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Cumhuriyetin 
Başkenti Ankara, kırsal 

kalkınmada da fitili 
ateşlemiştir. Bundan 

sonra da durmayacağız, 
duraksamayacağız, 
bu seviyeyi daha da 

ileriye taşıyacağız. 
Kırsal kalkınmada 

yazılmaya başlanan 
başarı hikâyesinin yeni 
sayfalarını hep birlikte 

dolduracağız.
MANSUR YAVAŞ
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60 YILLIK ANAFARTALAR BELEDİYE 
ÇARŞISI YENİLENİYOR

Başkentin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus’ta 
bulunan 60 yıllık tarihi Anafartalar Belediye Çarşısı’nda yenileme çalışmalarına başladı. 

Çalışmaların 2023 Ocak ayında tamamlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi kent tarihine sahip çıkan 
çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, 
1960’lı yapılarda yapılan ve içerisinde 59 dükkân 
bulunan Anafartalar Belediye Çarşısı için harekete 
geçti. 

Uzun süredir bakımsız hâlde bulunan çarşı için 
hazırlanan proje Ankara Kültür Varlıkları Koruma 
Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Bunun üzerine 
çalışmalara hemen başlayan Kültür ve Tabiat Var-
lıkları Daire Başkanlığı ekipleri tarafından proje 
kapsamında çarşının; çatısı yenilenecek, tabela ile 
cepheleri tarihi dokuya uygun malzeme ile tek tip 
olacak şekilde tekrar yapılacak, kepenk ve tenteleri 
yenilenerek dış zemin kaplaması düzenlenecek. 

“ÇARŞI ESKİ CANLI GÜNLERİNE KAVUŞACAK”

60 yıllık tarihi Anafartalar Belediye Çarşısı’nda 
yapılacaklarla ilgili bilgi veren Kültür ve Tabiat Var-
lıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şunları söyledi:

 “60 yıllık tarihi olan bir çarşımızdır. Çok özel 
bir yeri vardır. Ama gördüğünüz gibi uzun süredir 
bakımsız kaldığı için ve sonradan yapılan eklenti-
lerden dolayı 60 yıllık çarşı özellikle fiziki hâlinin 
özgün dokusunu kaybetmişti. Sayın Başkan’ımız 
Mansur Yavaş’ın Ulus’taki diğer çalışmaları kapsa-
mında burada da yenileme çalışmamızı yapıyoruz. 
Amacımız Ankara kent tarihinde çok özel bir yeri 
olan bu özel çarşıyı özgün dokusuna göre yeniden 
düzenleyerek Ankara alışveriş tarihinde hak ettiği 
yere, eski canlı günlerine kavuşturmak.”

Seda BUGARİ Ramazan KARACA
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Ankara Büyükşehir Belediyesi “engelsiz bir 
başkent” hedefi doğrultusunda çalışmalarına 
hız kesmeden devam ediyor.

Başkentte dezavantajlı grupları sosyal hayata 
katmak için spordan sanata birçok faaliyetle ta-
nıştıran ABB, insan odaklı projelerine bir yenisini 
ekledi. Ankaralıların belediyeye erişiminin kolay-
laştırılması ve her türlü bilgiye tek bir uygulama 
üzerinden ulaşabilmesi amacıyla hizmete başlayan 
Başkent Mobil geliştirilerek, “Başkent Mobil Engelli 
Projesi” hayata geçirildi. 

Proje ile birlikte uygulamaya engelli vatandaşla-
rın hayatını kolaylaştıracak özellikler eklendi. Engelli 
bireyler için “Yüzde yüz erişilebilir başkent” sloga-
nıyla hayata geçirilen proje; Türkiye Engelsiz Bilişim 
Platformu tarafından “Engelsiz Bilişim Belediye 
Ödülü”ne layık görüldü.

