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ÖĞRENCİ DOSTU ŞEHİR
ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçir-
diği uygulamaların ardından Başkent, öğrenci 
dostu şehirler sıralamasında büyük bir sıçra-

ma yaparak ikinci oldu.

Türkiye’de üniversite ve yükseköğretim üze-
rine araştırmalar yapan ancak pandemi nedeniy-
le araştırmalara 2021 yılında ara veren Üniversite 
Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR), 2022 yılı sonuç-
larını açıkladı. 2019 yılında 10’uncu sırada yer alan 
Ankara, Başkan Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin 
ardından başlayan öğrencilerin hayatını kolaylaştı-
ran uygulamalarla 2022 yılında yapılan araştırmaya 
göre; “Öğrenci Dostu Şehirler” sıralamasında ikinci 
sıraya yükseldi.

81 İLDE ÖĞRENİM GÖREN 47 BİN 682 
ÖĞRENCİYE SORULDU

Türkiye’nin 81 ilinde bulunan devlet ve vakıf ol-
mak üzere toplam 196 üniversitede öğrenim gören 

47 bin 682 öğrenciden elde edilen verilerle her yıl 
yapılan araştırmada Ankara; 2017 yılında sekizinci, 
2018 yılında on birinci, 2019 yılında ise onuncu sıra-
da yer almıştı. Başkent bu yıl yapılan araştırmanın 
sonucunda ikinci seçilerek önemli bir başarıya imza 
attı.

SU İNDİRİMİNDEN ULAŞIM DESTEĞİNE KADAR 
ÖĞRENCİNİN YANINDA BİR BAŞKENT

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yö-
nelik indirimli su faturası tarifesinden öğrenci ge-
çici barınma merkezine, indirimli öğrenci abonman 
kartından ücretsiz çamaşır yıkama imkânına, üc-
retsiz internetten sınav ücreti ödemelerine kadar 
birçok alanda öğrencilerin hayatını kolaylaştırıyor.

Öğrencilerin memnuniyetini ölçen geniş kap-
samlı araştırma ile üniversite öğrenci başkentleri 
sıralamasında Eskişehir birinci, Ankara ikinci, Antal-
ya ise üçüncü oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve başlamasının ardından öğrenciler 
için birçok projeyi hayata geçirdi. Ankara, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜNİAR) 

gerçekleştirdiği “Öğrenci Dostu Şehirler” araştırmasında 2019 yılında 10’uncu sırada yer alırken 
2022’de ikinci sıraya yükseldi.

Arşiv

Zeliha BAĞDAŞ
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ANADOLU’NUN UNUTULMUŞ
TAHILI BURÇAK GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarihi öneme 
sahip geleneksel tarım ürünlerini yeniden 
Başkentlilerle buluşturmak için harekete 

geçti.

Unutulmaya yüz tutan tarım ürünlerini gün 
yüzüne çıkarmak için çalışmalarını hızlandıran ABB, 
Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’ndeki kendi arazisi 
olan “BAKAP Tarım Kampüsü”nde ilk kez ‘burçak’ 
ekimi gerçekleştirdi. 

ANKARA’DA UNUTULMUŞ DEĞER: BURÇAK    

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın BAKAP 
Projesi kapsamında yürüttüğü burçak ekiminin 
önemine dikkat çeken ve başlatılan hasat işlemle-
rini yakından takip eden Sağlık İşleri Daire Başkanı 
Seyfettin Aslan, şu bilgileri paylaştı:

“Ankara'nın geçmişinde Hacı Bayram Veli Haz-
retleri çok önemli bir şahsiyet… Hacı Bayram Veli 
ile ilgili bütün kitaplarda Hacı Bayram Veli’nin 
burçak hasadı ve burçak tarımı yaptığı yazıyor. 
Ankara'da ve dergâhta sürekli burçak çorbasının 
kaynadığı biliniyor. O dönemin insanları burçak 
çorbası ile karnını doyururken, burçak günümüz 

Ankara'sında unutulmuş bir değer, unutulmuş 
bir ürün maalesef. Ankaralılar olarak bu geleneği 
unutmuşuz ama bunu yeniden ihya etmek, Hacı 
Bayram Veli’nin bu güzel geleneğini yeniden 
yaşatmak için bu sene BAKAP Projesinde Kırsal 
Kalkınma Daire Başkanlığının büyük emek ve gay-
retiyle burçak ektik.”

BURÇAK ÇORBASI SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE 
ÖĞRENCİLERİN İÇİNİ ISITACAK

Ankara’nın manevi mimarlarından biri olan 
Hacı Bayram Veli ile özdeşleşen burçak geleneği-
ni yeniden yaşatmak amacıyla 10 dönümlük alana 
ekilen ve hasadına başlanan burçaktan hazırlana-
cak çorba kış aylarında Büyükşehir Belediyesi tara-
fından öğrencilere ücretsiz dağıtılacak.

Burçak tarlalarının Başkentte yaygınlaştırılma-
sını hedeflediklerini ifade eden Ankara Şehir Araş-
tırmaları Uzmanı Abdülkerim Erdoğan ise “ABB ilk 
defa burçak ekimi yaptı. Bir tahıl ürünü olarak 
burçak geleneğinin yaşatılması ve Ankara coğ-
rafyasında burçağın yeniden gündeme gelmesini 
amaçlıyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geleneksel tarım ürünlerini yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Gölbaşı Karaoğlan 
Mahallesi’nde bulunan Tarım Kampüsü’nde ilk kez ekimi gerçekleştirilen ‘burçak’ için hasat dönemi başladı. Hacı 
Bayram Veli’nin burçak geleneğini yeniden yaşatmak ve tarihi değerlere sahip çıkmak amacıyla 10 dönümlük bir 

alana ekilen burçaktan hazırlanacak çorbalar kış aylarında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak.

 Zeliha BAĞDAŞ  Yunus Emre AYAN
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3 YENİ METRO PROJE İHALESİNİN
2’NCİ AŞAMASI İÇİN TARİH BELİRLENDİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın duyurduğu ve ön yeterlilik ihalesi tamamlanan 3 yeni raylı sistemin proje ihalesinin 2’nci 
aşaması için tarihler belli oldu. Bu aşamada mali ve teknik teklifleri alacak olan EGO Genel Müdürlüğü; “M2 Hattının Koru-
Yaşamkent ve Koru-Bağlıca Sistem Uzatma Hattı Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri Danışmanlık Hizmet Alım İşi” 

ihalesi için 8 Ağustos’ta, “M4 Hattının Şehitler-Forum Raylı Sistem Uzatma Hattı Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri 
İşine Ait Teknik Şartname İşi” ihalesi 9 Ağustos’ta, "M5 Hattı Kızılay-Dikmen Raylı Sistem Hattı Uygulamaya Esas Kesin 

Proje Hizmetleri İşi” ihalesi için ise 10 Ağustos 2022 tarihinde ihaleye çıkacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te raylı 
sistem ulaşım ağını genişletmek daha kon-
forlu ve güvenli bir toplu ulaşım sağlamak için 

çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.

Artan nüfus yoğunluğu ve araç sayısının oluş-
turacağı olumsuzluklara karşı harekete geçen EGO 
Genel Müdürlüğü, 3 yeni raylı sistem projesini daha 
hayata geçirmek için çalışmalarını hızlandırdı. ABB 
Başkanı Mansur Yavaş’ın duyurduğu ve ön yeterlilik 
ihalesi tamamlanan 3 metro hattı projesinin ihale-
sinde ikinci aşamaya geçiliyor.

İHALEDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

3 yeni metro projesinde son aşamaya geçilirken, 
daha önce ihaleye katılanlar arasından 6 firma mali 
ve teknik teklifleri alınmak üzere ikinci kez davet 
edildi.

İhale sürecinde itiraz sürecinin tamamlanmasını 
bekleyecek olan EGO Genel Müdürlüğünün internet 
sitesinden yaptığı açıklamaya göre; “M2 Hattının 
Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca Sistem Uzatma 
Hattı Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri Da-
nışmanlık Hizmet Alım İşi” ihalesi 8 Ağustos 2022 
tarihinde saat 15.00’te, “M4 Hattının Şehitler-Fo-
rum Raylı Sistem Uzatma Hattı Uygulamaya Esas 

Kesin Proje Hizmetleri İşine Ait Teknik Şartname 
İşi” ihalesi 9 Ağustos 2022 tarihinde saat 15.00’te, 
“M5 Hattı Kızılay-Dikmen Raylı Sistem Hattı Uygu-
lamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi” ihalesi ise 
10 Ağustos 2022 tarihinde saat 15.00’te gerçekleş-
tirilecek.

BAŞKAN YAVAŞ BAŞKENTLİLERİ 
BİLGİLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 3’üncü yılında düzen-
lediği tanıtım toplantısında da yeni metro projeleri 
ile ilgili Başkentlileri şu sözlerle bilgilendirmiş-
ti: “Haziran ayı başında 3 gün üst üste, 3 ayrı hat 
için ön yeterlilik ihalemizi yaptık. Koru Metrosunu 
Bağlıca ve Yaşamkent’e bağlayacak 7.7 kilomet-
relik hattın, Keçiören hattını Forum istikametine 
uzatacak 5 kilometrelik hattın ve 13 kilometrelik 10 
istasyondan oluşan Kızılay-Dikmen hattının Metro 
proje ön yeterlilik ihalesi tamamlandı. Değerlen-
dirme süreçlerinin hemen ardından toplam 26 ki-
lometreden oluşan bu 3 ayrı hattın proje ihalesine 
derhal çıkacağız. Bu sürede Bakanlığın da 2014’te 
projesini tamamladığı, 4 yıldır da yatırım progra-
mına aldığı hâlde yapımına başlamadığı Havalima-
nı Metrosu için bir an evvel harekete geçmesini 
diliyoruz.”

