
AĞUSTOS 2022  •  Yıl 2  •  Sayı 22

--
--
--
--
--
-

--
--
--
--
--
-

ANKARA İTFAİYESİNİN
ARAÇ FİLOSU GÜÇLENİYOR

ABB'DEN 3 YILDA
16 ADET KÖPRÜLÜ KAVŞAK

ON BİNLER
ZAFER’İ KUTLADI

BAŞKENT 153  •  www.ankara.bel.tr  •                          /ankarabbld



@ankarabbld ankara.bel.tr

@ankarabbld_en

(0312) 153 0000

153@ankara.bel.tr @mavimasa

153

ANFA Bitki Evi:
• Altınpark 
• Mogan Parkı 
• 30 Ağustos Zafer Parkı

• Batıkent 
• Zeynepcik Bitki Evi

ankara.com.tr 

@abbbasin

Genel Müdürlük: Anadolu Bulvarı No:13
Macunköy Yenimahalle/Ankara

Gökkuşağı Fabrika Satış Yeri
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fabrika Satış Yeri
Mithatpaşa Fabrika Satış Yeri
Aski Fabrika Satış Yeri

444 2 243

App Store

Google Play

Mebusevleri Mahallesi Anıt Caddesi Algur 
Apartmanı  No: 10/3 Tandoğan

0312 504 54 16 0530 257 25 50

Mamak: Şafaktepe Mah. Mamak Cad. No:59/B
Etimesgut: İstasyon Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No:100/A 
Gimat: Anadolu Bulvarı No:13
Kızılay: Ziya Gökalp Caddesi No:11
ASKİ: Kazım Karabekir Caddesi No:70/2
Batıkent: Başkent Bulvarı Kentkoop Mah. Np:26/1 
Altındağ: Ziraat Mah. Ömer Halis Demir Cad. No:2/1 Dışkapı
Başkent Büfe: Koru Metro İstasyonu çıkışı 
Başkent Büfe: Sincan OSB

Yayın Sahibi 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire 
Başkanlığı adına

Nihat ARAS 
 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Güler GENÇOĞLU 

 
Yayın Kurulu 

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT
R. Gizem YILDIZ 

ABB Haber Merkezi 
 

Grafik Tasarım ve Uygulama 
Özüm Begüm ERCAN

Yayının İdare Adresi 
Emniyet Mahallesi Hipodrom

Caddesi No:5 Kat:21 
Tel: 0312 507 29 01 

 Faks: 0312 507 29 11 
Mail: basinyayin@ankara.bel.tr 

Yayın Şekli
Aylık - Türkçe

 
Yerel, Süreli Yayın

Ücretsiz

AĞUSTOS 2022



1   |   www.ankara.bel.tr
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Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da bilişim ve teknoloji sektörünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 
Ansera TechBridge Akademi’de 22 farklı üst düzey alanda “Akademi Ankara” eğitimlerine başladı. 

Metaverse’den oyun geliştirmeye, kriptolojiden robotik kodlama ve sinema tekniklerine kadar 100 kişi, 1,5 
ay boyunca hem teorik hem de pratik olarak ücretsiz yazılım eğitimi alacak. 

‘AKADEMİ ANKARA’
EĞİTİMLERİ BAŞLADI Emre ŞENOĞLU • Ali İhsan CANSIZ

Zeliha BAĞDAŞ

BLD 4.0 ile Başkentte dijital dönüşüm başlatan 
Ankara Büyükşehir Belediyesi; istihdama katkı 
sağlayacak, beyin göçünü önleyecek ve genç 

girişimcilerin dünyaya açılmasının önünü açacak 
çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyor.

Ankara’da bilişim ve teknoloji sektörünün ge-
lişmesine katkı sağlamak amacıyla önce Kuzey 
Ankara’da başlayan TechBridge Akademi eğitim-
leri şimdi de Ansera Teknoloji Merkezi’nde devam 
ediyor. ABB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinatör-
lüğünde 22 farklı üst düzey alanda verilen ücretsiz 
“Akademi Ankara” eğitimlerine Ansera TechBridge 
Akademi’de de başlandı.

EĞİTİM GENÇLERİN BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE 
İSTİHDAM ŞANSINI YÜKSELTECEK

Dijital çağın en popüler alanlarından olan 
metaverse eğitiminden oyun geliştirmeye, krip-

tolojiden robotik kodlama ve sinema tekniklerine 
kadar birçok bölümün yer aldığı eğitimlere katılan 
100 kişi, 1,5 ay boyunca hem teorik hem de pratik 
olarak yazılım eğitimi alacak. 

Akademi’de açılan kurslara katılma hakkı 
kazanan gençler, alacakları eğitimlerin ardından 
bilişim sektöründe meslek sahibi olma şansını da 
yakalayabilecek.

Hafta içi her gün saat 09.30-17.30 saatleri 
arasında Başkentli gençlere verilecek ve devam 
zorunluluğu olan ileri düzey teknoloji eğitimlerinin 
ardından 2-3 yıl içinde yaklaşık 100 binin üzerinde 
gencin dijital endüstri piyasasına kazandırılması 
hedefleniyor.

Ansera TechBridge Akademi’de konferans 
salonu, greenbox ve whitebox stüdyosu, üst düzey 
donanımlı workstation bilgisayarlar, akıllı tahtalar, 
spor odası ve birçok teknik imkân da bulunuyor.
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Çamlıdere’de bu sene 17’ncisi düzenlenen geleneksel Çukurören Köyü Benli Yaylası Festivali’ne katılan 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vatandaşlardan, üreticilerden ve muhtarlardan yoğun 

ilgi görürken, festivalin birlik ve beraberliği güçlendirdiğine dikkat çekti.

ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ’A 
ÇAMLIDERE’DE YOĞUN İLGİ 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş Çamlıdere ilçesinde düzenlenen 
Çukurören Köyü Benli Yaylası Festivali’ne katıldı. 

Çam ağaçlarıyla çevrili yaylada gerçekleştirilen 
ve bu sene 17’ncisi düzenlenen festivalde vatandaş-
lar Yavaş’a yoğun ilgi gösterdi. Muhtarlar, üreticiler 
ve vatandaşlar tarafından coşkuyla ağırlanan Yavaş, 
festivalin birlik ve beraberliği güçlendirdiğine dikkat 
çekti.

YAVAŞ’TAN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Çukurören Köyü 17’inci Benli Yaylası Festivali’ne 
katılmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu 
belirten Yavaş, festivalin uzun yıllar boyunca devam 
etmesini istediğini belirtti. 

ABB Başkanı Yavaş şunları söyledi:

“Bizler ülkemiz için ölürüz, ülkemizi çok severiz. 
Ancak ülkeyi sevmek demek sadece sınır boyların-
da savaşmak, nöbet beklemek değildir. Kendimize 
ait Cenab-ı Allah’ın bize bahşettiği bütün değerlere 
sahip çıkmak, onu korumak, kollamak asıl vatan-
severliğin en önemli göstergesidir. Ayrıca birkaç 
köyün ortak merkezi olan bu yaylada uzun yıllardır 
hem burada büyük kentlere gitmiş, yerleşmiş 
insanların tekrar buraya gelerek bir arada kay-
naşması hem de köylerin birbiriyle irtibatının 
sağlamak açısından son derece anlamlıdır. Bu festi-
valin ilelebet sürmesi dileğiyle bu organizasyonda 
emeği geçen dernek başkanımıza muhtarlarımıza, 
katılan herkese sevgi saygılarımı sunuyorum” dedi.

Yunus Emre AYAN     

Erhan YUMŞAK
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Başkentli yerli üreticiye verdiği desteklere 
devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
yeni bir destek projesini daha hayata geçiriyor. 

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Şereflikoç-
hisar’ın Şanlıkışla Mahallesi’nde yeni bir sulama 
alanı projesi hazırladı. Proje kapsamında, Hirfanlı 
Barajı’ndan 4 bin 428 metre uzunluğunda bir 
sulama hattı ile 2 bin 850 dekarlık bir alan, sulama 
alanı olarak kullanılacak. 