ŞOFÖRE ÖNCEDEN BİLDİRİM YAPILABİLİYOR

“Başkent Mobil Engelli Projesi” ile birlikte, 
engelli vatandaşların sosyal yaşam içine katılım-
ları ve hayatlarının kolaylaşması sağlanıyor. Proje 
sayesinde engelli vatandaşlar durakta beklerken 
yaklaşmakta olan otobüsün şoförüne önceden 
bildirim gönderebiliyor. 

 Proje kapsamında, uygulamaya görme engelli 
vatandaşların erişimine uygun olarak tasarlanan 
sesli kitap köşesi de eklendi.

BAŞKENT MOBİL’E ENGELSİZ BİLİŞİM BELEDİYE 
ÖDÜLÜ

ABB’nin “Başkent Mobil Engelli Projesi”; Manisa 
Celal Bayar Üniversitesinin sekretaryasını yürüttüğü 
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından 
“Engelsiz Bilişim Belediye Ödülü”ne layık görüldü.

ABB, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için “Yüzde yüz erişilebilir başkent” sloganıyla “Başkent 
Mobil Engelli Projesi”ni hayata geçirdi. Engelli vatandaşlar Başkent Mobil üzerinden, EGO şoförlerine önceden 

bildirimde bulunabildiği uygulama, “Engelsiz Bilişim Belediye Ödülü”ne layık görüldü. 

ABB’YE BİR ÖDÜL DAHA: BAŞKENT MOBİL
UYGULAMASI ENGELLERİ KALDIRIYOR

Ecegül SARAL

ÜCRETSİZ TEKERLEKLİ SANDALYE BAKIM ONARIM
HİZMETİ DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi, Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarım Atölyesi ile engelli vatandaşların akülü ve 
manuel tekerlekli sandalyelerinin tamirini ücretsiz olarak yapmayı sürdürüyor. Atölyede bugüne kadar 

940 akülü ve manuel tekerlekli sandalyenin bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

Emre ŞENOĞLUEcegül SARAL

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Da-
ire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelliler ve 
Rehabilitasyon Şube Müdürlüğüne bağlı ve Ankara’da 
yaşayan engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak 
için hizmet veren ‘Tekerlekli Sandalye ve Bakım Ona-
rım Atölyesi’nde engelli vatandaşların akülü ve manuel 
tekerlekli sandalyelerinin bakım ve onarımı gerçekleş-
tiriliyor.

BAKIM ONARIM HİZMETİ ÜCRETSİZ YAPILIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, akülü ve manuel te-
kerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşların ihti-
yaçlarını göz önünde bulundurarak Temmuz 2020’de 
hizmete açtığı, Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarım 
Atölyesi’nde engelli vatandaşların akülü sandalyeleri-
ne ücretsiz akü, teker, fren, gövde bakımı, yağ kontrolü 
ve motor beyin temizliğini ücretsiz olarak yapıyor.

Atölyede bugüne kadar 940 akülü ve manuel teker-
lekli sandalyenin bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

Tekerlekli sandalye bakım ve onarımından yarar-
lanmak isteyen engelli vatandaşlar, ‘(0312) 507 10 01’ 
telefon numarasını arayarak bu hizmetten yararlana-
biliyor.
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ABB İLE AHBAP ARASINDA “BİLİM VE SANAT
KAMPÜSÜ” PROTOKOLÜ İMZALANDI

Eğitimde fırsat eşitliği için çalışmalarını hızla 
sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, AHBAP 
Derneği ve INFINIA Mühendislik iş birliği ile 

“AHBAP Bilim Sanat Kampüsü” adındaki çocuklara 
ve gençlere yönelik yeni nesil eğitim metotlarının 
uygulanacağı merkezi faaliyete geçirecek protokolü 
imzaladı.

Bilim ve sanat öğrenmek isteyen çocuklara ve 
gençlere yönelik desteklerin sağlanacağı kampüsün 
23 Nisan 2023 tarihinde Kuzey Yıldızı Vadisi’nde 
hizmete geçmesi hedefleniyor.