ArşivAli Emre AY
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Ankara Büyükşehir Belediyesi katılımcı yönetim 
anlayışı ve ortak akıl ilkesi doğrultusunda 
hayata geçirdiği çalışmalarına hız kesmeden 

devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ka-
tılımcılık ilkesi kapsamında bilimsel verilerin topla-
narak Başkent kimliğine yakışır, uluslararası rekabet 
düzeyinde politika geliştirebilmesi amacıyla 
‘Başkent Araştırmaları Merkezi’ kuruldu. Sürdü-
rülebilir Kent Hedefleri doğrultusunda çalışmala-
rını şekillendirecek olan merkezin açılış töreni eş 
zamanlı düzenlenen çalıştaya da ev sahipliği yaptı.

Ankara’daki üniversiteler, sivil toplum kuruluş-
ları, kamu kuruluşları ile çok sayıda Başkentlinin 
katılımıyla gerçekleşen ilk çalıştayın açılışını Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptı.

YAVAŞ: “TEK BAŞINIZA HALKIN BÜTÇESİNİ 
HARCAYAMAZSINIZ”

Konuşmasına kentteki katılımcı kültür ve ortak 
akla verdikleri önemden bahsederek başlayan 
ABB Başkanı Mansur Yavaş, şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Halkın bütçesini yönetiyorsunuz. Tek 
başınıza bu parayı harcayamazsınız. Vatandaşla-
rın önceliklerini öğrenip, onları yerine getirmeniz 
lazım. İşte o zaman tam anlamıyla yerel demokrasi 
gerçekleşecektir. İşte o zaman vergilerin yol, su, 
elektrik gibi geldiğini herkes görecek. Ödediği 
vergilerin hizmete döndüğünü görünce yönetici-
den hesap soracak ve yönetici hesap verecektir.”

Kısa süre içinde Başkentlilerin hizmetine suna-
cakları “Şeffaf Ankara” projesini de anlatan Yavaş, 
konuşmasına şöyle devam etti: “Ankara’nın ge-
leceğini ve geçmişini konuşurken sizlere en çok 
lazım olacak şeylerden bir tanesi verilerdir. Biz 

Başkent’te katılımcı bir yönetim anlayışını yaygınlaştıran Ankara Büyükşehir Belediyesi bu amaçla ‘Başkent 
Araştırmaları Merkezi’ni kurdu. Başkan Mansur Yavaş, “Halkın bütçesini tek başınıza harcayamazsınız. 
Vatandaşların önceliklerini öğrenip onları yerine getirmeniz lazım. İşte o zaman tam anlamıyla yerel 

demokrasi gerçekleşecektir” dedi.

MANSUR YAVAŞ DUYURDU: BAŞKENT ARAŞTIRMALARI 
MERKEZİ ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Behzat Ethem TORUN • Yunus Emre AYAN

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT • Erhan YUMŞAK

Türkiye’de belki dünyanın sayılı açık veri sistemine 
geçiyoruz, Şeffaf Ankara olarak… Ankara ile ilgili 
kaç kişi sosyal yardımlardan faydalanıyor, kaç kişi 
otobüs kullanıyor, hangi saatlerde yoğun oluyor, 
aslında aklınıza gelebilecek tüm konularda açık 
verileri internetten yayınlamaya başlayacağız. 
Zaten yaptığımız harcamaları yayınlıyorduk ama 
bu söylediğimiz belki Türkiye’de bir numara olacak 
şekilde Ankara’daki tüm verileri toplayıp özellikle 
üniversitelerin emrine verip, onların bu veriler-
den yararlanmaları, öğrencilere ödev vermeleri 
ve Ankara’nın geleceğini planlarken de bizlere 
yardımcı olmalarını sağlayacağız. Buradan çok 
güzel sonuçlar çıkacağına inanıyorum.”

ÇOKAKOĞLU: “BÜYÜK BİR BOŞLUĞA CEVAP 
OLACAK”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ise açılışta 
yaptığı konuşmada, “2019 yılında göreve başladı-
ğımızda Sayın Başkanımızın liderliğinde Ankara 
Büyükşehir Belediyesindeki büyük dönüşüm ve 
yapısal değişimin temelleri atılmaya başladı” 
diyerek, şöyle konuştu: “Birleşmiş Milletler’in sür-
dürülebilir kalkınma hedeflerini temel edinen 
stratejik planımız hazırlandı. Yine aynı şekilde 
büyük bir katılımla Kent Konseyimiz yeniden 
organize edildi. Bütün bu kapasite artırma çalış-
malarımız ulusal ve uluslararası alanda meydana 
gelen değişikliklerin, dünyanın ekonomi politi-
ğinde çok köklü değişimlerin yerel yönetimlere 
yansımasına bir cevap olarak kurumumuzu hazır-
lamaktı. Katılımcı bütçe çalışmaları, KALDER kalite 
ve yönetimde mükemmeliyet gibi bir dizi ciddi 
çalışmayı başlattık. Bunların bir son adımı olarak 
Başkent Araştırmaları Merkezi’ni kurma fikrimizi 
Sayın Başkanımızın öncülüğünde aldıktan sonra 
çalışmalarımızı hızlandırdık. Bugün gün boyu tartı-
şılacak bir yapılanma biçiminin ortaya konmasıyla 
yeni yapının Ankara’mıza, ülkemize, yerel yöne-
timler alanındaki büyük bir boşluğa cevap olacak.” 
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ULUS MEYDANI VE 100. YIL ÇARŞISI’NIN
KADERİNİ BELİRLEYECEK ANKETE YOĞUN İLGİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı’nın geleceğini belirlemek 
amacıyla başlatılan anket için 20 binin üzerinde Başkentli oy kullandı. Başkent Mobil aracılığıyla ‘Söz 

Hakkı’ modülü üzerinden düzenlenen ve kısa süre içerisinde yoğun ilgi gören oylama, 15 Ağustos 
tarihine kadar devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin gele-
ceğini ilgilendiren konular hakkında vatan-
daşların görüşlerini almayı sürdürüyor.

ABB, katılımcı demokrasi anlayışı doğrultusun-
da şimdi de Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı’nın ge-
leceğini belirlemek için Başkent Mobil aracılığıyla 
anket çalışması başlattı. 5 Temmuz 2022 tarihinde 
‘Söz Hakkı’ modülü üzerinden oylamaya açılan ve 
şu ana kadar 20 binin üzerinde Başkentlinin oy kul-
landığı anket, 15 Ağustos 2022 tarihine kadar devam 
edecek.

ANKETE YOĞUN İLGİ

Başkentin tüm paydaşlarının fikrini alarak ‘ortak 
akıl’ ilkesiyle kent yönetimini sürdüren Büyükşe-
hir Belediyesi, Ankara’nın hafızası olarak bilenen 
100. Yıl Çarşısı ve Ulus Meydanı’nın geleceğini de bu 
yöntemle belirleyecek.

Uzmanlardan oluşan bir grubun “yerinde 
kalmalı, korunarak işlevselleştirilmeli” görüşünde 
olması, bir diğer uzman grubunun ise “tarihi özelliği 
bulunmuyor, yıkılıp Cumhuriyetin Başkenti Anka-

ra’nın merkezine yeni bir kentsel meydan kazan-
dırılmalı” görüşünü savunması üzerine harekete 
geçen Büyükşehir Belediyesi, bu iki görüşü anket 
çalışmasıyla Ankaralılara açtı.

İki ana tema belirleyerek hazırlanan anket, 
Başkent Mobil içinde yer alan ‘Söz Hakkı’ modülü 
üzerinden yoğun ilgi görüyor. 

KARARI ANKARALILAR VERECEK 

Başkentliler, Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşı-
sı’nın taslak proje görsellerinin de paylaşıldığı şu 
iki seçenekli anketi doldurarak 15 Ağustos 2022 
tarihine kadar oy kullanabilecek:

• “100. Yıl Çarşısı’nın korunarak yeniden işlev-
lendirilmesini tercih ediyorum”

• “Ulus’a kentsel bir meydan yapılmasını tercih 
ediyorum”.

Anket sonuçlarına göre 100. Yıl Çarşısı ve Ulus 
Meydanı’nın ne şekilde değerlendirileceğine 
oylarıyla Başkentliler karar verecek. 

Ecegül SARAL ARŞİV
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 18 Temmuz 2022 tarihinde mahkeme tarafından devralınan 
ANKAPARK’ın son hâlini kamuoyuyla paylaştı. Kamu zararına neden olan sorumluların savcılığa verildiğini de söyleyen 
Yavaş, “Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetinin kapısında bilet parası ödeyerek girilmesini içim almıyor. Bir kuruşun 

boşa gitmemesi için çalışacağız. En doğru kararı Ankara halkı verecek. Çünkü para onların” dedi.   

HABER MERKEZİ 

3 YIL SONRA ANKARA BÜYÜKŞEHİRE DEVREDİLDİ: 
“ANKAPARK’IN GELECEĞİNE ANKARA HALKI KARAR VERECEK”

Geçmiş dönemde tüm uyarılara rağmen 
yapılan, işletmecinin çalıştıramayarak 
kapattığı ve mahkeme tarafından yıllarca 

devredilmeyen ANKAPARK, 18 Temmuz 2022 
tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesine devre-
dilmesinin ardından kapılarını açtı.

ANKAPARK’ın son durumunu fotoğraflayan ve 
görüntüleyen basın mensuplarına bilgilendirme 
toplantısı düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, tema park ile ilgili çarpıcı 
tespitlerde bulundu.