2 BİN 850 DEKARLIK ALAN TARIMSAL 
SULAMAYA AÇILIYOR

Konuya ilişkin Kırsal Hizmetler Daire Başkanı 
Ahmet Mekin Tüzün, şu bilgileri verdi:

Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma projesi kapsamında yerli üreticiye verdiği desteği 
çeşitlendirerek sürdürüyor. Tohum, gübre ve mazot desteklerinin ardından şimdi de en büyük 

tarımsal sulama desteği hayata geçiriliyor. 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR EN BÜYÜK SULAMA 
HATTI PROJESİNİ HAYATA GEÇİRİYOR

Emre ŞENOĞLU

Seda BUGARİ  •  Ali Emre AY

“Şereflikoçhisar Şanlıkışla Mahallesi’ndeyiz. 
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının tarımsal 
sulama konusunda yaptığı en büyük proje. 2 
bin 850 dekarlık bir alanı sulamaya açıyoruz. 
Toplam 4 bin 428 metrelik bir sulama hattını 

oluşturuyoruz. Hattın üzerinde 23 adet su 
alma yapısı mevcut ve bununla üreticilerimizin 
ihtiyaç duyduğu suyu ulaştıracağız. Umuyorum 

üreticilerimiz bu sudan hayat bulacak, daha 
fazla gelir elde edecek ve köyden kente göçü bu 

sayede engellemiş olacağız.”
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
3 YILDA 40 ADET YEŞİL ALANI HİZMETE AÇTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Yeşilin Başkenti” projesi kapsamında kente yeni rekreasyon ve 
park alanları kazandırmaya devam ediyor. Bugüne kadar 40 adet yeşil alan ve parkı Ankara’ya 

kazandıran ABB, yeni rekreasyon alanlarının açılışı için de gün sayıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Yeşilin Başkenti” 
projesi kapsamında kente yeni rekreasyon ve 
park alanları kazandırmaya devam ediyor. 

 3 yılda Ankara’ya Çubuk 1 Rekreasyon Alanı, 
30 Ağustos Zafer Parkı, Gazi Park, Kaykay Parkı 
gibi 40 adet yeşil alan, park ve rekreasyon alanını 
kazandıran Büyükşehir Belediyesi, yeni rekreasyon 
alanlarının açılışı için de gün sayıyor.

TARİH VE DOĞA İÇ İÇE

Bir tarihin yattığı, Atatürk’ün Cumhuriyete 
armağan ettiği ilk betonarme barajı olan Çubuk 
1 Barajı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 
baştan aşağı yenilenerek hizmete açıldı. Yenileme 
öncesi tam 27 yıl atıl kalan ve adli vakaların yaşandığı 
alan artık yenilen çevresi, oyun alanları, Atatürk Evi, 
bisiklet yolları, etkinlik ve mesire alanları, serası, 
spor sahası, muhteşem doğası ve yeşilin her tonunu 
barındıran yeni görüntüsüyle özellikle hafta sonları 
dolup taşıyor.

Uzun yıllar atıl durumda kalan ve yalnızca belirli 
bir ailenin kullanımında olan 30 Ağustos Zafer 
Parkı’nda yapılan kapsamlı yenileme çalışması 

sonucunda artık vatandaşlar, haftanın 7 günü 
spordan pikniğe kadar birçok aktiviteye katılarak 
temiz havanın keyfini çıkarıyor. AŞTİ’nin yanında yer 
alan park ve çevresi; bisiklet yolları, oyun ve piknik 
alanları ile toplamda 166 bin metrekarelik yemyeşil 
bir alana sahip.

Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yıllardır atıl 
durumda bulunan yaklaşık 62 bin metrekarelik 
alan, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata mirasına 
uygun hâle getirildi ve Gazi Park adını aldı. Yeşil 
alanları, spor sahaları, çocuk oyun parkurları, 
özgürce dolaşan hayvanları ve BELPA kafeteryası 
ile Gazi Park her hafta sonu binlerce Başkentliyi 
ağırlıyor.

Gençleri spora teşvik etmek amacıyla birçok 
projeyi hayata geçiren ABB, başkente ilk Kaykay 
Parkı’nı da kazandırdı. Çukurambar’da bulunan, 3 
bin 400 metrekarelik kaykay parkı seyirci tribünleri 
ve yeşil alanlarla birlikte farklı yaş gruplarına hitap 
eden parkurlardan oluşuyor. 

ATA MİRASINA UYGUN HÂLE GETİRİLDİ

ARŞİVDilvin KAYGUSUZ KARABULUT
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KADINA ŞİDDETE KARŞI SEMBOL OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın cinayetine 
kurban giden Şule Çet’in adını Çankaya Ahlatlıbel 
Mahallesi’nde yaptığı parka vererek ölümsüzleştirdi. 
43 bin metrekarelik alana kurulan park, Ahlatlıbel’de 
Ankaralıları ağırlamaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, son dönemlerde ilginin 
arttığı karavan turizmini yaygınlaştırmak ve Başkenti 
karavanların uğrak noktası hâline getirmek amacıyla 
Kurtboğazı Barajı ve Mavi Göl’de ‘Karavan Park’ 
projesini hayata geçirdi. Parklar, karavanseverlere 
otopark, kamp alanı, temiz su, elektrik ve sosyal donatı 
alanlarıyla hizmet veriyor.

BAKAP’TA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi ayrıca Etimesgut 
Gökay Caddesi Parkı, Yenimahalle Ebrar Cami Yanı 

Parkı, Çankaya Yıldızevler 737. Sokak Parkı, Yenimahalle 
Çakırlar Parkı, Mamak Kusunlar Mahallesi (39538 Ada 
Yanı) Parkı ve Söğütözü 2120. Cadde Parkı gibi pek çok 
park ve rekreasyon alanını da Ankara’ya kazandırdı.

Gölbaşı’nda bulunan BAKAP Tarım Kampüsü’nde ise 
çalışmalar sürüyor. Karaoğlan Mahallesi’nde bulunan 
ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması amacıyla meyve 
ve sebze üretimi de yapılan kampüste aynı zamanda 
Cumhuriyetin 100. yılına yaraşır 2 bin 700 dönümlük dev 
bir rekreasyon alanı için de çalışma gerçekleştiriliyor. 

Batı Park Rekreasyon Alanı, Göksu 2. Etap 
Rekreasyon Alanı, Alacaatlı Lavanta Parkı, Lodumlu 
Mahallesi Rekreasyon Alanı ve Karaköy Mesire Alanı 
2. Etap’ta çalışmalar devam ederken Bağdat Caddesi 
(Cemre Parkı Karşısı) Rekreasyon Alanı, Keçiören Ovacık 
Parkı, Beştepe Caddesi Park ve Rekreasyon Alanı ile 
Mamak Kusunlar ASKİ Anı Parkı’nın da temelleri atıldı.
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ABB’DE PAROLA “ÜRETİM”:
TARIMSAL SULAMA BORUSU DESTEĞİ SÜRÜYOR

Başkentteki barajlar ve sulama göletlerinde su doluluk oranlarının azalması nedeniyle 
tarlalarını sulayamayan çiftçiler için Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bu sene 

63 mahalleye 99 kilometrelik sulama borusu dağıtıldı. Dağıtılan borular sayesinde 36 bin 500 
dönümlük tarımsal alanda sulu tarıma geçildi. 

Başkentli üreticilerin ekonomisini rahatlat-
maya yönelik tarımsal destek programlarına 
hız veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, ko-

operatiflere ve kırsal mahallelerdeki üreticilere 
muhtarlar aracılığıyla tarımsal sulama borusu 
desteğinde bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çift-
çilere tarımsal sulama yapabilmeleri amacıyla 
63-315 mm çapları arasında 99 kilometrelik 
sulama borusu dağıtıldı. 63 mahallede gerçekleş-
tirilen dağıtım sonrasında 36 bin 500 dönümlük 
tarımsal alanda su ihtiyacı giderildi.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 
gerçekleştirilen proje kapsamında 2021 yılında 23 
mahallede 35 kilometrelik sulama borusu hibesi 
ile 12 bin dekarlık, 2022 yılında ise 63 mahallede 
99 kilometrelik sulama borusu hibesi ile 36 bin 
500 dönümlük olmak üzere toplam yaklaşık 50 

bin dekarlık arazi sulu tarım imkânına kavuştu.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin 
Tüzün, konu ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi tarımsal faa-
liyetleri desteklemek için her türlü çalışmaları 
yapıyor, tarımsal sulama ile alakalı olarak üre-
ticilerimizin borularını gönderiyoruz. Bir köyün 
sahip olduğu bir su kaynağının tarlalara ulaş-
tırılması için ortak kullanımda kullanacağımız 
boruları hesaplayıp üreticilere ücretsiz olarak 
veriyoruz. Amacımız Ankara'daki sulu tarım 
alanlarının artırılmasını sağlamak. Tarımsal fa-
aliyetlerde geliri artıran en önemli unsur şudur. 
Suyu ne kadar hızlı bir şekilde tarlalara vere-
bilirsek o kadar avantaj sağlarız. Ülkemiz şu 
dönemde bir kurak periyottan geçiyor. Kurak-
lığın getirmiş olduğu tarımsal faaliyetlerdeki 
verim düşüklüklerini azaltmak adına Ankara 
Büyükşehir Belediyesi kendi sorumluluk sa-
hasındaki üreticilerin sulu tarıma geçişlerini 
sağlamak için bu destekleri vermeye başladı ve 
devam da edecek.”