YAVAŞ: “CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA GÜZEL 
BİR ADIMLA BAŞLAMIŞ OLACAĞIZ”

Başkanlık Makamında gerçekleşen protokol 
imza töreninde bildirgeyi ABB Başkanı Mansur 
Yavaş, AHBAP Derneği Kurucusu ve Başkanı Haluk 
Levent ile INFINIA Mühendislik Kurucu CEO Tugay 
Güzel imzaladı.

İmza töreninde yaptığı açıklamada, iş birliği 
protokolü ile bilim ve sanat öğrenmek isteyen 
özellikle dezavantajlı grupların yararına olacak 
şekilde çalışmalar yapılacağına dikkat çeken ABB 
Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi:

“Bizim çok sayıda yapılmış olan ama ne işe 
yaradığı bilinmeyen atıl ve boş binalarımız vardı. 
Onların tahsisi suretiyle güzel bir iş birliğine imza 
attık. Burada bilim ve sanat öğrenmek isteyen 
özellikle dezavantajlı grupların da yararına olacak 
şekilde çalışmalar yapacağız. Sadece dezavantaj-
lı gruplar değil aynı zamanda Ankara'da eğitim 

gören bütün çocukların görerek, belki dokunarak, 
deneyimleyerek yetişebilecekleri bölümler olacak. 
Dolayısıyla bütün dünyayla yarışacağız. Cumhu-
riyetimizin 100. yılına güzel bir adımla başlamış 
olacağız ve inşallah Mustafa Kemal Atatürk'ün 
amaçladığı doğrultuda yetişecek çağdaş gençleri 
burada yetiştireceğiz.”

LEVENT: “BİLİM VE SANAT KAMPÜSÜ 23 NİSAN 
2023’TE HİZMETE GEÇECEK”

AHBAP Derneği Başkanı Sanatçı Haluk Levent 
ise tarihi bir duruma imza attıklarını vurgulayarak, 
şöyle konuştu:

“Genç arkadaşlarımız için bizler tarihi bir 
duruma imza attık. Projelerimizden en büyüğünü 
de burada kamuoyuna açıklıyoruz. Biz bir Bilim ve 
Sanat Kampüsü kurmak istiyoruz. Çocuklarımı-
zın bilim ve sanatla çok daha fazla yoğurulmasını 
olmasını istiyoruz. Türkiye'den dünyayı yönetecek 
bilim insanlarının çıkacağına da hiçbir şüphemiz 
yok. Bunun için çocuklarımıza birazcık daha destek 
vermeliyiz. Onun için Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanımız sevgili Mansur Yavaş ile görüşmeleri-
mizi gerçekleştirdik ve bir yer tahsisinde bulundu. 
Kendileri sağ olsun gençler için çocuklar için böyle 
bir olayı yapabileceğini söyledi. AHBAP ve Ankara 
Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Bilim ve Sanat 
Kampüsü yakında 23 Nisan 2023’te Cumhuriyet’in 
100. yılına yakışacak şekilde Ankara halkına, 
Türkiye halkına ve AHBAP’ın ilkelerine yakışacak 
şekilde hizmete geçecek.”

 Ankara Büyükşehir Belediyesi, AHBAP ve INFINIA Mühendislik arasında “AHBAP Bilim Sanat Kampüsü” 
için iş birliği  protokolü imzalandı. 23 Nisan 2023’te Cumhuriyetin 100. yılında Kuzey Yıldızı Vadisi’nde 

hizmete geçecek kampüste bilimin sanat ile öğretilmesi amaçlanıyor.

Behzat Ethem TORUN Ecegül SARAL
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Deprem, yangın, sel ve meydana gelebilecek tüm 
felâketlerde canı pahasına Başkentlilerin yanında 

olan Ankara İtfaiyesi, son 3 yılda yapılan yatırımların 
ardından 46 itfaiye istasyonu, 1192 personeli ve 231 tam 

donanımlı aracı ile 7 gün 24 saat daha hızlı ve kaliteli 
hizmet vermeye başladı.