ANKAPARK’ın geleceğini düzenleyecekleri 
anketle Ankara halkına soracaklarını açıklayan 
Başkan Yavaş, tema park ile ilgili düşüncelerini 
ise şu sözlerle paylaştı: “Bu 3 yıllık süre zarfında 
maalesef ANKAPARK bu hâle geldi. Sonuç itibarıy-
la burası yargı eliyle de çürütülmüş bir pozisyona 
geldi. Sizler de biraz önce her tarafını gezdiniz ve 
gördünüz. Burası Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk 
milletine bağışladığı, Ankaralılara emanet ettiği 
bir arazi. Buraya böyle bir proje yapıldı ve bu kadar 
para harcandı. Biz olaya nasıl bakıyoruz? Buradan 
kurtarabildiğimiz, çalışır durumda olan ne var ne 
yok şu anda bunların tespiti yapılıyor. Burada ne 
yapabiliriz bunu Ankara halkına soracağız ama 
içimden geçeni söyleyeyim; Mustafa Kemal Ata-
türk’ün, Cumhuriyetin kurucusunun bize emanet 
ettiği bir yere kapısında bilet parası ödeyerek gi-
rilmesini içim almıyor. Tamamen ücretsiz bir hâle 
getirerek burayı bütün Ankaralının Atatürk’ün 
emaneti olduğunu bilerek kullanılması için ça-
lışmalarımız devam edecek. Elbette ki belki bir 
kısım aletlerin sökülmesi bir kısmının da kiraya 
verilmesi olabilir. Başka türlü aktiviteler olabilir, 
bunları söylediğim gibi bize gelecek görüşler 

üzerinden hatta gerekirse bir çalıştay yapmak 
suretiyle de bunları değerlendirmeyi planlıyo-
ruz. Asla buradaki bir kuruşun boşa gitmemesi 
için çalışacağız. Benim önceliğim öncelikle insan 
hayatı, insan sağlığı. Ankara halkının tertemiz 
parasının bir kuruşunu hayali yatırımlara, boş 
yatırımlara, ölü yatırımlara, çöp yatırımlara ya-
tırmamak önceliğim. Genel prensibimiz budur. 
ANKAPARK yapımı sırasındaki usulsüzlükler ile 
ilgili de Cumhuriyet Savcılığı’na başvurumuz 
çoktan yapılmıştı. Buraya harcanan para 801 
milyon dolar. Malum kompleksten midir nedir 
her şeyin en büyüğünü yapma sevdası var. Bin 
200 tane alet var diye övünüldü, bunların da 
hepsini siz gezdiniz. Bu parayı harcayan ‘hayır 
450 milyon dolar diyor, bu da çok değil diyor’. 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 125 milyon dolara 
yapıldı arkadaşlar. 6 tane Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü buraya harcandı. Buranın önceden 
çizilmiş bir projesi yok, akıllarına estikçe şuraya 
buraya yaptıkları için bunun da hesabını Ankara 
halkına vereceğiz… Elimizdeki hurdanın nasıl de-
ğerlendirileceğini de sorarak devam edeceğiz. 
Vatandaşa sormak suretiyle bir karar vereceğiz. 
Bizim tarzımız şeffaflıktır. Şeffaf olacağız ve 
hesap vereceğiz. 1 milyon 200 bin metrekarelik, 
120 futbol sahası büyüklüğünde bir yer burası. 
Maliyeti karşılayacak durumumuz yok, hatalı bir 
yatırım… Belki kiraya verilebilir ama henüz bir 
kararımız yok. Vatandaş sökün atın derse söküp 
atarım. Anket yapacağım… Eğitim kurumlarına da 
açığız, tekliflere de açığız… Mail yoluyla da talep 
geliyordu, bilim parkı da isteyen var… Tartışmak 
lazım bunların hepsini… En doğru kararı Ankara 
halkı verecek, çünkü para onların.”
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“ÇÜRÜTMEK İSTESEYDİK ALMAK İÇİN BU KADAR 
ISRARCI OLMAZDIK”

ANKAPARK’ın 801 milyon dolara (güncel değeri 14 
milyar TL) mal olduğuna dikkat çeken ABB Başkanı 
Mansur Yavaş, tema park ile yaşanan süreci tarih tarih 
anlatarak kamuoyuyla paylaştı.

2020 yılında fesih ihtarnamesi gönderildiğini, hasar 
ve delil tespit davası açıldığını, iki kez kaymakamlığa 
tahliye başvurusu yapıldığını ancak tahliye talebinin 
reddedildiğini hatırlatan Yavaş, işletmeci hakkında 
sahte senet sunmaya teşebbüsten savcılığa suç duyu-
rusunda bulunduklarını ve 25 Mart 2022 tarihinde park 
işletmecisinin resmen iflas ettiğini ifade etti. Yavaş, 
yedi kez tedbirin kaldırılması için başvuruda bulunduk-
larını belirterek, “Çürütmek isteseydik almak için bu 
kadar ısrarcı olmazdık” dedi.

ANKAPARK’ın Tarım ve Orman Bakanlığı raporunda 
Ankara Çayı’nın güzergâhında yer alan riskli ve çok 
yüksek riskli taşkın bölgesi içinde yer aldığını, Ankara 
Çayı, Söğütözü Deresi ve Dikmen Deresi’nin buluştuğu 
noktada ağaçların kesilerek yapıldığının da altını çizdi. 

ANKAPARK içinde yapılan teleferik ihale tutarının 92 
milyon 746 bin 94 TL, güncel değerinin ise 776 milyon 
TL olduğunu da söyleyen Yavaş, teleferik hattı yapılma-
dığı hâlde ödemenin yapıldığını vurguladı. 

ANKAPARK’A YAPILAN HARCAMA İLE…

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyleyen 
Yavaş, ANKAPARK’a yapılan harcama ile Başkentte yapı-
labilecek yatırımları da örnekler vererek anlattı:
“-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 6 tane yapılırdı, 
(1 tane FSM Köprüsü 125 milyon dolara yapıldı)
-Ankara’nın ihtiyacı olan 35 bin km’lik yol daha yapı-
labilirdi,
-600 milyon dolara ASKİ’nin yıllardır ihmal edilen acil 
altyapı yatırımlarının tamamı yapılırdı,
-Garip gurebaya 15 bin adet sosyal konut yapılabilirdi,
-300 adet öğrenci yurdu yapılabilirdi,
-İki adet daha metro hattı yapılabilirdi,
-5 bin 120 adet daha otobüs alınabilirdi.”

Akköprü’de yapılan ANKAPARK Tanıtım Çadırının 
ise 1 milyon 750 bin TL harcanarak 2014 yılında açıl-
dığını da hatırlatan Yavaş, çadırın bugünkü değerinin 
30 milyon 800 bin TL olduğunu ancak çadırın kısa süre 
içinde hurdaya çıktığını, sorumluların zararın tazmini 
için savcılığa şikâyet edildiğini belirterek, bu parayla 10 
köyün açıktan akan kanalizasyon sorununun çözülebi-
leceğinin altını çizdi.

KAPILAR VATANDAŞLARA AÇILDI

Yapımı 801 milyon dolara mal olan ANKAPARK’ın 3 

yıllık hukuk mücadelesi sonucu mahkeme kararıyla 
Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilmesinin 
ardından tema parkın kapıları ilk kez vatandaş-
lara açıldı. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın “ANKA-
PARK’ın geleceğine vatandaşlar karar verecek” 
açıklaması ve alanla ilgili anket öneri formunun 
kullanıma açılmasının ardından başlatılan ücretsiz 
ring seferlerine ilk günden vatandaşlar yoğun ilgi 
gösterdi.

Gazi Mahallesi (Küme Evleri) ANFA Güvenlik Apt. 
No. 175/1 Yenimahalle adresindeki ANFA Güvenlik 
Genel Müdürlüğünden 11.00-16.00 saatleri 
arasında her yarım saatte bir kalkan ücretsiz ring 
seferlerine katılan yüzlerce vatandaş, parkın 3 
yıl süren hukuki mücadele sürecinde geldiği son 
durumu inceleme fırsatı da buldu.

Başkentliler ayrıca ANKAPARK alanının nasıl 
değerlendirilmesini istediklerini ‘forms.ankara.
bel.tr/ankapark’ adresi üzerinden anket öneri 
formunu doldurarak karar verecek.

Büyükşehir Belediyesi, 
cumartesi ve pazar günleri 

11.00-16.00 saatleri 
arasında ücretsiz ring 
seferleri düzenlemeye 

devam edecek. 
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ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent Ankara’nın 
yıllar içinde biriken içme suyu ve altyapı 
problemlerine tek tek neşter vuruyor.

Son olarak yaklaşık 2 yıl önce imalatı 
tamamlanmasına rağmen elektriksel ve 
mekanik sorunlar nedeniyle devreye alınamayan 
Gökçehöyük Terfi İstasyonu’nu sisteme entegre 
eden ASKİ Genel Müdürlüğü bu sayede Gölbaşı 
ilçesinde 200 hanenin yer aldığı İkizce ve 2 bin 500 
kişinin yaşadığı Oyaca Mahallelerini sağlıklı, kaliteli 
ve kesintisiz içme suyuna kavuşturdu.

YILLARDIR YAŞANAN SORUN ÇÖZÜLDÜ

Gökçehöyük Terfi İstasyonu’nun devreye 
alınmasının ardından ilk etapta İkizce Mahallesi’nde 
yapılan ancak kullanılmayan depoya da su akışı 
sağlanmış oldu.