“KURAKLIĞIN GETİRDİĞİ SORUNLARI 
AZALTMAK İSTİYORUZ”

Ecegül SARAL Ramazan KARACA
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Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını 
sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte 
yaşayan yaşlı ve engelliler ile sosyal yardımlar-

dan faydalanan ailelere tatil imkânı sunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin geleneksel 
hâle getirdiği uygulamayla,  yaz aylarında, Başkentli 
yaşlı ve engelli vatandaşlar, Akçakoca’daki eğitim ve 
dinlenme tesislerine gönderiliyor. Her şey dâhil ve 
ücretsiz olarak hizmet veren tatil kampları için kayıt 
başvuru işlemleri sürerken diğer yandan da kafileler 
Akçakoca’ya yola çıkmaya başladı.

TAM PANSİYON HİZMET

Yaşlı ve engelli vatandaşlar ile daha önce hiç 
deniz görmemiş Ankaralıların sosyal hayatlarını 
renklendirmeyi ve canlandırmayı amaçlayan Bü-
yükşehir Belediyesi, tatil kampları ile vatandaşlara 
unutulmaz bir tatil geçirme fırsatı sunuyor. 

Özel otobüslerle kamplara giden vatandaşlar, 
birer haftalık sürelerle hiçbir ücret ödemeden tatil 
yapıyor. Vatandaşlar güvenli bir ortamda eğitmenler 
ve uzmanlar eşliğinde yaz kamplarına katılarak, hem 
sosyal ve kültürel etkinliklerle dolu bir yaz geçiriyor 
hem de tarihi ve turistik mekânları gezme şansını 
yakalıyor. 

BEŞ AY DAHA SÜRECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünden kalkan 
otobüslerle Akçakoca’ya doğru yola çıkan kafileyi 
uğurlamaya gelen Sosyal Hizmetler Daire Başkanı 
Adnan Tatlısu şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesinin Akçakoca 
Sosyal Tesisleri’ni geçen hafta açtık. Yaşlı, engelli 
ve sosyal yardım alan vatandaşlarımızı birer hafta 
süreyle misafir ediyoruz. Akçakoca Tesislerimize 
beş ay daha süreyle misafirlerimizi götüreceğiz.” 

Akçakoca’da bir haftalık tatil fırsatından yarar-
lanmak isteyen Ankaralılar, Başkent 153 üzerinden 
başvuruda bulunabilecekleri gibi yaşlılar Yaşlı Hizmet 
Merkezleri’nden, engelliler Engelli Hizmet Merkezle-
ri’nden başvurularını gerçekleştirebilir.

Sosyal yardım alan aileler ise sosyal yardım siste-
minden ABB tarafından yüksek muhtaçlık durumuna 
göre belirleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaşlı, engelli ve sosyal yardım alan vatandaşlara Akçakoca’daki 
eğitim ve dinlenme tesislerinde 7 günlük tatil imkânı sağlıyor. Sosyal Hizmetler Dairesinin 

düzenlediği tatil organizasyonundan faydalanan vatandaşlar Akçakoca’ya doğru yola 
çıkarken, Ankaralılar 5 ay süreyle daha Akçakoca’da tatil yapma imkânı bulacak.

Toygar DÜNDARDilvin KAYGUSUZ KARABULUT  •  Seda BUGARİ

ABB’DEN YAŞLI, ENGELLİ VE SOSYAL
YARDIM ALAN VATANDAŞLARA TATİL
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MANSUR YAVAŞ VE ON BİNLER
ZAFER’İN 100. YILINDA GENÇLİK PARKINDA BULUŞTU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos 
1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün önderliğinde zaferle sonuçlanan 

Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümü için düzenlediği 
‘Zafer Haftası’ etkinlikleri Athena konseri ile sona 
erdi.

Gençlik Parkı’ında ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 
ev sahipliğinde gerçekleşen programda, çeşitli 
sahne gösterilerinin yanı sıra sanal gerçeklik gös-
terimi de yapıldı. Gecenin sonunda sahne alan At-
hena grubu ise Ankaralılara unutulmaz bir akşam 
yaşattı.

YAVAŞ’A TEZAHÜRAT VE ALKIŞ YAĞMURU

Alandaki vatandaşların tezahürat ve alkışlarla 
karşıladığı Yavaş, konuşmasında Başkentlilere ses-
lendi. ABB Başkanı Yavaş, “27 Aralık 1919, Atatürk 
Anadolu’yu dolaşıyor. Milli Mücadele harekâtını 
başlatacak. Ankara’ya da geliyor. Ankara’da 800 
kadar atlı seğmen ve binlerce insan karşılıyor. O 

zamanlarda Mustafa Kemal’i anlamak, ona sahip 
çıkmak ve yanında olmak herkesin yapabileceği 
bir şey değil. Çok şaşırıyor Mustafa Kemal. ‘Ağalar 
neden geldiniz?’ diyor, ‘Seni görmeye geldik, va-
tan uğrunda ölmeye geldik’ diyorlar. ‘Bu fikriniz-
de sabit misiniz?’ diyor. ‘And olsun’ diyorlar. İşte 
Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcında Ankara’daki bu 
karşılama Mustafa Kemal Atatürk’e moral ve mo-
tivasyon olmuştur” dedi. 

“ANKARA’YI DÜNYA BAŞKENTLERİYLE YARIŞIR 
HÂLE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Mansur Yavaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Sevgili Ankaralılar, 400 metre ileride kurtu-
luş harbinin yönetildiği 1. ve 2. meclis var. Bakın 
bu bulunduğunuz alan 1936 yılında Gençlik Par-
kı olarak planlanmış, bizzat Mustafa Kemal Ata-
türk’ün emriyle buraya park yapılmasına karar 
verilmiş. 26 Ağustos’ta zaferin başlangıcı, buraya 
40-50 kilometre ileride Haymana-Polatlı toprak-

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Gençlik Parkı’nda sevilen grup Athena’nın 
konser verdiği etkinlikle kutladı. Etkinlikte yaptığı konuşmada Ankaralılara seslenen Büyükşehir Belediye 

Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’mız, milli mücadelemizin en önemli karargâhlarından. Biz de böyle 
bir Başkentin Belediye Başkanı olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Ankara’yı dünya 

Başkentleriyle yarışır hâle getirmek için çalışıyoruz” dedi. 

HABER MERKEZİ
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larında başlamış. Ankara’mız, milli mücadelemi-
zin en önemli karargâhlarından. Bizde böyle bir 
Başkentin Belediye Başkanı olarak Mustafa Kemal 
Atatürk’ün bize emanet ettiği Ankara’yı dünya 
Başkentleriyle yarışır hâle getirmek için çalışıyo-
ruz. Bu sorumlulukla hareket ediyoruz.”

Başkentte kültür sanat etkinliklerine aralıksız 
devam edeceklerini belirten ABB Kültür ve Sosyal 
İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, “30 Ağustos Zafer 
Haftası münasebetiyle 5 gündür yaptığımız et-
kinlikleri tamamlıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayra-
mı’nı Başkente yakışır şekilde kutlamaya devam 
ediyoruz. Umuyorum bugün Ankaralılar Athena 
konseriyle coşacaklar. Biz de başka etkinliklerle 
Ankaralıların huzurunda olmaya devam edece-
ğiz.”

Ayrıca, Ankara Kalesi de Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel ola-
rak Atatürk resmi ve Türk bayrağı ile aydınlatıldı.