ANKARA İTFAİYESİ 
YENİLENEN GÜÇLÜ 

KADROSU İLE 
BAŞKENTLİLERİN 

YANINDA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıllardır ihmal 
edilen Ankara İtfaiyesi’nin daha hızlı ve kaliteli 
hizmet vermesi için çalışmalarını sürdürüyor. 

Ankara İtfaiyesi, son 3 yılda yapılan yatırımların 
ardından hem personel kadrosunu güçlendirdi 
hem de araç filosunu yeniledi. Bu yatırımların 
ardından Ankara İtfaiyesi; 46 istasyonda toplam 
1192 personel ve 231 tam donanımlı araç ile 7 gün 
24 saat daha kaliteli hizmet vermeye başladı.

İŞE PERSONEL KADROSU VE ARAÇ FİLOSU İLE 
BAŞLANDI

ABB, Ankara İtfaiyesi’ni güçlendirme çalışmaları 
kapsamında ilk iş personel kadrosunu genişletti. 
ABB Başkanı Mansur Yavaş göreve geldiğinde 
hizmet veren 704 personelden 400’ü emeklilik 
hakkı kazanmıştı ve yaş ortalaması 48’di. İlk 
olarak, sadece itfaiye bölümü mezunu 445 itfaiye 
personeli Ankara İtfaiyesi kadrosuna dâhil edildi. 
Yaş ortalaması 40’a düşerken, itfaiyede tecrübeli 
ve dinamik bir ekip oluşturuldu.

Ayrıca, 30 yıl boyunca Ankara’nın tek köpük 
kulesi olarak görev yapan 93 model köpük 
kulesinin yanında, 2022 yılında 1 adet köpük kulesi 
daha Ankara İtfaiyesi envanterine kazandırıldı. ASO 
2. Bölge ile yapılan iş birliği ile de 1 köpük kulesi 
Ankara İtfaiyesi’ne tahsis edildi.

5 YENİ İSTASYONLA ARTIK DAHA HIZLI 
MÜDAHALE

Araç filosu ve personel kadrosu güçlendirilen 
Ankara İtfaiyesi’nin daha hızlı müdahalede 
bulunabilmesi amacıyla son teknolojik özelliklere 
sahip yeni itfaiye hizmet binaları inşa edildi. 
Toplam 11,5 milyon liralık maliyetle Nallıhan, Akyurt, 
Haymana, Bağlum ve Etimesgut’a yeni istasyonlar 
kazandırıldı.

Yangına müdahalede kritik öneme sahip olan 3 
adet yeni merdiven aracı ve 55 adet hizmet aracı 
da envantere dâhil edilerek, can güvenliği adına 
önemli bir adım atıldı.

HIZLI MÜDAHALE İÇİN KIRSAL 
GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK

ABB, yangınla mücadelede daha etkin ve hızlı 
olmak için Kırsal Gönüllü İtfaiyecilik Projesi’ni 
başlattı. Proje kapsamında; köyler, kırsal mahalleler 
ve merkeze uzak bölgelerde olası bir yangına 
anında müdahale edilebilmesi amacıyla 417 adet 
yangın tankeri alınarak, dağıtıldı. Sadece Ankara’ya 
değil tüm Türkiye’ye hizmet veren K-9 arama 
kurtarma köpekleri özellikle Elazığ depremindeki 
başarıları ile adından söz ettiriyor. Rüzgâr, Çakıl ve 
arkadaşları başarıdan başarıya koşuyor.

Türkiye’deki itfaiye teşkilatları arasında ilk defa 
Ankara İtfaiyesi bünyesinde kurulan su altı ve üstü 
arama kurtarma amirliği de hizmetlerine devam 
ediyor.