ASKİ ekipleri pompa ile Oyaca Mahallesi’ne 
istasyondan su akışı sağlayarak her 2 mahallenin 

yıldır yaşadığı içme suyu sorununu kalıcı olarak 
çözdü. İkizce Mahallesi’nde atıl durumda olan 3 bin 
metreküp kapasiteli su deposunda incelemelerde 
bulunan Gölbaşı ASKİ Bölge Müdürü Alper Çelik, 
İkizce ve Oyaca Mahallelerinin içme ve kullanma 
suyu ihtiyacının şu ana kadar dağdan gelen 
kaynak suyu ve tankerlerle sağlandığını açıkladı: 
“Her 2 mahallemizde de sorun vardı ancak Oyaca 
Mahallesi’nde özellikle bayramlarda çok büyük 
su sıkıntısı yaşanıyordu. Mecburen bu mahalleleri 
tanker ile destekliyorduk ancak su dolu tankerler 
defalarca git gel yaptığı için ortaya mazot masrafı 
da çıkıyordu. Tankerle su takviyesi işi de bitti. 
Böylece Oyaca Mahallesi için yılda 32 bin litre, 
İkizce Mahallesi için ise yılda 17 bin 200 litre 
mazot tasarrufu sağlanacak. İkizce Su Deposu, 5 
yıl önce yapılmış ancak devreye alınamamıştı. Şu 
an Gökçehöyük Terfi İstasyonu’ndan bu depoya 
su aktarılıyor. Böylece hem İkizce’nin hem de 
Oyaca’nın su sorunu tamamen çözüldü.”

ASKİ Genel Müdürlüğü, Gölbaşı ilçesinin Oyaca ve İkizce mahallelerinin yıllardır yaşadığı içme suyu 
sorununu kalıcı olarak çözdü. Suya erişimin bugüne kadar daha çok tankerle sağlandığı iki mahalle, 

Gökçehöyük Terfi İstasyonu’nun devreye girmesiyle sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz içme suyuna kavuştu.

ASKİ’DEN OYACA VE İKİZCE MAHALLELERİNE 
KESİNTİSİZ İÇME SUYU MÜJDESİ

Selim Arda ERYILMAZEvin DEMİRTAŞ
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EGO OTOBÜSLERİNDE
ÜCRETSİZ Wi-Fi DÖNEMİ BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘temel insan hakkı’ olarak nitelendirdiği internet 
hizmeti Başkentte giderek yaygınlaşıyor. Daha önce mahalleler ve meydanlarda ücretsiz internet hizmetini 

hayata geçirdiklerini hatırlatan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “BLD 4.0 anlayışımız doğrultusunda temmuz 
ayı sonuna kadar 1851 otobüste ücretsiz internet hizmetine başlıyoruz” dedi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘akıllı 
kent’ projelerini kent genelinde hayata 
geçirmeye devam ediyor. 

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘temel insan 
hakkı’ olarak nitelendirdiği ücretsiz internet 
hizmeti Başkentte her geçen gün daha da yay-
gınlaştırılıyor. Ücretsiz internet hizmetini şimdi 
de toplu taşıma araçlarında vermeye başladık-
larını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran 
Yavaş, “Dijitalleşen dünyanın gerekliliklerini 
yakından takip ediyor, köylerimizde ve mey-
danlarımızda başlattığımız ücretsiz internet 
hizmetini EGO otobüslerimize de taşıyoruz. 
BLD 4.0 anlayışımız doğrultusunda temmuz ayı 
sonuna kadar 1851 otobüste hizmete başlıyo-
ruz” dedi.

  

EGO Genel Müdürlüğü, Wi-Fi kurulumu ta-

mamlanan otobüslerde internet hizmetini 
aşama aşama Başkentlilerin kullanımına sunuyor.

1851 otobüste Wi-Fi kurulumunu tamam-
lamayı planladıklarını belirten EGO Genel 
Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Ali Yayla, 
şu bilgileri verdi: “Kuruluşumuz EGO Genel Mü-
dürlüğünce,  EGO otobüslerini kullanan vatan-
daşlarımızın talepleri ve Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın yönlendir-
mesi ile otobüslerimizde ücretsiz Wi-Fi internet 
hizmeti sunulması konusundaki çalışmalarımız 
tamamlanmış ve Wi-Fi cihazı kurum işlemleri-
ne başlanılmıştır. Proje kapsamında halihazırda 
filomuzda bulunanlarla, yıl içinde filomuza dahil 
olacak toplam 1851 adet EGO otobüsünde va-
tandaşlarımıza ücretsiz Wi-Fi internet hizmeti 
verilecektir. Projemiz sayı itibarıyla Avrupa’nın 
internet hizmeti sunulan en büyük filo projele-
rinden birisidir. Vatandaşlarımıza, her bir otobüs 
için başlangıç olarak aylık 150 GB internet sunu-
lacaktır. Bu kotanın yeterli gelmemesi hâlinde 
ise limit artırılabilecektir.”

“AVRUPA’NIN EN BÜYÜK 
FİLO PROJELERİNDEN BİRİ”

HABER MERKEZİ Yunus Emre AYAN
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin turizmi canlandırmak ve kent tarihini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği 
“Ankara Miras Şantiye Gezileri”nin ilkine Başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Restorasyon çalışmaları devam 
eden Arkeopark, Roma Tiyatrosu ve Ankara Kalesi’ndeki şantiyelere düzenlenen ücretsiz gezi programına 

ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Mansur Yavaş, “Geçmişimizi geleceğe taşırken tarihi anlara Ankaralılarla 
tanıklık ediyoruz” dedi.

ABB BAŞKENTLİLERİ TARİHİ YOLCULUĞA ÇIKARIYOR: 
‘ANKARA MİRAS ŞANTİYE GEZİLERİ’ BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent tarihini 
tanıtmak ve turizmi canlandırmak amacıyla 
Arkeopark, Roma Tiyatrosu ve Ankara Kalesi 

Sokak Sağlıklaştırma restorasyon ve konservasyon 
çalışma alanlarını Başkentlilerin ziyaretine açtı.

“Ankara Miras Şantiye Gezileri” uygulamasının 
ilkine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, ücretsiz 
düzenlenen gezide Arkeopark, Roma Tiyatrosu ve 
Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma şantiyelerini 
yerinde gezerek bilgi aldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya 
hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda yeni 
uygulamayı, “Geçmişimizi geleceğe taşırken tarihi 
anlara Ankaralılarla tanıklık ediyoruz. ‘Ankara Miras 
Şantiye Gezilerimize’ katılan vatandaşlarımız Roma 
Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi restorasyon 
çalışmalarımızı uzman rehberler eşliğinde yerinde 
inceliyor” sözleriyle duyurdu. 

“ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARI DAHA GÖRÜNÜR 
HÂLE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

‘Ankara Miras Şantiye Gezileri’ uygulaması ile 
kentin tarihi ve kültürel miras bilincini artırmayı 
ve bütün bu arkeolojik çalışmaların Başkentliler 
tarafından daha görünür ve bilinir hâle getirmeyi 
istediklerini belirten ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şöyle konuştu: 

“Ankara’daki var olan tarihi ve kültürel arkeolojik 
varlıkların restore çalışmalarını hızla sürdürmeye 
devam ediyoruz. Bütün bu arkeolojik çalışmaları 
Başkentliler tarafından daha görünür ve bilinir 
hâle getirmeyi hedefliyoruz. Projeyle Başkent 
turizmine katkı sağlamayı da amaçlıyoruz. Ankara 
tarihte büyük uygarlıklara ev sahipliği yapmış 
önemli bir kent. Kurumsal sayfamızda gezi 
duyurusunu yaptık. Temmuz ayında 2 ve ağustos 
ayında da 2 programımız var. Kontenjan şimdilik 
20 kişi. Geziye daha fazla kişinin katılabilmesi için 
programımızı revize ediyoruz. Sevindirici olan şu; 
kısa sürede kontenjan doldu ve bu da ilginin yoğun 
olduğunu gösteriyor. Gezi esnasında Arkeopark, 
Roma Tiyatrosu ve Ankara Kalesi içerisindeki tarihi 
ve Osmanlı yapılarının restorasyon çalışmalarını 
gezdiriyoruz. Uzman arkadaşlar gezi esnasında 
bilgilendirme yapıyor. Gezide küçük ikramlar 
ve hediyeler de veriyoruz. Hem gezerek hem 
de eğlendirerek Ankara’nın tarihini anlatmış ve 
tanıtmış oluyoruz.”

Başkentlileri tarihi bir yolculuğa çıkaran Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı; 30 Temmuz, 13 
ve 20 Ağustos 2022 tarihlerinde de Roma Tiyatrosu 
ve Arkeopark’ta saat 11.00-12.00 saatleri arasında 
Ankara Kalesi’ne ise 13.00-14.00 saatleri arasında 
şantiye gezisi düzenleyecek.

Zeliha BAĞDAŞ Melih KOMŞU
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BAŞKENTTE TEKNOLOJİ, HIZ VE DÖNÜŞÜM BAŞLADI: 
65 NOKTA ÜCRETSİZ İNTERNETE KAVUŞACAK

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘temel insan hakkı’ olarak nitelendirdiği ücretsiz internet projesinde Faz1 çalışmaları 
tamamlanırken, Faz2 çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Yavaş, “21. yüzyılın temel ihtiyacının teknoloji, hız 

ve dönüşüm olduğunu biliyoruz. Çağın gerekliliklerinden doğan BLD 4.0 vizyonumuzla, internet hizmetimizin 
Faz2 aşamasına geçiyor; 65 kent meydanı ve rekreasyon alanını ücretsiz internete kavuşturuyoruz” dedi.

BLD 4.0 çalışmaları kapsamında Başkentte 
dijital dönüşüm başlatan Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, kent meydanları ve rekreasyon 

alanlarında ücretsiz internet ağını her geçen gün 
genişletiyor.

Daha önce Faz1 çalışmaları kapsamında 34 
meydan ve rekreasyon alanında ücretsiz Wi-Fi 
hizmetini başlatan ABB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
şimdi de Faz2 çalışmalarını başlattı. Faz2 çalışmaları 
ile 31 meydan ve rekreasyon alanında daha ücretsiz 
internet hizmeti sağlanacak.

BAŞKAN MANSUR YAVAŞ BİLGİLENDİRDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş’ın “temel insan hakkı” olarak nitelendirdiği 
ve bugüne kadar öğrenciler başta olmak üzere 
toplu taşıma araçları da dahil tüm Başkentlilerin 
kullanımına açılan ücretsiz internet hizmeti kent 
genelinde giderek yaygınlaşıyor.