BAŞKENTLİLER SANAL GERÇEKLİK 
GÖSTERİMİYLE ZAMANDA YOLCULUK YAPTI

‘VR’ gözlüklerle “Kutlu Zafere Giden Zaman 
Yolculuğu” isimli sanal gerçeklik gösteriminin de 

yapıldığı Gençlik Parkı’na gelerek Zafer Bayramı 
coşkusuna ortak olan Kardelen Tüzüner, duygu-
larını şöyle anlattı: “Beni çok farklı bir dünyaya 
götürdü gerçekten. Yaşananların içindeymişim 
gibi hissettim, çok gerçekçiydi. İzlediklerimin 
içerisinde Türk kadınlarını da görmek beni mut-
lu etti. Gösterimin sonunda çıkan Mustafa Kemal 
Atatürk ve onun öğütlerini duymak beni çok duy-
gulandırdı. Atatürk’ü karşımda görüyormuş gibi 
hissettim. Çok güzel bir deneyimdi benim için.” 

5 GÜN BOYUNCA ÜNLÜ SANATÇILAR 
SEVENLERİYLE BULUŞTU

Zafer kutlamalarının startını 26 Ağustos Cuma 
günü Altınpark sahnesinden Zeynep Bastık ver-
di. 27 Ağustos Cumartesi günü Gençlik Parkı’nda 
Koray Avcı, 28 Ağustos Pazar günü Vedat Dalokay 
Parkı’nda Melike Şahin hayranlarıyla buluşurken, 
29 Ağustos Pazartesi günü Vedat Dalokay Parkı’na 
kurulan sahneden Başkentlilere Kuvayı Milliye 
Destanı anlatıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ise Türkiye’nin 
sevilen müzik gruplarından Athena Gençlik Par-
kı’na kurulan sahneden zaferin 100. yılını şarkıla-
rıyla taçlandırdı.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Gölbaşı ilçe merkezi başta olmak üzere birçok 
kırsal mahalledeki yaklaşık 650 bin kişiye sağlıklı, temiz ve kaliteli içme suyu sağlayacak olan “Mamak-
Gölbaşı Arası İçme Suyu Ana İletim Hattı”nın tamamlanması için yoğun mesai harcıyor. 25 kilometrelik 

projenin 19 kilometresi tamamlandı.

DEV PROJEDE SONA YAKLAŞILDI: “MAMAK-GÖLBAŞI ARASI
İÇME SUYU HATTI” PROJESİNİN 19 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi çevre ilçelerde 
yıllardır devam eden su sorunlarını birer birer 
çözmeye devam ediyor. Başkentlilerin temiz 

ve sağlıklı içme suyuna kavuşmaları için yoğun 
mesai harcayan ASKİ Genel Müdürlüğü bir ilçenin 
daha su sıkıntısını giderecek projeyi tamamlayarak 
hayata geçiriyor.

Gölbaşı ilçe merkezi başta olmak üzere birçok 
kırsal mahallede toplamda 650 bin kişiyi etkileyecek 
olan “Mamak-Gölbaşı Arası İçme Suyu Ana İletim 
Hattı” projesinde sona yaklaşıldı. İki ayrı güzergâhta 
devam eden 25 kilometrelik hattın 19 kilometresi 
tamamlanırken, kalan 6 kilometrelik kısmının ise en 
kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

PROJE 650 BİN KİŞİLİK NÜFUSUN İÇME SUYU 
İHTİYACINI KARŞILAYACAK

25 kilometre uzunluğundaki projede 5 bin 
metreküp kapasiteli bir su deposu ile iki terfi 
istasyonu da inşa ediliyor. Projenin yapımında 
şu ana kadar 13 kilometre 311 metre çelik boru, 5 
kilometre 357 metre de duktil boru imalatı ger-
çekleştirildi. Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde 

bulunan PG Terfi Merkezi’nin betonarme, mekanik 
ve elektrik imalatları bitti, çevre düzenlemesi ise 
devam ediyor. 5 bin metreküplük TG1 Su Deposu ve 
PG1 Terfi Merkezi’nin ise betonarme imalatları da 
hızla ilerliyor. 

GÖLBAŞI’NIN SU KESİNTİLERİNDEN MAĞDUR   
26 MAHALLESİ RAHATLAYACAK

Özellikle yaz aylarında yaşanan su kesintileri ile 
mağdur olan Gölbaşı halkına rahat bir nefes aldıracak 
içme suyu ana isale hattı inşaat çalışmalarının 28 
Şubat 2021 tarihindeki başlangıç noktası Mamak 
398. Cadde ve devamındaki Dereboyu Caddesi 
üzeri oldu.  18 Mart 2021 tarihi itibarıyla ise 2.  ekip, 
projede asıl başlangıç noktası olarak planlanan 
Mamak Polis Merkez Amirliği’nin yanındaki Şehit 
Zülfü Çelik Sokak’ta (Çağlayan Mahallesi) çalışmalara 
start verdi. Tıp Fakültesi Caddesi ve Süleyman Ayten 
Caddesi, Dereboyu Caddesi, Mutlu Mahallesi 398. 
Cadde’den devam eden hattın öncelikle Mamak 
ilçesi bölümünde yer alan kısımları tamamlanırken 
bölgeden sorunsuz bir şekilde ayrılan ASKİ ekipleri, 
İmrahor Vadisi ve Eymir Gölü güzergâhında 
çalışmalarını sürdürdü.

Selim Arda ERYILMAZSeda BUGARİ
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ABB’DEN 3 YILDA 16 ADET KÖPRÜLÜ KAVŞAK
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere daha güvenilir ve konforlu bir ulaşım sağlamak 
için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik probleminin kronikleştiği ve sıkça kazaların yaşandığı 

noktalarda ulaşım atağı başlatan Büyükşehir Belediyesinin 3 yılda tamamladığı 16 adet köprülü 
kavşak sayesinde hem zamandan hem de ekonomiden tasarruf edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi trafiğin kangrene 
döndüğü ve sık sık kazaların meydana 
geldiği noktalarda ulaşım sorunlarına çözüm 

üretmeye devam ediyor. ABB; İstasyon Caddesi 
Alternatif Bulvarı’ndan Şaşmaz Bulvarı’na, Hasköy 
Köprülü Kavşağı’ndan Eskişehir Yolu’nda yapılan 3 
adet köprülü kavşağa kadar birçok projeyi hayata 
geçirdi.

HEM ZAMANDAN HEM EKONOMİDEN TASARRUF

Yapım çalışmalarının hibe edildiği ve yol asfalt 
harcaması 3 milyon 400 bin TL tutan Hasköy 
Köprülü Kavşağı sayesinde Ankaralılar havalimanına 
transit ulaşım sağlayarak hem zamandan hem de 
ekonomiden tasarruf ediyor. Bir diğer kesintisiz 
ulaşımın sağlandığı nokta olan ve Ankara’nın en 
önemli ana arterlerinden Eskişehir Yolu’na ise üç 
adet köprülü kavşak yapılarak trafik sorununa 
neşter vuruldu.

İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı 126 milyon 
liraya tamamlanırken altyapı çalışmaları için de 163 
milyonluk dev yatırım yapıldı. 4 demiryolu geçiş 
köprüsü ve 1 alt geçitten oluşan 9 kilometrelik 
alternatif bulvar sayesinde Etimesgut ve Sincan’da 
yaşayan yaklaşık 1,5 milyon vatandaş derin bir 
nefes aldı.

Samsun Yolu’na yapılan ve 17 milyon 500 bin 
TL harcanan Mavi Göl Girişi Köprülü Kavşağı ile 
25 milyon 961 bin TL maliyetle tamamlanan Eşref 
Akıncı Kışlası Önü Köprülü Kavşağı sayesinde kazalar 
azaldı, ekonomiden tasarruf edildi.

YILLARCA DEVAM EDEN TRAFİK ÇİLESİ          
SONA ERDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi yıllarca trafiğin 
kilitlendiği Şaşmaz Bulvarı’na 22 milyon 834 bin 
TL’ye yaptığı iki adet köprülü kavşak sayesinde 
sorunu çözdü. Kangren hâline dönüşen, sık sık 
kazaların yaşandığı ve trafik akışının durduğu Sincan 
Yenikent’te ise 28 Milyon TL harcanarak köprü ve yol 
genişletme çalışması yapıldı.

Trafik sıkıntısı ve kazaların yaşandığı bir diğer 
bölge olan Etimesgut Türk Kızılayı Caddesi’ne 2 adet 
köprülü kavşak yapılırken Turan Güneş Bulvarı’nda 
da toplam 51 milyon 800 bin TL harcanarak yapılan 
iki adet köprülü kavşak tamamlanarak Ankaralıların 
hizmetine sunuldu.