ARŞİV

Seda BUGARİ
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Bilişim sektörüne destek olmak için çalışmala-
rını hızla sürdüren Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, Bilkent CYBERPARK ve Bilkent Üniversitesi 

iş birliği ile “Ankara Teknoloji Köprüsü” adındaki 
kuluçka merkezini faaliyete geçirecek protokolü 
imzaladı.

Dikmen Vadisi TechBridge Teknoloji Merkezi’nde 
hayata geçirilmesi planlanan merkez ile girişimci-
liğe adım atmayı planlayan ya da yeni adım atmış 
olan bireysel girişimcilerin ve kuluçka düzeyindeki 
firmaların, ihtiyaçları olan desteklerin sağlanarak 
nitelikli, ticarileşme seviyesine gelmiş ve ülke eko-
nomisine katkı sağlayacak şirketlere dönüşmesi 
hedefleniyor.

Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen protokol 
imza töreninde bildirgeyi ABB Başkanı Mansur 
Yavaş, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşat 
Aydoğan ve Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk 
İnaltekin imzaladı.

GİRİŞİMCİLERE ÇOK YÖNLÜ DESTEK

Merkez ile girişimciliğe adım atmayı planlayan 
ya da yeni adım atmış olan bireysel girişimcilerin 
ve kuluçka düzeyindeki firmaların, ihtiyaçları olan 
destekleri vererek nitelikli, ticarileşme seviyesine 
gelmiş ve ülkemize ekonomik katkı sağlayacak şir-
ketlere dönüşmesi hedefleniyor.

Kuluçka Merkezi’nde üniversite öğrencileri, 

akademisyenler başta olmak üzere genç girişimci 
ve girişimci adaylarına henüz kalabalık olmayan 
kuluçka firmalarına yer verilecek. Merkez, sadece 
fiziki bir alan olmayarak girişimcilere ve girişimci 
adaylarına; danışmanlık, mentorluk, iş geliştir-
me görüşmeleri, yatırım ortamı, etkinlikler gibi 
destekler sunulacak.

Girişimcilere hibe destekleri ve teşviklerden iş 
hukuku ve sözleşme hukuku konularına, mali akti-
vitelerden fikri mülkiyet hakları konusuna, iş geliş-
tirme ve potansiyel müşteriye erişimden yatırıma 
erişim konusuna kadar pek çok konuda da destek 
verilecek.

MERKEZ GİRİŞİMCİLERİN İHTİYACINA GÖRE 
TASARLANACAK

4 bin 350 metrekarelik toplam alana sahip olan 
Kuluçka Merkezi, Dikmen Vadisi’nin iki yakasını bir-
leştiren köprüde yer alıyor. Merkez içerisinde 800 
metrekarelik ortak çalışma alanı bulunuyor. Ek 
olarak 1800 metrekarelik 25 kapalı ofis ve labora-
tuvar (atölye) olarak kullanılabilecek alanlar da yer 
alıyor. 

Kapalı ofislerin yanında toplantı salonları, semi-
ner-etkinlik salonları, girişimcilerin ihtiyacına göre 
şekillenecek atölye, yeşil oda, ses, prodüksiyon 
stüdyoları gibi gelişimlerine ve sosyalleşmelerine 
katkı sağlayacak alanlar da tasarlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Bilkent CYBERPARK ve Bilkent Üniversitesi arasında Dikmen Vadisi 
TechBridge Teknoloji Merkezi’nin ‘Ankara Teknoloji Köprüsü’ adında kuluçka merkezine dönüştürülmesi 

için iş birliği protokolü imzalandı. 