Başkentlileri bilgilendiren ABB Başkanı Mansur 
Yavaş, “21. yüzyılın temel ihtiyacının teknoloji, hız 
ve dönüşüm olduğunu biliyoruz. Çağın gereklilik-

lerinden doğan BLD 4.0 vizyonumuzla, internet 
hizmetimizin Faz2 aşamasına geçiyor; 65 kent 
meydanı ve rekreasyon alanını ücretsiz internete 
kavuşturuyoruz” dedi.

Faz2 çalışmaları kapsamında ilk etapta; Kuşcağız 
Aile Yaşam Merkezi, Karşıyaka Mezarlığı (Namaz ve 
taziye noktası), Göksu Park, Elmadağ İsmet Paşa 
Parkı, Altınpark ve 50. Yıl Parkı’nda ücretsiz Wi-Fi 
kullanılmaya başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ‘insan odaklı’ 
hizmet anlayışı doğrultusunda ekipler tarafından 
sürdürülen Faz2 çalışmalarının tamamlanma-
sıyla kent genelinde toplam 65 kent meydanı ve 
rekreasyon alanı ücretsiz internete kavuşmuş 
olacak.

Ramazan KARACASeda BUGARİ

İLK ETAPTA 6 YENİ NOKTA
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Başkent’in gelenek ve kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla harekete geçen Ankara 
Büyükşehir Belediyesi şimdi de “Ankara Seğmen Kıyafeti” için coğrafi işaret belgesi aldı. Türk Patent 

ve Marka Kurumuna başvurularak ‘seğmen kıyafeti’ resmi olarak tescil ettirildi. 

ABB’DEN BİR İLK: ANKARA SEĞMEN KIYAFETİNE
COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALINDI

Başkent tarihine ışık tutan ve simgesi hâline 
gelen yerel unsurları gelecek nesillere 
aktarmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren 

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza 
attı. 

Ankara Kulübü ve Ankara Olgunlaşma 
Enstitüsü ile ortak yürütülen çalışmalar sonucu 
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Ankara Seğmen 
Kıyafeti/Ankara Seğmen Kıyafeti’ için Türk 
Patent ve Marka Kurumuna başvurarak coğrafi 
işaret tescili aldı. Böylece Başkent ile özdeşleşen 
Seğmen geleneğinin yöresel ve geleneksel 
kostümü ‘seğmen kıyafeti’ mahreç işaretli ürün 
olarak tescillenerek koruma altına alınmış oldu.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı aynı 
zamanda ‘Seğmenlik/Seğmenlik Geleneği’nin 
tanıtıldığı bir kitapçık hazırladı. Kitapçıkta eski 
arşiv fotoğraflarına yer verilirken, Seğmenlik 
geleneğinin dünü, bugünü ve yarını hakkında 
Başkentlilerin bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Ankara’nın önemli değerlerinin arasında yer 
alan ve özel günlerde giyilen seğmen kıyafetleri; 

Osmaniye işliği, camadanlar, altın veya gümüş 
sim işlemeli kanatlı cepkenler, sırmalı yelekler, 
diz bağları, tiftik çoraplar, yarım dizlikler, zıvgalar, 
önü harçlı, kadife veya çuha yelekler, İzmir 
yelekleri, sekiz gözlü hasır örgülü silahlıklar ve 
efe kuşaklarından oluşuyor.

Yemeni adı verilen ayakkabılar, kep denilen 
başlıklar ve kefiye adı verilen ipek poşular ise 
kıyafeti tamamlayan diğer unsurlar arasında yer 
alıyor. Yaşatılmaya çalışılan seğmenlik geleneği, 
sağlıklı bir toplum olabilme yolunda iyilik, 
doğruluk ve dürüstlük öğretileri başta olmak 
üzere ferfene toplantıları ile de toplumun şehir 
hayatının yalnızlığından kurtularak birlikteliğin 
önemini kavramasına yardımcı olmayı hedefliyor. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de “Seğmenlik 
Geleneğini Yaşatın” sözleriyle miras bıraktığı 
seğmenlik geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ 
kurarak, toplumsal tarihi kimliğe sahip çıkmayı 
sadece oyun ve müzikten ibaret olmadığını, ruh 
ve beden terbiyesini de içine alan yaşam biçimini 
sembolize ediyor.ABB TARİHE SAYGI GÖSTEREREK 

YEREL ÜRÜNLERİNE SAHİP ÇIKIYOR 

Toygar DÜNDAR

Zeynep Esra ŞAHİN



13   |   www.ankara.bel.tr

BAŞKENT BÜLTENİ

ABB’DEN GENÇ TASARIMCILARA FİNAL ÖDEVİ 
İÇİN ATÖLYE VE MALZEME DESTEĞİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘öğrenci dostu’ 
uygulamalarla bir yandan üniversitelerle iş 
birliği yaparken bir yandan da öğrencilere 

destek olmayı sürdürüyor. 

ABB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel 
Tasarım Bölümü ikinci sınıf öğrencilerinin ‘Ürün 
Tasarımı’ dersi final sınavlarına ev sahipliği 
yaptı. ABB’nin Söğütözü Yerleşkesi’ndeki teknik 
atölyeyi kullanan 110 öğrenci, ekonomik ömrünü 
tamamlayan malzemeleri tekrar dönüştürerek 
özgün tasarımlara imza attı.

TASARIMLAR ÖĞRENCİLERDEN MALZEMELER 
BÜYÜKŞEHİRDEN

Daha önce Gazi Üniversitesi iş birliğiyle ilk kez 
‘Ürün Çalıştayı’ düzenleyen ABB şimdi de Çevre 
Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının Söğütözü 
Yerleşkesi’nde bulunan teknik atölyesinin kapılarını 
genç tasarımcılara açtı. Hurda ve atıl malzemelere 
estetik dokunuşlar yaparak yepyeni bir form 

kazandıran genç beyinler ayrıca Başkent parkları 
için özgün tasarımlar hazırladı. 

Dönem sonu projelerini tamamlamak için bir 
araya gelen öğrenciler, malzemeleri kendi hayal 
güçleriyle birleştirerek kesme-doğrama işinden 
kaynağa, boyamadan şekil vermeye kadar birçok 
işi büyük bir özveriyle gerçekleştirdi. Banklardan 
oturma grubuna, oyun elemanlarından sokak 
hayvanları için mama ve su ünitesine kadar gruplar 
şeklinde ekip çalışmasıyla 36 ürün ortaya çıkarıldı. 

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel 
Tasarım Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Güçlü 
Yavuzcan, Prof. Dr. Aydın Şık, Dr. Öğretim Üyesi Murat 
Önder, Araştırma Görevlisi Saygın Yücekule, Hande 
Kutbay, Öğretim Görevlisi Barış Gür ve Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Daire Başkanı Tolga Kepir’den oluşan jüri tasarımları 
değerlendirerek not verecek. Proje kapsamında 
uygun görülen tasarımların bir kısmı olduğu gibi 
bir kısmı da revizyon edilerek daha sonra ABB’ye ait 
parklara yerleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Söğütözü Yerleşkesi’nde 
bulunan teknik atölyesinin kapılarını Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 

ikinci sınıf öğrencilerine açtı. Genç tasarımcılar Ürün Tasarım dersi final ödevleri için ekonomik ömrünü 
tamamlamış dönüşüme uygun malzemeleri kullanarak ürettiği ürünlerden uygun olanlar ABB’ye ait 

parklara yerleştirilecek.

Ali İhsan CANSIZZeynep Esra ŞAHİN
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DÜNYADA İLK VE TEK HARİTA TABANLI AÇIK VERİ 
PAYLAŞIMI: ‘ŞEFFAF ANKARA’ BAŞLADI

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve 
daha şeffaf bir yönetim modeli için çalışmalarını 
sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
Başkentlileri şimdi de yeni bir veri paylaşım 
platformu olan “Şeffaf Ankara” ile buluşturdu. 
Dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımı 
olan “Şeffaf Ankara”yı kamuoyuna ilk kez ABB 
Başkanı Mansur Yavaş tanıttı. 

Sözlerine “Bizler göreve başlamadan önce 
hemşehrilerimize şeffaf, katılımcı, hesap verebilir 
bir yönetim vadetmiştik. Ankara halkının iradesi 
ile seçilir seçilmez ilk işimiz, kent yönetiminde bu 
etik değerleri harekete geçirmek oldu” diyerek 
başlayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Bugün, şeffaf 
yönetim anlayışımızda yeni bir sayfaya geçiyoruz. 
Dijital çağa entegre edilen hizmetlerimiz için 
BLD 4.0 ve akıllı şehir projelerimiz kapsamında 
‘Şeffaf Ankara Açık Veri Platformunu’ oluşturduk. 
Bizin gizlimiz saklımız hiç olmayacak. Bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da hemşeh-
rilerimize hesap vereceğiz, hesap vermekten 
mutluluk duyacağız. Ankara halkının tertemiz 
parasının bir kuruşunun bile hakkını savunmaya 
devam edeceğiz, bir kuruşunu israf etmeden 
harcayacağız” dedi.