Yapım çalışmaları 19 milyon TL tutan Sincan OSB 
Köprülü Kavşağı ile 20 milyon TL harcanarak yapılan 
Ayaş Yolu Devrimler Caddesi’ndeki Başer Köprülü 
Kavşağı da bölge trafiğini rahatlattı.

ArşivEcegül SARAL
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Muharrem Orucu’nun ardından geçen yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce 
Başkentliyi “Birlik Aşı Aşure” etkinliğinde bir araya getirdi. Semah töreni ile ünlü sanatçılar Özcan Türe 
ve Sabahat Akkiraz’ın konserler verdiği etkinlikte konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, birlik aşuresinin, 

kardeşliğin ve dayanışmanın simgesi olduğunu vurguladı.

ANKARALILAR BİRLİK AŞI
AŞURESİ’NDE BULUŞTU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Muharrem 
Orucu’nun ardında geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da “Birlik Aşı Aşure” adlı bir etkinlik düzenle-

yerek binlerce Başkentliyi bir araya getirdi. 

Ankara Kent Konseyi ve Büyükşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının sivil toplum 
kuruluşlarının desteğiyle birlikte düzenlediği 
etkinlikte, BELPA Mutfak’ta hazırlanan 20 bin aşure 
dağıtıldı. Dede Gürsoy Bakır’ın duasının ardından 
kazanın başına geçen Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş aşureyi karıştırdıktan sonra kaplara 
koyarak vatandaşlara dağıttı.

YAVAŞ’TAN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

“12 gün boyunca tutulan yası matemi, 
birlik aşımız ile birlikte noktalıyoruz” diyerek 
konuşmasına başlayan Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, “Öncelikle ettiğiniz 
niyazların ve tuttuğumuz yası matem için 
verdiğimiz birlik aşının hak katında kabul olmasını 
dilerim. Birlik aşımızın, Ankara’mızdan başlayarak, 
bütün Türkiye’ye fitneye karşı kardeşliğin, fesada 
karşı dayanışmanın ve bir arada olmanın vesilesi 
olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı. 

“BÜTÜN İNSANLIĞIN ŞEHİDİDİR”

“Tuttuğumuz yası matem, 1342 yıl önce hakkın, 
hukukun peşinde, yılmadan ve kararlılıkla giden 
Hazreti Hüseyin’in şehadeti içindir” diyerek 
açıklamalarını sürdüren Yavaş, şöyle devam etti:

“Hz. Hüseyin’in gösterdiği o muazzam duruş, 
bugün de insanlık için bayraklaşmış durumdadır. 
Bizler de peygamber efendimizin ‘gözümün nuru’ 
dediği; ‘beni seven onları da sevsin’ şeklinde işaret 
ettiği Hz. Hüseyin’in yolunda adalet için çalışmaya, 
adaletle çalışmaya devam edeceğiz.” 

Başkan Yavaş konuşmasını düzenlenen birlik 
aşuresinin birlik ve beraberliği daim kılmasını 
dileyerek sonlandırdı. 

HABER MERKEZİ

Emre ŞENOĞLU
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Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Başkentin ihtiyaçları doğrultusunda araç 
filosu ile personel kadrosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor. Yangın ve kurtarma 

operasyonlarına daha etkin ve daha hızlı müdahalede bulunabilmek için satın alınan 15 yeni hizmet 
aracı daha Ankara İtfaiyesi filosuna katıldı. 

ANKARA İTFAİYESİNİN ARAÇ FİLOSU GÜÇLENİYOR

Ankara İtfaiyesi, Başkentte vatandaşların can 
ve mal güvenliğini korumak için araç filosu 
ile personel kadrosunu genişletmeye ve 

güçlendirmeye devam ediyor.

Başkentin toplam 25 ilçesinde yangınlardan 
trafik kazalarına, sel baskınlarından çeşitli 
kurtarma operasyonlarına kadar daha etkin 
ve daha hızlı müdahalede bulunabilmek için 
satın alınan 15 yeni hizmet aracı Ankara İtfaiyesi 
filosuna dâhil oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı 
paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Göreve 
geldiğimizde filosunda sadece 1983 model 1 
adet köpük kulesi bulunan Ankara İtfaiyemizin 
gücüne güç katıyoruz. Yeni köpük kulesi dâhil 15 
yeni aracı daha filomuza katarak kapasitemizi 
243’e çıkardık. Her yatırımımızda önce insan 
canı, insan sağlığı demeye devam edeceğiz.”

 HEDEF: BAŞKENTE YAKIŞIR İTFAİYE 
TEŞKİLATI OLUŞTURMAK

Ankara İtfaiyesinin Başkentlilere sunduğu 

hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini 
ifade eden Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanı Salih Kurumlu, şu açıklamalarda 
bulundu: “Hem araç hem personel eksikliği hem 
de istasyonlar konusunda yapmış olduğumuz 
planlama dâhilinde yaklaşık 166 araç planladık. 
Bugün de 15 yeni aracımızı filoya kattık. Böylece 
diğer hizmetlerin hızlıca yürütülmesi için daha 
önce alınan 53 hizmet aracı ve 15 rotfire ile 
bugün dâhil edilen 15 araç ile bu araçların 83 
tanesini teslim aldık. Güçlenen ve büyüyen 
Ankara İtfaiyesi bizim için çok önemli. Amacımız 
Başkentimize yakışır bir itfaiye teşkilatı kurmak, 
bunun için çalışıyoruz.”

25 ilçede toplam 46 istasyonda hizmet veren 
Ankara İtfaiyesi ayrıca 2022 yılının başında liyakat 
esasına göre ataması gerçekleştirilen ve istihdam 
edilen itfaiye memuruyla yaş ortalamasını genç-
leştirirken personel sayısını da artırdı. İtfaiyeci 
sayısını bin 194’e çıkaran Ankara İtfaiyesi son 
olarak 9 rotfire (ilk müdahale aracı), 3 adet 42 
metrelik merdiven, 1 adet 35 metrelik köpük 
kulesi, 2 adet mobil tamir aracı ile toplam 15 
yeni aracı filoya dâhil ederek mevcutta olan araç 
sayısını da 243’e yükseltti.

Toygar DÜNDAR

Ecegül SARAL
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Ramazan KARACA •  Yunus Emre AYANEcegül SARAL

ABB ALTINPARK YAŞLILAR LOKALİ AÇILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaşlıların sosyal 
faaliyetlerde bulunacakları, boş zamanları-
nı değerlendirebilecekleri ve yaşam sürecini 

aktif bir şekilde geçirmelerini sağlayacak ‘Altınpark 
Yaşlılar Lokali’ni hizmete açtı.

Başkent Ankara’da Elmadağ Yaşlılar Lokali’n-
den sonra ikinci yaşlılar lokali olma özelliği taşıyan 
merkezin açılışına ABB bürokratları, daire başkan-
ları, genel müdürler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

LOKALDE BİRÇOK SOSYAL FAALİYET BULUNUYOR

Lokal içerisinde; kitap ve gazete okuma imkâ-
nından tavla, satranç, masa tenisi ve kelime oyun-
larına, seminer ve film izleme salonundan uzman 

danışma hizmetlerine, grup çalışmalarından 
spor faaliyetlerine, teknolojik konularda bilgi ve 
yardımdan hobi ve kurs odalarını çok sayıda sosyal 
faaliyet bulunuyor.

Ücretsiz çay ve kahve servislerinin de olacağı 
lokalde; 1 birim sorumlusu, 2 yaşlı hizmet destek 
personeli, 3 temizlik personeli, 2 mutfak personeli 
çalışıyor. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Altındağ Yaşlılar 
Lokali’ne üye olmak isteyen vatandaşların lokale 
bizzat giderek kayıt oluşturmaları gerekiyor. Kaydı 
tamamlanan üyelere merkeze ait kart verilecek ve 
sadece bu karta sahip olanlar lokalden yararlana-
bilecek. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmek ve yaşlılara yönelik projeler 
geliştirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Sosyal refahı artırmayı ve toplumun bütünlüğünü 

desteklemeyi amaçlayan “Altınpark Yaşlılar Lokali” düzenlenen törenle açıldı.
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İSTASYON CADDESİ’NDE 163 MİLYON LİRALIK
DEV ALTYAPI PROJESİ SÜRÜYOR

Etimesgut İstasyon Caddesi'nin yıllardır çözülemeyen trafik sorununa son veren ABB, şimdi de bölgede gerek 
yenilenmemesi gerekse nüfus artışı nedeniyle oluşan altyapı yetersizliği ile sağanak yağışlar sonucunda 

meydana gelen su taşkınlarının önüne geçmek için düğmeye bastı. ASKİ Genel Müdürlüğü, 163 milyon liraya 
tamamlanacak olan yeni yağmur suyu ve pis su hattı yapım çalışmalarını hızlandırdı.