Behzat Ethem TORUN Ecegül SARAL

ANKARA TEKNOLOJİ KÖPRÜSÜ KULUÇKA 
MERKEZİ İÇİN PROTOKOL İMZALANDI
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ABB’DEN “KIRSAL KALKINMADA BAŞKENT 
MODELİ BULUŞMASI”

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli Buluşması’na ev sahipliği yaptı. 
ABB’nin 3 yıldır kırsal kalkınmaya destek hamleleriyle Türkiye’ye örnek olmaya devam eden 

çalışmalarının kamuoyuyla paylaşıldığı buluşmada konuşan Başkan Mansur Yavaş, “Kırsal kalkınmada 
yazılmaya başlanan başarı hikâyesinin yeni sayfalarını hep birlikte dolduracağız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş’ın “Benim en büyük hayalim Ankaralı 
üreticiyi zengin etmek” diyerek kırsal 

kalkınma kapsamında başlattığı destekler ile yerli 
üreticilerin ekonomisi rahatlarken üretimin de 
artması sağlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 
ev sahipliğinde ‘Kırsal Kalkınmada Başkent 
Modeli Buluşması’ düzenlendi.  CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener’in de katıldığı programda; ABB’nin 3 yıl 
boyunca yapılan destekleri ve desteklerin üreticiye 
dönüşünün nasıl olduğu konusunda bilgilendirme 
yapıldı.

Ankara Kulübü Derneği’nin seğmenlerinin 
gösterisiyle başlayan buluşmada, ABB’nin kırsal 
kalkınmada 3 yıllık çalışmalarının anlatıldığı bir 
tanıtım filmi gösterildi.

YAVAŞ: “KIRSAL KALKINMADA DESTEKLERİMİZİ 
7 KAT ARTIRDIK”

Konuşmasında kırsal kalkınma ve tarımın 
öneminden bahsederek ve seçim öncesinde verdiği 
sözleri anımsatan ABB Başkanı Mansur Yavaş, 
“Çiftçilerimiz en iyi bildiği işten vazgeçmesin 
istedik. Bu mesleğin, onların çocuklarına da 
aktarılmasını, hak ettiği değeri görmesini 
hedefledik. Onlar daha fazla kazanırken bizim 
de ülkemizin geleceğini kazandığımızı bilerek 
projelerimizi hazırladık.  2017 yılında Büyükşehir 
Belediyesi bugünün değerleriyle 32 milyon liralık 
kırsal kalkınma desteği sunarken biz bu rakamı 
2021 yılında 220 milyon liraya çıkardık. Kırsal 
kalkınmada hem desteklerimizi 7 kat artırdık 
hem de entegre kırsal kalkınma modelini hayata 
geçirdik.  Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin 
yerel bazda en kapsamlı kırsal desteklerini 

Behzat Ethem TORUN • Ramazan KARACAEcegül SARAL • Zeliha BAĞDAŞ
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sağlamanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz” diye 
konuştu.

“BAŞKENT ANKARA KALKINMA PROJESİ’Nİ HAYATA 
GEÇİRİYORUZ”

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’de 
ilk kez ve sadece bizim uyguladığımız, KIRBİS adını 
verdiğimiz Kırsal Bilgi Sistemini kurduk” diyerek 
açıklamalarını sürdüren Yavaş, 3 yılda yapılanları şöyle 
anlattı: “Suni tohumlama gerçekleştirdik, Başkent 
Çiftçi Kartı sistemine geçtik. Başkentimize çok değer 
katacak bir sürpriz hazırladığımızı buradan ilan 
ediyorum. Gölbaşı ilçemizde, tam 2700 dönümlük dev 
alanda ‘Başkent Ankara Kalkınma Projesi’ni hayata 
geçiriyoruz. BAKAP Tarım Kampüsünde şimdiden 
üretime başladık. Tarım Kampüsümüz, dünyada 
tarımsal eğitim, tarımsal AR-GE, tarımsal üretim ve 
tarım turizmi bileşenlerini bir arada bulunduran ilk 
Tarım Merkezi olacak. 39 kilometre yürüyüş yolu, 19 
kilometre bisiklet yolu ve on binlerce ağacın yer aldığı 
projemiz hızla devam ediyor. Projemizin detaylarını 
ayrıca bir toplantıda kamuoyuyla paylaşacağız.”