Vatandaşların Coğrafi Bilgi Sistemlerinde 
görsellerle desteklenmiş nitelikli bilgilere 
ulaşabileceği “Şeffaf Ankara” projesini detaylarıyla 
anlatan Yavaş, şu bilgileri paylaştı: “Uygulamamız, 

çağdaş ve modern şehircilik anlayışına uygun 
olarak Ankara'nın demografik ve kültürel yapısı, 
Belediyemizin çalışmaları ve şehrin dinamikleri 
hakkında birçok veriyi içeren şekilde tasarlandı. 
Vatandaşlarımızın kamusal hizmetlerde elde 
edilen verilere kolayca ulaşabilmelerinin yanı sıra 
genç girişimcilere ve akademik camiaya destek 
olunması da amaçlanmıştır. En büyük hedefimiz, 
iş süreçlerini ve bu süreçlerin sonuçlarını hem-
şehrilerimizle paylaşarak bilgiyi güce ve güvene 
dönüştürmektir. Büyük veri (Big Data) tamamen 
gerçek verilerin analizine dayandığı için özellikle 
devlet kurumlarında maliyetleri düşürme, 
dolandırıcılığı ve suçu önleme, operasyonel 
verimlilik, iş gücünden tasarruf sağlama, 
tahmine dayalı bakım ve beklentilere uygun 
hizmet geliştirme gibi birçok farklı alanda doğru 
kararlar alınmasına olanak tanımaktadır. İşte 
Şeffaf Ankara tam olarak da bu noktada büyük 
bir öneme sahiptir.”

DENETLEME MEKANİZMASI VE ONLİNE TAKİP

Ankara’daki tüm kurumlar, meslek odaları, 
sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, ticaret ve 
sanayi odası gibi şehrin önemli paydaşlarının 
kendi verilerini yükleyip hem de mevcut verileri 
denetleyebilecekleri bir sistemi Başkentte hayata 
geçirdiklerini ifade eden Yavaş, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

ABB, dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri platformu olan “Şeffaf Ankara” projesini hayata geçirdi. 
Başkan Mansur Yavaş, “Bizim gizlimiz saklımız hiç olmayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 

hemşehrilerimize hesap vereceğiz, hesap vermekten mutluluk duyacağız. Ankara halkının tertemiz parasının 
bir kuruşunun bile hakkını savunmaya devam edeceğiz, bir kuruşunu israf etmeden harcayacağız” dedi.
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“Böylece birlikte kentimizi daha konforlu 
yaşanılabilir bir hâle getireceğiz. Türkiye’de 
açık veri platformu olan belediyeler arasında 
1000’den fazla açık veri dosyası ve 300 binden 
fazla haritada konumlandırılmış verisi ile açık ara 
en fazla veri yayınlanan açık veri platformu Şeffaf 
Ankara’dır. Dünya’da indirilebilir harita tabanlı 
ilk ve tek açık veri platformu Şeffaf Ankara’dır. 
Veriler KVKK’ye uygun bir şekilde paylaşılmakta-
dır. İşin daha da önemli kısmı, Şeffaf Ankara’dan 
veri indirilerek üretilen projeleri yine Şeffaf 
Ankara’da yayınlayarak verilerimizi kullananların 
başarı hikâyelerine bir destek de biz vereceğiz. 
Sadece Belediyemizin verilerini yayınlamakla 
kalmayıp ayrıca Başkentimizin doğal, kültürel, 
tarihi ve önemli noktalarını da vatandaşlarımı-
zın kolayca erişimine sunarak kapsamlı bir kent 
rehberini paylaşmış olacağız.”

SOKAK’TAKİ KAÇAK KAZILARDAN VATANDAŞIN 
HABERİ OLACAK

Belediye aracılığıyla sunulan verilerin belediye 
çalışmalarını en yeni teknolojilerle vatandaşla 
paylaşarak katılımcı ve demokratik bir yönetim 
anlayışına ilk adımı attıklarına da dikkat çeken 
Yavaş, “Örneğin belediyenin yaptığı tüm kazı 
çalışmalarını görerek sokak veya caddenizde 
hangi birimin çalıştığına ilişkin bilgileri alarak 
eğer kaçak kazı yapılıyor ise bunu bize bildirebi-
leceksiniz. İşte artık tüm Ankaralılar denetimin 
de büyük bir parçası oluyor. Üstelik bu verilerin 
hepsi veri görselleştirmeye uygun bir şekilde 
anında indirilebilir” dedi.

Yavaş sel baskınlarına yönelik veriler başta 
olmak üzere ayrıca paylaşılan tüm verilerin 
maliyetleri düşürme, iş gücünden tasarruf 
sağlama ve beklentilere uygun ürün geliştirme 

gibi birçok farklı alanda doğru kararlar alınmasına 
imkân sağlayacağını da vurguladı. 

DEMOGRAFİK, KÜLTÜREL VE BELEDİYE 
HİZMETLERİNE AİT VERİ MADENCİLİĞİ

Tanıtım toplantısında ‘Şeffaf Ankara’ projesini 
görsellerle anlattığı sunumunda 7 kategoride 
1000’den fazla veri dosyasının yer aldığını 
söyleyen Yavaş, 16 kategoride ise 300 binden fazla 
harita üzerindeki veriyi konumlandırdıklarını da 
açıkladı.

Kent genelindeki kazı çalışma noktalarından 
ulaşım biniş verilerine, cadde-sokak yetki 
sınırlarından diğer çalışma noktalarına, Başkent 
Kart dağıtım sayılarından ilçe bazlı ödemeleri 
kapsayan sosyal yardımlara, Başkent 153’e gelen, 
bekleyen, tamamlanan başvuru sayılarından ASKİ 
Genel Müdürlüğü kontrolündeki pilli sayaç arıza 
başvuru sayısına, yeşil alanlar, muhtarlıklar, kamu 
kurum ve kuruluşları ile turizm ve konaklama 
noktalarını kapsayan kent rehberinden 
barajlardaki doluluk oranlarına, nüfus ve 
demografi bilgilerinden hava durumuna, wi-fi 
noktalarından bisiklet yolları ve doğa yürüyüşü 
güzergâhlarına, belediye hizmet noktalarından 
Ankara Tek Yürek ile yapılan yardım tutarlarına, 
kültür, sanat, spor, bilim ve teknolojiye ait çeşitli 
açık verilerden Başkent Kart harcama verilerine, 
ABB TV’den kar takip sistemine, canlı yayınlanan 
ihalelerden konum bilgilerine kadar binlerce 
veriye sadece Başkentliler değil dünyanın her 
köşesinde yaşayan vatandaşlar “seffaf.ankara.bel.
tr” adresi üzerinden 7/24 kolayca ulaşabilecek.

Şeffaf Ankara’da yer alan tüm modüllere 
ve verilere ayrıca Başkent Mobil üzerinden de 
erişilebilecek.

HABER MERKEZİ Ali İhsan CANSIZ • Behzat Ethem TORUN
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Başkentli çocukların yaz tatilini hem eğlenerek hem de yabancı dil öğrenerek geçirmesi için  ABB ve 
Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) iş birliği ile hayata geçirilen “Kesikköprü İngilizce Dil Köyü Projesi” 
ilk misafirlerini ağırlamaya başladı. Başkan Mansur Yavaş, 12-16 yaş arasındaki 230 öğrenciyi kampın 

ilk gününde yalnız bırakmadı. Öğrencilere başarılar dileyen Yavaş, “Dil çok önemli. Dolayısıyla 
buradan dönerken hepiniz İngilizce dilini alıp beraberinizde götüreceksiniz” dedi.

MANSUR YAVAŞ KESİKKÖPRÜ YAZ
 KAMPI’NDAKİ ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘öğrenci dostu’ 
uygulamalarla eğitimde fırsat eşitliğini önceleyerek  
Başkentli öğrencilerin yaz tatilinde de daha verimli 
ve daha eğlenceli bir eğitim hayatı sürdürebileceği 
projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) iş birliği ile 
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinas-
yonunda düzenlenen “Kesikköprü İngilizce Dil Köyü 
Projesi” hayata geçirildi. 12-16 yaş arasında toplam 
230 öğrencinin yer aldığı ilk kafile ücretsiz İngilizce 
yaz kampına yerleşti. 

Kesikköprü İngilizce Tatil Kampı’na yoğun ilgi 
gösteren çocukları ilk günlerinde yalnız bırakma-
yarak sınıfları tek tek gezen ABB Başkanı Mansur 
Yavaş, öğrencilere şu sözlerle seslendi: “Burada 
inşallah çok güzel günler geçireceksiniz. Hepiniz 
İngilizce öğreneceksiniz. Akşam buralarda akti-
viteler olacak, sinema izleyeceksiniz, kendinizi 
iyice geliştireceksiniz. Sizleri görenler de siz gidip 
anlattıkça buraya daha fazla gelmek isteyecekler. 
Bizler tabii bu işi daha da fazla yaygınlaştırmak 

istiyoruz. Dil çok önemli… Sizleri eğiten, anlaşma 
yaptığımız vakıf, dil öğretmek için burada değiller. 
Sizi dil sahibi yapmak için buradalar. Şöyle bir pren-
sipleri var; ‘dil öğrenilmez dil edinilir’ diyorlar. 
Dolayısıyla buradan dönerken hepiniz birer fazla 
İngilizce dili alıp beraberinizde götüreceksiniz. 
Daha sonra tabii ki mutlaka sizi bilgilendirecekler-
dir, internet üzerinden de pratik yapma, İngilizce 
konuşup burada edineceğinizin üstüne tecrübe 
kazanacak yolları da sizlere gösterecekler. Bir de 
hepinizde cep telefonu var ve onların da uygula-
maları var yine İngilizceyi geliştirmeniz için. Buna 
da devam ederseniz, diğer arkadaşlarınızdan 
daha çabuk yabancı dili edinmiş olacaksınız. Ben 
hepinize başarılar diliyorum. İnşallah dönüşte yine 
bir araya gelip hep beraber karşılıklı İngilizce ko-
nuşacağız. Ailerinize çok çok selam ve sevgilerimi 
iletin. İyi günler geçirmenizi diliyorum. Sizin için 
inşallah ileride kendi çocuklarınıza anlatacağınız 
unutulmaz güzel günler ve güzel bir kamp olur. 
Hepinizin gözlerinden öpüyorum.”
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Bala Kesikköprü Baraj Gölü'ne 100 metre mesafede 
ve toplam 62 dönümlük alan üzerinde kurulu olan 
kampta; 46 adet bungalov ev, yemekhane, çok amaçlı 
salon, idari bina, yüzme havuzu, oturma kamelyala-
rı ve futbol, basketbol, voleybol sahaları, tenis kortu 
ve revir de bulunuyor. Dil eğitimine katkı sağlamak 
amacıyla kampta ayrıca birçok yazılı uyarı İngilizce 
olarak yer alıyor.