Yunus Emre AYANErhan YUMŞAK

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent Ankara’da yıl-
larca ihmal edilen altyapı yatırımları nede-
niyle yaşanan olumsuzlukları gidermek için 

harekete geçti.

Etimesgut İstasyon Caddesi’nde uzun yıllardır 
yenilenmemesi ve nüfus artışına bağlı olarak 
yetersiz kalan altyapı ile yoğun yağışların ardından 
oluşan su taşkınlarını sonlandırmak amacıyla 
harekete geçildi. Bölgede 163 milyon lira maliyetle 
tamamlanacak olan yeni yağmur suyu ve pis su 
hattı yapım çalışmalarına başladı.

YAVAŞ: “İNSAN CANINI RİSKE ATAN SU 
TAŞKINLARINI SONLANDIRACAĞIZ”

İstasyon Caddesi’nde başlayan altyapı çalışma-
larını sosyal medya hesaplarından yaptığı payla-
şımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, “Etimesgut İstasyon Caddesi'nde 
yılların trafik sorununu çözmüştük. Şimdi ise uzun 
yıllardır yenilenmeyen ve nüfus artışına bağlı 
yetersiz kalan altyapı için harekete geçtik. 163 
milyon TL maliyetli projemizle insan canını riske 
atan su taşkınlarını sonlandıracağız” ifadelerini 
kullandı.

BAŞKENTE YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLER           
SON BULACAK

Yoğun trafik akışını olumsuz yönde etkileyen ve 
cadde üzerinde yer alan esnaf ile yayaların da zor 
anlar yaşadığı görüntülere son verecek çalışmalar 
kapsamında mevcut altyapı tamamen yenileniyor.

Çalışmalarını hızlandıran ve okullar açılana kadar 
bitirmeye çalıştıklarını ifade eden ASKİ Kanal İnşaat 
Daire Başkanı Mehmet Ali Şişmanlar, “Etimesgut 
ilçesi İstasyon Caddesi’nde Sincan yönünde 
yaklaşık 5 bin metre pis su ve yağmur suyu hattı 
çalışmalarına yoğun bir şekilde 4 noktadan 
başladık. 20 gün içinde bin 600 metre pis su ve 
yağmur suyu hattı yaptık. Zor kısmını atlattık. Ana 
caddeden çıktıktan sonra ara sokak bağlantıla-
rı bitirip asfalta hazır hâle getireceğiz. Toplamda 
burada 12 bin metre hat çalışması yapacağız” dedi.

PROJENİN MALİYETİ 162 MİLYON 944 BİN TL 

İstasyon Caddesi’nin yenilenen altyapısıyla 
birlikte bölgede biriken pis suyun Tatlar’da bulunan 
Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi’ne, yağmur suyunun 
ise Ankara Çayı’na deşarj edileceğini söyleyen 
Şişmanlar, şöyle devam etti: 

“Önümüzdeki sezonlarda yağabilecek yağış-
larda ve buradaki nüfus artışından kaynaklanan 
atık su yoğunluğunu çözmüş olacağımızı ümit 
ediyorum. İstasyon Caddesi’nde mevcut altyapıyı 
tamamen yeniliyoruz. Devlet Demiryolları’nın 
altından ilave 2 tane özel olmak üzere 4 noktadan 
geçişimiz var.”

Kangrene dönen sorunun çözümü için ağustos 
ayı başında “Ankara ili Etimesgut ilçesi İstasyon 
Caddesi Atık Su ve Yağmur Suyu Kolektör ve Şebeke 
Hatları Yapım İşi” ihalesine çıkan ASKİ, buradaki ça-
lışmalarını 162 milyon 994 bin 922 TL maliyetle ta-
mamlayacak.
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ABB, yıllardır Başkentin merkezinde atıl vaziyette bulunan Hıdırlıktepe, Atıfbey ve İsmetpaşa’yı kentsel 
dönüşüm projesi ile yeniden kalkındıracak. İki aşamalı olarak yapılacak projede, 110 hektarlık alanın 

Ankara Kalesi, Hacı Bayram-ı Veli Cami ve Ulus’a bakan alanına sosyal tesislerin yer aldığı rekreasyon alanı, 
Yenidoğan’a bakan kısmına ise hak sahipleri için 500 adet konut inşa edilecek.

ABB’DEN DEV BİR YATIRIM DAHA: “HIDIRLIKTEPE-ATIFBEY-
İSMETPAŞA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ” BAŞLIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte 
yıllardır çözüm bekleyen sorunlara birer 
birer neşter vururken diğer yandan da 

prestij projelerini hayata geçirmek için çalışmala-
rını aralıksız sürdürüyor. 

Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı, 
yıllardır ihmal edilen ve sürekli olarak asayiş 
olaylarıyla adından söz ettiren Hıdırlıktepe, 
Atıfbey ve İsmetpaşa’da yeni bir kentsel dönüşüm 
projesini daha hayata geçiriyor. 

“Hıdırlıktepe- Atıfbey- İsmetpaşa Kentsel 
Dönüşüm Projesi” hakkında bilgi veren Özel 
Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi 
Çankaya şunları söyledi:

“Hıdırlıktepe- Atıf Bey- İsmetpaşa Kentsel 
Dönüşüm Projesi 2006 yılında başlamış ancak 
2012 yılında afet riski altında olan bir alan 
ilan edilerek bu kentsel dönüşüm yetkileri 
belediyemize devredilmiş. 110 hektarlık bu 
alanın içerisinde 5 bin 200 gecekondu vardı. Bu 
alanların, Ankara kentine kazandırılacak bir 
alan olması gerektiği düşüncesiyle iki yıl önce 
projelerimize başladık. Kentsel dönüşüm alanı 
içerisinde bugüne kadar hak sahiplerinin yüzde 
85’e yakınının mülkiyetleri ve gecekonduları 
belediye tarafından teslim alınmış, yıkılmış ve 

bu hak sahiplerine şu ana kadar 500 adet konut 
taahhüdünde bulunulmuştur. Yapacağımız 
konutlar ise Ankara kentinin siluetini bozmayacak 
bir şekilde yapılacak.”

36 HEKTARLIK ALANA ÇOK AMAÇLI SOSYAL 
DONATILAR KAZANDIRILACAK

Ankara’yı 360 derece gören bölgeye çok önemli 
bir rekreasyon alanı kazandırmayı hedeflediklerini 
belirten Çankaya, “Proje çalışmamız sonuçlanmak 
üzere. 360 bin metrekare büyüklüğünde bir alanı 
Ankara’ya kazandırmayı hedefliyoruz. Proje 
kapsamında yamaçlarda hiçbir şekilde konut 
olmayacak. Ayrıca Bentderesi Vadisi’nin su ögesi 
olan Hatip Çayı’nın tekrar ortaya çıkarılmasını 
sağlayacağız” dedi. 

Projenin rekreasyon alanında ise; Hıdırellez 
Şenlik Alanı ve AnıtKent Arşiv ve Taş Müzesi, 
Kültür Teras Bahçeleri, Uluslararası Gençlik Kamp 
Alanı, Çok Amaçlı Salon (Nikah-Kokteyl ve Seminer 
Salonu), Heykel Parkı, 2. Bahar Yaşlı Merkezi Seyir 
Terasları, Amfi Endemik Bitkiler Alanı, Yöresel 
El Sanatları Alanı, Düşünce Sporları Binası, 
Bentderesi Caddesi Su Yolu ve Havuzlar Füniküler 
Hattı, kafeteryalar, bisiklet ve yürüyüş yolları, 
otopark ve çok amaçlı meydan yer alacak. 