“MÜDAHALE ALIMI YAPAN İLK YEREL YÖNETİM 
OLDUK”

Ankara’da sebze üretiminin desteklenmesi amacıyla 
3 yılda toplam 24 milyon adet fideyi üreticilerle bu-
luşturduklarını kaydeden Yavaş, şöyle devam etti: 
“Ankara’da, nohut üretimini desteklemek için 3 
yılda toplam 4 milyon 500 kilogram tohum desteği 
sağladık. Ankara’nın sahip olduğu zengin ekosistemi 

değerlendirmek, küçük üreticilere katma değerli 
ürünlere özendirmek için çalışmalarımıza başladık. 
Bu kapsamda 501 bin adet yağlık lavanta fidesi 
desteği yaptık. Bu desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. 
Belediyemiz tarafından verilen nohut tohumlarının 
hasadı yapılırken, piyasada alıcıların çiftçilerimize 
düşük fiyat vermesine tepkisiz kalamazdık. 446 bin 
kilogramlık müdahale alımı gerçekleştirdik. 3 lira 
bandında seyreden nohut fiyatları, piyasada 4,5 lira 
seviyesine yükseldi ve piyasa çiftçi lehine düzenlenmiş 
oldu.  Ne mutlu ki, piyasayı düzenlemek amacıyla 
müdahale alımı yapan ilk yerel yönetim olduk. 
Yaşanan iklim değişikliği ve ekonomik dalgalanmalar 
sonucunda buğday üretiminde azalma eğilimi vardı. 2 
yılda çiftçilerimize buğday üretimini teşvik etmek için 
14 milyon 500 bin kilogram tohum verdik. Ankara’nın 
önemli tahıl üretim kalemlerinden olan arpa 
tohumundan 3 milyon kilogram dağıtarak üreticilere 
destek olduk. 2022 yılında KIRBİS üzerinden yeni ekim 
dönemi için buğday ve arpa tohumu talep başvurusu 
yapan üretici sayımız 30 bini buldu. Başvurular kontrol 
edildikten sonra almaya hak kazananların Başkent 
Kartlarına tohum bedelleri yatırılacak. Kuraklığı en 
fazla hisseden 3 ilçemizdeki üreticilerimize 200 bin 
kilogram mercimek tohumu desteğinde bulunduk.”

“DESTEKLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK 
YETERKİ SİZ ÜRETİN”

Seçimlerden önce verilen sözleri hayata geçirdik-
lerinin altını çizen Mansur Yavaş, “Ülkemizin ilk çiftçi 
kartı olan ‘Başkent Çiftçi Kartı’nın 37 bin 367 çiftçimize 
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dağıtımını tamamladık. Bu kart sayesinde çiftçimiz 
artık istediği tohumu istediği yerden de satın 
alabilecek. Böylece üreticinin bulunduğu bölgedeki 
ekolojik özelliklere uygun tohumu alabilmesini 
sağlarken tohum bayilerine de ekonomik açıdan 
katkı sunacağız. Traktörü olan 17 bin 716 üreticimizin 
Başkent Kartına 34 milyon 656 bin lira yatırarak mazot 
almalarını sağladık. Bular artarak devam edecek, 
yeter ki siz üretin değerli hemşehrilerim.”