3 EYLÜL’E KADAR 3 AYRI GRUP AĞIRLANACAK

SEYEV Başkanı Seda Yekeler de “Kesikköprü İngilizce 
Dil Köyü Projesi”nin hayata geçirilmesiyle binlerce 
öğrenciye ulaşacaklarını belirterek, şu değerlendir-
melerde bulundu:

“Bundan yaklaşık 3 ay önce biz Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi ile ortak gönüllü bir dil edinim projesi 
başlattık. Bin çocuğumuzu Aile Yaşam Merkezlerin-
de okullar devam ederken eğittik. Baktık her şey 
harika, sonuçlar inanılmaz. Sevgili Başkanımız Mansur 

Yavaş’ın vizyonuyla Ankara Büyükşehir Belediyesi 
destek oldu ve bu harika kampta onlarca bungalo-
vun olduğu bir köy oluşturduk. Yurt dışından gelen ve 
gönüllü Türk eğitmenlerimiz ile beraber yaşayarak, 
konuşarak, oynayarak, film izleyerek ve kampta 
sadece İngilizce konuşarak bunu hayatlarına sokacak 
bir anı ekliyoruz ve eminim ki buradan dünyaya açılıp 
sonra devam edecekler.” 

    Yaz kampına yerleşen ilk kafile içindeki 230 kız 
öğrencinin 15 gün boyunca çeşitli sportif aktivitele-
re katılarak ve sosyalleşerek tatil yapacağını, üçerli 
gruplar hâlinde 2 kız, 1 erkek kafilesini de 3 Eylül’e 
kadar kampta ayrı ayrı ağırlayacaklarını belirten Kadın 
ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, 
“Kesipköprü kamp alanımızda 12-16 yaş grubu ara-
sındaki Ankaralı çocuklarımıza hem kamp hem de 
yabancı dil eğitimi vereceğiz. Yaz boyunca bu eğitim-
lerimiz 3 grup hâlinde kız ve erkek öğrenciler olmak 
üzere devam edecek” dedi. 

Behzat Ethem TORUN • Ramazan KARACADilvin KAYGUSUZ KARABULUT • Erhan YUMŞAK • Zeliha BAĞDAŞ Melih KOMŞU
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri “Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri” ile buluşturuyor. Çubuk’ta 
Hüseyin Turan ve Kent Orkestrası, Altınpark’ta ise Gökhan Türkmen konseri ile başlayan yaz konserleri 

panayır havasında geçiyor. 7’den 70’e Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği yaz konserleri ekim ayı sonuna 
kadar devam edecek.

BAŞKENTTE ‘ANKARA YAZ ŞENLİKLERİ VE 
KONSERLERİ’ BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin 
yaz aylarını müzikle dolu geçirmesi için yaz 
şenliklerini başlattı.

‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’nin ilki 23 
Temmuz’da Çubuk ilçesinde Hüseyin Turan ve Kent 
Orkestrası ile Altınpark’ta Gökhan Türkmen konseri 
ile başladı. Panayır havasında geçen, çocukların 
aileleriyle eğlendiği yaz şenliklerine vatandaşlar 
yoğun ilgi gösterdi.

GÖKHAN TÜRKMEN VE HÜSEYİN TURAN 
SEVENLERİYLE BULUŞTU

Çubuk Kadınlar Lokali önünde ve Altınpark’ta 
kurulan panayır alanında kukla oyunundan 
palyaçolara, yüz boyama etkinliğinden yarışmalara 
kadar birçok oyunun hazırlandığı yaz şenliklerinin 
ilki ünlü sanatçılardan Hüseyin Turan ve Gökhan 
Türkmen’in konseri ile taçlandı

Ankara’da bu coşkuyu hissetmekten büyük 
mutluluk duyduğunu ve bu konserler sayesinde 
sevenleriyle kucaklaşacağını söyleyen Gökhan 
Türkmen, “Çok güzel bir kalabalık var, keyifli 
şarkılarımız var. Hep birlikte eğlenip beraber 
şarkılarımızı söyleyeceğiz. Burada olmaktan 
mutluyuz” derken, Hüseyin Turan ise duygularını şu 
sözlerle ifade etti: “Çubuk ilçesine ilk kez geliyorum. 
Vatandaşlardan büyük ilgi var konsere. Özellikle 
Ankara Büyükşehirin bu çalışmaları, etkinlikleri 
ve faaliyetleri konusunda iyi çalıştığını biliyorum. 
Pandemi sonrası insanların çok ihtiyacı vardı ve 
müzisyenler içinde bir ihtiyaçtı. Biz çok memnunuz 
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile böyle çalışmaktan. 
Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ben 
Mansur Başkanı Beypazarı’ndan tanırım bu 
anlamda çok iyi bir başkan. Bu vesileyle sevgilerimi 
saygılarımı bildiriyorum kendisine.”

Ali Emre AY Yunus Emre AYAN Melih KOMŞU
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KÜLTÜR VE SANAT’IN DA BAŞKENTİ ANKARA

Başkentlileri kültür ve sanat etkinlikleri 
ile buluşturmayı hedefleyen ABB, kentin dört 
bir tarafında bulunan açık ve kapalı alanlarda 
düzenleyeceği, ünlü sanatçıların katılacağı konser 
ve şenlik programlarına ekim ayı sonuna kadar ev 
sahipliği yapacak.

‘Ankara Yaz Şenlikleri’ ve konser programları aynı 
zamanda ABB TV, Youtube Kanalı ve Sosyal Medya 
hesapları üzerinden canlı olarak yayınlayacak.

 Ankara Büyükşehir Belediyesinin hafta içi ve 
hafta sonu Başkentlileri buluşturacağı konser 
takvimi ise şöyle: 

5 Ağustos Cuma: Panayır+Kent Orkestrası:

Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı (Çam Otel Otoparkı)

6 Ağustos Cumartesi: Panayır+Konser (Ender Balkır): 
Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı (Çam Otel Otoparkı) 

6 Ağustos Cumartesi: Panayır+Konser (Sakiler): GaziPark

12 Ağustos Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Beypazarı 
Atatürk Parkı 

13 Ağustos Cumartesi: Panayır+Konser (Sevcan Orhan): 
Beypazarı Atatürk Parkı 

13 Ağustos Cumartesi: Panayır+Konser (Cem Adrian): 
Batıkent Vedat Dolakay Parkı 

19 Ağustos Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Ayaş Cumhuriyet 
Meydanı 

20 Ağustos Cumartesi: Panayır+ Konser (Veli Erdem 
Karakülah): Ayaş Cumhuriyet Meydanı 

20 Ağustos Cumartesi: Panayır+Konser (Musa Eroğlu): 
MoganPark 

26 Ağustos Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Güdül 

27 Ağustos Cumartesi: Panayır+Konser (Gülşen Kutlu): Güdül 

27 Ağustos Cumartesi: Panayır+Konser (Koray Avcı): 
Gazipark 

2 Eylül Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Polatlı DedeKorkut 
Mahalle Konağı önü 

3 Eylül Cumartesi: Panayır+Konser (Kubat): Polatlı 
DedeKorkut Mahalle Konağı önü 

3 Eylül Cumartesi: Panayır+Konser (Ece Seçkin): Gençlik Parkı 

9 Eylül Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Haymana Cimcime 
Meydanı 

10 Eylül Cumartesi: Panayır+Konser (Zara): Haymana 
Cimcime Meydanı

10 Eylül Cumartesi: Panayır+Konser (Fettahcan): Gençlik 
Parkı 

16 Eylül Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Çamlıdere 
Cumhuriyet Caddesi 

17 Eylül Cumartesi: Panayır+Konser (Ankaralı Yasin): 
Çamlıdere Cumhuriyet Caddesi 

17 Eylül Cumartesi: Panayır+Konser (Selda Bağcan): Mamak 
3. Bölge 

21 Eylül Çarşamba: Panayır+Konser (Madrigal): Anıtpark 

23 Eylül Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Kalecik Belediyesi 
Meşran Tesisleri önü Halit Cevri Aslangil Mahallesi 1. Sokak 
üzeri

24 Eylül Cumartesi: Panayır+Konser (Nurullah Akçayır): 
Kalecik Belediyesi Meşran Tesisleri önü Halit Cevri Aslangil 
Mahallesi 1. Sokak üzeri 

24 Eylül Cumartesi: Panayır+Konser (Fuat Saka): Batıkent 
Vedat Dolakay Parkı 

30 Eylül Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Elmadağ Kültür ve 
Sanat Merkezi önü 

1 Ekim Cumartesi: Panayır+Konser (Derya Bedavacı): 
Elmadağ Kültür ve Sanat Merkezi önü 

1 Ekim Cumartesi: Panayır+Konser (Yaşar): Ümitköy 
Arcadium Otoparkı 

7 Ekim Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Nallıhan Cumhuriyet 
Meydanı

8 Ekim Cumartesi: Panayır+Konser (Oğuz Aksaç): Nallıhan 
Cumhuriyet Meydanı

 8 Ekim Cumartesi: Panayır+Konser (Hüseyin Kâğıt): Sincan 
Harikalar Diyarı

14 Ekim Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Kahramankazan Salı 
Pazar Yeri 

15 Ekim Cumartesi: Panayır+Konser (Mustafa Özaraslan): 
Kahramankazan Salı Pazar Yeri 

15 Ekim Cumartesi: Panayır+Konser (Yüzyüzeyken 
Konuşuruz): Anıtpark 

21 Ekim Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Şereflikoçhisar 
Cumhuriyet Savcısı Metin Şanal Bulvarı ile Mezarlık Caddesi 
kesişimindeki boş alan (Ada 1665 parsel 1) 

22 Ekim Cumartesi: Panayır+Konser (Tuğba Yurt): Şerefli-
koçhisar Cumhuriyet Savcısı Metin Şanal Bulvarı ile Mezarlık 
Caddesi kesişimindeki boş alan (Ada 1665 parsel 1)

22 Ekim Cumartesi: Panayır+Kent Orkestrası: Evren Pazar 
Yeri

23 Ekim Pazar: Panayır+Konser (Nurdan İpek) Evren Pazar 
Yeri
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ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ
ULAŞIM ESNAFI İLE BULUŞTU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üst üste gelen akaryakıt zamları nedeniyle zor günler geçiren 
ulaşım esnafına ziyarette bulundu. Ulaşım esnafıyla akaryakıt zamlarına karşı alınabilecek tedbirler hakkında görüş 

alışverişinde bulundu. ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Derdimiz vatandaşı ucuz taşıyalım, esnaf ayakta kalsın” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, Başkent esnafıyla bir araya gelerek 
yaşadıkları sorunları, talep ve çözüm 

önerilerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor.