Toygar DÜNDARZeynep Esra ŞAHİN



17   |   www.ankara.bel.tr

BAŞKENT BÜLTENİ

PROJE BAŞKENT TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Ankara’nın tarihi ve doğal yapısına uygun olarak 
inşa edilecek ve bir cazibe merkezine dönüştürülecek 
bu alanın turizme de katkı sağlayacağını söyleyen 
Çankaya “Hem Ankaralılara hem de turistlere hitap 
edecek şekilde birtakım soysal, kültürel, turistik 
ve tarihi aktiviteler yapacağız” dedi. Hıdırellez 
Şenlikleri’nin yeni adresinin Hıdırlıktepe olacağını 
söyleyen Çankaya, projeye ilişkin diğer bilgilerle ilgili 
şunları söyledi:

 “Anadolu geleneğinde önemli yer tutan Hıdırellez 
Şenlikleri’nin yeni adresi artık Hıdırlıktepe’de 
oluşturulan rekreasyon ve 360 derece seyir terası 
olacak. Bu alanda Hıdırellez şenliklerinin yapıldığı ve 
belli zamanlarda uluslararası veya ulusal etkinliklerin 
düzenlendiği şenlik alanı ve bir meydan oluşturmayı 
düşünüyoruz. Ayrıca Anıtkabir’in de kotuna karşılık 

gelen aynı yükseklik de bir Anıtkabir Atatürk Yolu 
gibi bir yolu da tasarladık. Bu tasarımda aynı kotta 
yürürken bir tarafta özgün ağaçların arasında bir 
yaya yürüyüş yolu ya da bisiklet yolu diğer tarafta da 
o yolun yamacına bakan taraflarında Cumhuriyetin 
kuruluşundan bugüne kadar Ankara'nın geçirdiği 
evreleri, cumhuriyeti, başkentlilik ögesini ve 
Atatürk’ü simgeleyen birtakım yazılar ile eserlere yer 
vererek bir kültür tarihi yolu da oluşturmuş olacağız.”

ORTAK AKIL BAŞKENT İÇİN DEVREDE

Projeye başlarken ortak akıl ilkesiyle alanında 
uzman birçok kişiyle fikir alışverişi yaptıklarını kaydeden 
Çankaya: “Bir toplantı yaparak meslek odaları, şehir 
plancıları, mimarlar odası, peyzaj mimarları odası,  
UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkanı, Ankara'daki 
üniversitelerin tüm yetkilileri ve sanat tarihçileri ile 
bir araya geldik” diye konuştu. 
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı’nın geleceği hakkında halktan fikir almak 
amacıyla başlattığı anket sonuçlandı. Başkent Mobil aracılığıyla düzenlenen ankette 28 bin 765 kişi oy 

kullanırken katılımcıların yüzde 69’u ‘Ulus’a kentsel bir meydan yapılmasını tercih ediyorum’ şıkkını tercih etti. 

Arşiv

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUTVATANDAŞ ‘MEYDAN OLSUN’ DEDİ: ULUS MEYDANI 
VE 100. YIL ÇARŞISI ANKETİ SONUÇLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, katılımcı 
demokrasi anlayışı doğrultusunda Başkentin 
geleceğini ilgilendiren konular hakkında va-

tandaşların görüşlerini almayı sürdürüyor. 

Büyükşehir Belediyesinin 5 Temmuz 2022 
tarihinde Ankara’nın hafızası olarak bilinen Ulus 
Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı’nın geleceği hakkında 
halktan fikir almak amacıyla Başkent Mobil’de yer 
alan ‘Söz Hakkı’ modülü üzerinden başlattığı anket 
sonuçlandı. 

28 BİN VATANDAŞ OY KULLANDI

ABB’nin, uzmanlardan oluşan bir grubun 
“yerinde kalmalı, korunarak işlevselleştirilmeli” 
görüşünde olması, bir diğer uzman grubunun ise 
“tarihi özelliği bulunmuyor, yıkılıp Cumhuriyetin 
Başkenti Ankara’nın merkezine yeni bir kentsel 
meydan kazandırılmalı” görüşünü savunması 
üzerine başlattığı oylamaya 28 bin 765 Başkentli 
katıldı. 

Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı’nın taslak proje 

görsellerinin de paylaşıldığı oylamaya katılanların 
yüzde 69’luk kısmını oluşturan 19 bin 959 vatandaşın 
tercihi “Ulus’a kentsel bir meydan yapılmasını 
tercih ediyorum” yönünde oldu. Oylamaya katılan 
vatandaşların 8 bin 806’sı yani yüzde 31’i ise “100. 
Yıl Çarşısı’nın korunarak yeniden işlevlendirilmesini 
tercih ediyorum” dedi.

KATILIMCILARIN YÜZDE 73’Ü KADIN

Tarihi sokakları ve evleriyle Ankara tarihine 
yolculuk yapılan Ulus için gerçekleştirilen ankette 
vatandaşların yüzde 73’ünü kadınlar, yüzde 27’sini 
ise erkekler oluşturdu.

20 bin 993 kadından 14 bin 298’i Ulus’a kentsel 
bir meydan yapılmasını isterken, 7 bin 772 erkeğin 
5 bin 661’i bu yönde oy kullandı. Ulus’a kentsel bir 
meydan yapılmasını isteyen kadınların oranı yüzde 
68,1 oldu. Oylamaya katılan kadınların yüzde 31,9’luk 
kısmı ise 100. Yıl Çarşısı’nın korunarak işlevlendiril-
mesi gerektiğini savunurken, erkeklerde bu görüşü 
savunanların oranı yüzde 27,2 oldu.
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MANSUR YAVAŞ MÜJDEYİ VERDİ: ABB ÇOCUK
ETKİNLİK MERKEZLERİNİN SAYISI 17’YE ÇIKIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi,  ‘Kadın dostu 
başkent’ olma yolunda çalışmalarını aralıksız 
sürdürürken ailelerin çocuklarını güvenerek 

teslim edeceği merkezlerin sayısını da her geçen 
gün artırıyor.

Başkentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin, 
dezavantajlı ve risk altında bulunan 36-66 aylık 
çocuklarına yönelik olarak hizmet veren ‘Çocuk 
Etkinlik Merkezleri’nin kapıları yeni eğitim öğretim 
yılında Başkentli ailelere açılıyor.

Ailelere müjdeyi sosyal medya hesapları 
üzerinden veren ABB Başkanı Mansur Yavaş, 
“Ankara’da Çocuk Etkinlik Merkezi sayımız 0'dı, 
17'ye çıkardık. 13 adet merkezimizi de en kısa 
sürede tamamlayacağız. Çocuklarımızın sosyal 
gelişimine destek olurken kadınların da iş gücüne 
katılmasını sağlıyoruz” dedi.

ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARIYLA ÇOCUKLAR 
HEM ÖĞRENECEK HEM EĞLENECEK

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı 
Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde 
kurulan Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde, yaş 
gruplarına uygun etkinlik sınıfları, oyun odası, sağlık 
odası, dış oyun alanları ve yemekhane bulunuyor. 
Merkezlerde çocukların bedensel, ruhsal ve sosyal 
gelişimlerine katkıda bulunmak ve sosyal yaşama 
uyumlarını kolaylaştırmak için çeşitli programlar 
uygulanacak.

Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde çocukların kendini 
yönetme ve düşünme becerilerini geliştirmesini 

amaçlayan bir eğitim anlayışının yanı sıra çocukların 
farklı dönemlerdeki gereksinimlerini de karşılamak 
üzere psikolojik danışmanlık ve destek de verilecek.

Etkin ve güncel tüm eğitim modellerini 
kapsayacak şekilde hazırlanan oyun temelli 
gelişimsel eğitim programı her yıl çeşitli düzeylerde 
değerlendirme ve yenileme çalışmaları yapılarak 
uygulanacak.

MERKEZLERDEN BİN 141 ÇOCUK 
YARARLANACAK

Grup sorumluları, yardımcı bakım elemanları ve 
uzman personel kadrosuyla Ankara’nın 9 ilçesinde 
yer alan 17 adet Çocuk Etkinlik Merkezi’nden toplam 
bin 141 çocuk yararlanacak.

Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi öğünüyle 
sağlıklı beslenme programının uygulandığı 
merkezler, 07.30-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Çankaya Kültür ve Çukurambar Mahallesi ile 
Yenimahalle İlkyerleşim ve Keçiören Kuşcağız 
Mahallesi’nde bulunan toplam 4 adet Çocuk Etkinlik 
Merkezi, 2022-2023 eğitim öğretim yılına 15 Ağustos 
2022 tarihinde başlayacak.

Altındağ Ziraat, Akyurt Beyazıt, Çankaya Ayrancı 
ile Uğur Mumcu, Çubuk Yıldırım Beyazıt, Etimesgut 
Atakent, Keçiören Esertepe ile Aşağı Eğlence, Sincan 
Yunus Emre Mahallesi ile Mareşal Çakmak, Mamak 
Üreğil, Yenimahalle İlkyerleşim ile Güventepe 
Mahallesi’nde kurulan 13 adet Çocuk Etkinlik Merkezi 
ise eylül ayı içerisinde hizmete girecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Çocuk Etkinlik Merkezleri kapılarını Başkentli 
ailelere açıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında, Ankara’nın 9 ilçesinde yer alan 17 adet Çocuk 

Etkinlik Merkezi’nden toplam bin 141 çocuk yararlanacak. 

ARŞİV Ecegül SARAL



20   |   www.ankara.bel.tr

BAŞKENT BÜLTENİ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR YILLARDIR İHMAL EDİLEN 
ALTYAPI SORUNLARINA NEŞTER VURUYOR

ABB, Başkentte yıllardır ihmal edilen ve kronikleşen altyapı sorunlarını tek tek çözüme kavuşturuyor. 
Mahallelerde açıktan akan pis suların toprak altına alınmasından halk sağlığını tehdit eden asbestli 

boruların değiştirilmesine, çevre ilçelere sağlıklı su taşınmasından, nüfus artışından kaynaklı yetersiz 
altyapı sorunlarının giderilmesine kadar milyarlarca liralık yatırım yapan ABB, 3 yıllık sürede kent 

genelinde altyapı seferberliği başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kaynaklarını 
Başkentlilerin acil çözüm bekleyen sorunlarını 
çözüme kavuşturmak ve ihtiyaçlarını 

karşılamak için kullanmaya devam ediyor.

Başkentin yıllardır ihmal edilen ve kangrene 
dönen altyapı, kanalizasyon ve yağmur suyu 
hattı sorunlarına neşter vuran Ankara Büyükşehir 
Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan 
gelen talepleri dikkate alarak 3 yıllık sürede 
Ankara’nın 25 ilçesinde altyapı seferberliği başlattı.

POLATLI’NIN KADERİ DEĞİŞİYOR

Türkiye’nin en büyük içme suyu arıtma tesisi 
olan ve Başkent Ankara’yı besleyen İvedik İçme 
Suyu Arıtma Tesisi ile Polatlı arasında 29 Ekim 
2020’de yapımına başlanan ana isale hattı yapımı 
hızla ilerliyor. Proje tamamlandığında Etimesgut 
ilçesinin bir kısmı, Sincan Saray TOKİ bölgesi, 
Yenikent, Temelli, Anayurt Mahallesi, Anadolu OSB, 
Dökümcüler OSB, Başkent OSB ve Polatlı’nın tamamı 
temiz suya kavuşacak. 

ÇUBUK VE AKYURT’UN İÇME SUYU SORUNU 
ÇÖZÜLDÜ

Projesi 5 Mayıs 2017’de onaylanan ancak uzun 
süre yapımı ihmal edilen Çubuk - Akyurt İçme Suyu 
İsale Hattı 2021 yılında tamamladı. 36 milyon lira 
maliyetle geçen sene tamamlanan 23,5 kilometrelik 
proje sayesinde 75 bin kişi sağlıklı ve kesintisiz suya 
kavuştu.

MAMAK-GÖLBAŞI ARASI İÇME SUYU HATTI’NDA 
SON YAKIN

Gölbaşı ilçe merkezi başta olmak üzere birçok 
kırsal mahallede toplamda 675 bin kişiyi sağlıklı 
suya kavuşturacak olan “Mamak-Gölbaşı Arası İçme 
Suyu Ana İletim Hattı” projesinde sona yaklaşıldı.

Yaklaşık 260 milyon maliyetle yapılan 26 
kilometrelik hattın 20 kilometresi tamamlandı. Bu 
sene tamamlanacak proje sayesinde 40’a yakın 
mahallenin su sorunu çözülecek.

ARŞİVErhan YUMŞAK
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20 YILLIK HASRET BİTTİ

Yaklaşık 20 yıldır su sorunu yaşayan Temelli’ye 11 
milyon liralık yatırımla arıtma tesisi yapıldı. Proje ile 
Temelli Ihlamurkent ile Hürriyet, Cumhuriyet, İstiklal ve 
Alcı Mahallelerinde su problemi çözüldü.

ELMADAĞ BÖLGESİNDE 50 BİN VATANDAŞIN          
SU SORUNU ÇÖZÜLECEK

Başkentin içme suyunun arıtıldığı İvedik İçme Suyu 
Arıtma Tesisi’nden Elmadağ, Hasanoğlan ve Lalahan’a 
sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz şebeke suyu taşıyacak 23 
kilometrelik Mamak - Elmadağ İçme Suyu Hattı’nda 
çalışmalar sürüyor. 110 milyon liraya mal olacak ve bu 
sene tamamlanması hedeflenen projeyle içme suyu 
ihtiyacını kuyulardan karşılayan 50 bin vatandaşın 
sorunu çözülecek.

ATIK SULAR KAPALI SİSTEME ALINIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 
konuşmalarında sık sık “Benim önceliğim insan 
sağlığı, insan canı” diyerek vurguladığı açıktan akan 
kanalizasyon suyu sorunu, kapalı sisteme dâhil ediliyor.

Ankara’da halk sağlığı tehdit eden açıktan akan 
kanalizasyon sorunu bulunan 567 mahallenin 155’inde 
kanalizasyonu kapalı sisteme alındı. 85 köyde daha 
çalışmalar sürüyor.

BAŞKENT ASBESTLİ BORULARDAN KURTULDU

Ankara’da 220 kilometresi insan ve çevre sağlığını 
olumsuz etkileyen asbestli olmak üzere yaklaşık 400 
kilometrelik eskimiş içme suyu hattı, 91 milyon lira 
maliyetle yenilendi. 

Su problemi yaşanan, tankerlerle su taşınan 
mahallelerin de sorunları çözüldü. 530 adet su deposu 
yapıldı ya da onarıldı. Yaklaşık 130 mahallede ise sondaj 
çalışması yapılarak su temini sağlandı.
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ANKAPARK SÜRECİ BİLGİLENDİRME 
KİTAPÇIĞI ONLİNE ORTAMDA

 801 milyon dolara mal olan ve 3 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından 18 Temmuz 2022 tarihinde devredilen 
Ankara Büyükşehir Belediyesi ANKAPARK’la ilgili bir kitapçık hazırlandı. Yapım süreçlerinden mahkeme süreçlerine, 

ABB’nin fesih hakkı kullandığı duruşma tutanaklarından tedbir kararlarına kadar tüm süreci A’dan Z’ye anlatan 
kitapçık online formatta yayınlandı. 

sürecinden işletmeci firmanın yükümlülüklerini yerine 
getirmediğine kadar birçok bilgiye ayrıntılı bir şekilde 
yer verildi.Ankara Büyükşehir Belediyesi sürdürdüğü 3 yıllık 

hukuki mücadelenin ardından mahkeme kararıyla 
18 Temmuz 2022 tarihinde devraldığı 801 milyon 

dolara mal olan ANKAPARK ile ilgili vatandaşları bilgilen-
dirmek amacıyla resmi internet adresi olan “ankara.
bel.tr”de yer alan israf sayfası bölümünde ‘Ankapark’ın 
Süreci’ isimli kitapçık yayınladı. 

ABB şeffaflık ilkesi doğrultusunda ANKAPARK ile 
ilgili tema parkın açılmadan önceki sürecinden ihale 
sürecine, ABB’nin fesih hakkı kullandığı duruşma tuta-
naklarından tedbir kararlarına tarihleri ve görselleriyle 
birlikte kalem kalem paylaştı.

 SÜREÇ TÜM ŞEFFAFLIĞIYLA ANLATILDI

Tüm uzmanların karşı çıkmasına ve ‘işletilemez’ 
uyarılarına rağmen yapılan Tema Parkın 801 milyon 
dolara (güncel değeri 14 milyar TL) mal olduğunun 
paylaşıldığı bilgilendirme kitapçığında, ihale 

ABB’nin resmi internet sayfasındaki “İsraf 
Sayfası” bölümüne eklenen ‘ANKAPARK’ın 

Süreci’  isimli kitapçığa ‘https://www.ankara.
bel.tr/files/2022/07/30/16369ea20aa0a-

bf0dee0873117c0c697.pdf’ linki üzerinden 
ulaşılabiliyor.

Ecegül SARAL Melih KOMŞU