Yavaş, üst üste gelen akaryakıt zamları nedeniyle 
zor günler geçiren toplu ulaşım esnafını ziyaret 
ederek, ulaşımın aksamaması için alınması gereken 
önlemler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası, Ankara Özel Halk 
Otobüsçüleri Esnaf Odası, Ankara Umum Servis Aracı 
İşletmecileri Odası, Ankara Umum Otomobilciler 
ve Şoförler Esnaf Odası, Tüm Özel Halk Otobüsleri 
Kooperatifleri Birliği başkanları ve yönetimleriyle 
bir araya gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş, çözüm 
önerileri hakkında esnafı birinci ağızdan dinledi.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası ziyaretinde 
ulaşım esnafına destek olmayı istediklerini belirten 
Yavaş, “Hem yeni seçilen yönetim kuruluna hayırlı 
olsun ziyareti hem de önümüzdeki günlerde 
akaryakıt fiyatları nedeniyle zorluk çeken esnafa 
nasıl yardımcı olabiliriz veya olabilir miyiz bunları 
konuştuk” dedi. 

Oda Başkanı Murat Yılmazer de ziyaretten 
duydukları memnuniyeti, “Mansur Başkanımıza 
ziyaretinden dolayı çok teşekkür ederiz, onur ve 
gurur duyduk. Her zaman minibüsçü camiasının 

Behzat Ethem TORUN

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT

YAVAŞ: “DERDİMİZ VATANDAŞI UCUZ 
TAŞIYALIM, ESNAF AYAKTA KALSIN”
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yanında olan, desteğini esirgemeyen, kötü 
gün dostu olan Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” 
sözleriyle dile getirdi.

Başkan Yavaş’ın bir sonraki durağı Ankara Özel 
Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası oldu. Oda Başkanı 
Ercan Soydaş ve yönetimiyle görüşüp sorunlarını 
ve taleplerini dinleyen Yavaş, şu değerlendirme-
lerde bulundu: “Ulaşım sektörünün problemleri 
malum… Akaryakıt fiyatlarına karşı bir tedbir 
alabilir miyiz, bulabilir miyiz diye kendileriyle 
görüşmeye geldim. İnşallah esnafla görüşmemiz 
devam edecek. Derdimiz vatandaşı ucuz taşıyalım, 
esnaf ayakta kalsın.”

ABB Başkanı Mansur Yavaş’a ulaşım esnafına 
yönelik destekleri için teşekkür eden Oda Başkanı 
Ercan Soydaş ise “Başkanımızın pandeminin 
başından beri verdiği desteklerle esnafımızı ayakta 
tutabildik. Dolayısıyla da akaryakıt konusunda bizi 
düşündüğü, esnafımızı düşündüğü için bir kez 
daha teşekkür ediyorum” dedi.

Ankara Umum Servis Aracı İşletmecileri 
Odası ziyaretinde ulaşım esnafına destek olmayı 
istediklerini belirten Yavaş, “Bugün de servisçi ar-
kadaşlarımızın problemlerini görüşmeye geldik. 
Birbirimize nasıl faydalı olabiliriz, ufak tefek de 
olsa destekte bulunabilir miyiz arayışıyla geldik 
fikirlerimizi Tunçay başkanımızla paylaştık” dedi.

Oda Başkanı Tunçay Elmadağlı da ziyaretten 

duydukları memnuniyeti, “Biz de bugüne kadar 
olduğu gibi her daim yanımızda olan Mansur 
Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten 
bizim en sıkıntılı dönemlerimizde, servis taşı-
macılığının neredeyse bitme noktasına geldiği 
dönemlerde, her türlü yardımı ne zaman talep 
etsek yanımızda oldu” sözleriyle dile getirdi.

Başkan Yavaş’ın bir sonraki durağı Tüm Özel Halk 
Otobüsleri Kooperatifleri Birliği oldu. Birlik Başkanı 
Kurtuluş Kara ve yönetimiyle görüşüp sorunlarını 
ve taleplerini dinleyen Yavaş, şu değerlendirme-
lerde bulundu: “Ulaşım sektöründeki problemleri 
hepimiz yaşıyoruz. Tüm sektör olarak, EGO’yu da 
dahil ederek birbirimize yardımcı olacak bir çözüm 
bulabilir miyiz, amacıyla görüşmeye geldik. Hem 
de önümüz bayram, bayramlaşmak istedik ama 
esnafın derdi çok. Biz de elimizden gelen desteği 
yapmaya devam edeceğiz.”

ABB Başkanı Mansur Yavaş’a ulaşım esnafına 
yönelik destekleri için teşekkür eden Birlik Başkanı 
Kara ise “Sayın Başkanımıza bizleri ziyaret ettiği 
için çok teşekkür ediyoruz. Pandemi süreci başladı 
başlayalı halk otobüsü esnafına çok büyük destek 
ve katkılar verdi. Dünde projelerin tanıtımında 
söylediği gibi 112 milyonu geçkin destek aldık 
bugüne kadar” dedi.

Başkan Yavaş son olarak, Ankara Umum 
Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı 
Mehmet Yiğiner ve yönetimiyle bir araya geldi.
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HALK EKMEK’TE E-TİCARET DÖNEMİ
Başkentte bir ilke daha imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Güvenli Alışverişin Adresi” sloganıyla 

Halk Ekmek Fabrikası, Kadın Kooperatifleri ve Yerli Birlikler tarafından üretilen ürünleri elektronik ticaret 
(e-ticaret) ortamında geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Vatandaşlar, Türkiye geneline kargo ile 

ulaştırılacak ürünler için ‘www.baskentmarket.com.tr’ adresi üzerinden sipariş verebilecek.

Başkentte yerli üretimi artırmak amacıyla ‘Baş-
kent Market’ modelini hayata geçiren Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası 

şimdi de hem kendi üretimi olan ürünleri hem de 
Kadın Kooperatifleri ve Yerli Birlikler tarafından 
üretilen uygun fiyatlı ürünleri elektronik ticaret 
(e-ticaret) uygulaması ile daha geniş kitlelere ulaş-
tıracak.

Bütçe dostu ürünlerin kolay erişilebilir olması 
amacıyla harekete geçen Halk Ekmek Fabrikası, 
“Güvenli Alışverişin Adresi” sloganıyla e-ticaret 
dönemini başlattı.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ TÜM TÜRKİYE İLE 
BULUŞUYOR

Başkent Marketlerde ve satış mağazaların-
da satılan taze, hijyenik ve yerli ürünler, “www.
baskentmarket.com.tr” adresi üzerinden online 
olarak satışa sunulurken, kargo ile Türkiye’nin her 
yerinden sipariş verilebilecek. 

Elektronik ticaret sisteminin özellikle pandemi 
sürecinde Türkiye’de ve dünyada hızlı bir ivme 
kazanmasının ardından çalışmalarını hızlandıran 
Ankara Halk Ekmek Fabrikası, glütensiz ürünler 
dahil toplamda 87 adet ürünü satışa sundu.

Halk Ekmek güvencesiyle satışı planlanan 
ürünlere ait içindekiler kısmı, besin değer tablosu, 

alerjen uyarısı gibi zorunlu bilgiler de kurumsal 
satış birimi tarafından hazırlanarak e-ticaret 
sayfasına yüklendi.

ÜRÜNLER GİMAT BAŞKENT MARKET’TEN 
KARGOYA VERİLİYOR

    ABB, fabrikada üretilen ambalajlı ürünler ile 
kooperatiflerin yöresel ürünlerini kargo ile vatan-
daşlara daha hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaştır-
mak amacıyla Başkent Market Gimat Şubesi’nde 
özel bir paketleme ve kargo alanı oluşturdu.

Vatandaşlar tarafından online alışveriş sitesi 
üzerinden verilen siparişler özenle hazırlanarak 
anlaşma yapılan kargo firması aracılığıyla Tür-
kiye’nin dört bir tarafına ulaştırılacak. E-ticaret 
kapsamına alınan yöresel ürünler için kooperatif-
lerle ek protokol ve sözleşmeler yapılırken, üretici 
kooperatifleri ile de e-ticarette yer alan ürünler 
için yüzde 4-5 oranında iskonto yapılması kararı 
alındı.

     Kargo ücretinin sipariş veren vatandaşa ait 
olacağı uygulamada satışa sunulan tüm ürünler 
Başkent Marketlerdeki raf fiyatı üzerinden geçerli 
olacak. Sanal alışveriş sisteminde kargo kaynaklı sı-
kıntılar yaşanmaması için sıvı ve cam türü ürünlerin 
satışı yapılmazken, kusurlu gönderilen ürünlerden 
kooperatifler sorumlu olacak.

Emre ŞENOĞLU • Yunus Emre AYAN Zeynep Esra ŞAHİN