“ÇİFTÇİMİZİ TEKNOLOJİNİN İMKÂNLARI İLE BU-
LUŞTURMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Tarım 4.0 projelerini hayata geçirdiklerini 
kaydederek açıklamalarını sürdüren Yavaş, şöyle devam 
etti: “Ülkemizin ilk elektronik talep toplama sistemini 
kurarak Kırsal Bilgi Sistemine geçiş dönemini başlattık. 
KIRBİS, Büyükşehirden destek alan üreticilerin 
uydu üzerinden takip edilecek izleme sistemini de 
içermektedir. KIRBİS sistemi, 10 farklı modülden 
oluşturuldu. Üreticilerimiz, sisteme kayıt yaptıkları 
her bir parsel ile ilgili teknik bilgileri, kendilerine özel 
sayfalarından takip edebiliyor. Sistemimiz Ankara’nın 
tüm tarım parsellerini işleyerek bunların eğim, bakı 
ve yükseklik analizlerini yapıyor. Sistem, üzerine iklim 
verilerini de işleyerek ilimizi agro-ekolojik bölgelere 
ayırıp, her bir bölge için uygun ürün desenini tespit 
etme olanağı sunuyor. Üreticimiz, sistem üzerinde 
kendisine ait olan parselde daha iyi yetişebilecek 
ve daha çok para kazanabileceği ürünlerin önerisini 
alabiliyor. Böylece çiftçimizin üretimini bilim ve 
teknolojinin imkânlarını ile buluşturmanın da 
mutluluğunu yaşıyoruz. Ekilen ürünlerdeki hastalık 
tahminlerini de yine üreticimize zamanında bildiriyor 
ve ürün kayıplarını da önlüyoruz. Tedbirler konusunda 
da kendilerine yardımcı olacağız.”

“33 BİN ÜRETİCİMİZE TOPLAMDA 4 MİLYAR 657 
MİLYON LİRADAN FAZLA GELİR SAĞLADIK”

Ankara’da Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 45 bin 
çiftçiden 33 binine tohum desteği verildiğini kaydeden 
Yavaş, şunları söyledi: “Yani üreticilerimizin yüzde 
73’üne doğrudan ulaşarak üretimlerine katkı sunduk. 

Çalışmalarımızı sürdürürken tek arzumuz, Türkiye’nin 
kimseye ihtiyacı olmadan bunları başarabileceği-
ni göstermek oldu. 3 yılda gerçekleştirdiğimiz bu 
çalışmalar neticesinde, sadece buğdayda 2022 yılında, 
25 ilçemizde, 11 bin 564 çiftçimiz, 1 milyar 277 milyon 
lira gelir etti. Yine sadece arpada, 2022 yılında 6331 
çiftçimizin geliri toplam 248 milyon lirayı aştı. Yekûn 
olarak ele alırsak, Ankaralı üreticiler bitkisel üretim 
destekleri aracılığıyla 3 milyar 680 milyon lira, 
hayvancılık destekleri aracılığıyla 24 milyon 722 bin 
lira, tarımsal sulama ve altyapı destekleri aracılığıyla 
740 milyon lira gelir elde etti. Sözleşmeli çiçekçilik 
modeli sonucunda üreticilerimizin sağladığı 26 milyon 
415 bin liralık gelir ile Başkent Marketler aracılığıyla 
kooperatiflerimizden alınan 180 milyon liralık alımı 
bu rakama eklediğimizde, evet, büyük bir mutlulukla 
söylüyorum ki, 3 yılda 33 bin üreticimize toplamda 4 
milyar 657 milyon liradan fazla gelir sağladık.”

“BAŞARI HİKÂYESİNİN YENİ SAYFALARINI HEP 
BİRLİKTE DOLDURACAĞIZ”

Projelerin, bir kentin kırsalda önce doğrulma 
ardından da ayağa kalkma hareketi olduğunu ifade 
ederek sözlerine devam eden Yavaş, “Cumhuriyetin 
Başkenti Ankara, kırsal kalkınmada da fitili 
ateşlemiştir. Bu çalışmaların yakında tüm Türkiye’ye 
yayılacağına yürekten inanıyoruz. Bundan sonra da 
durmayacağız, duraksamayacağız, bu seviyeyi daha 
da ileriye taşıyacağız. 2023 yılındaki hedeflerimizi 
de belirledik ve şimdiden hazırlıklara başladık. 
Büyükşehir Belediyemizde yeni kurulan Kırsal 
Kalkınma Bütçe İçi İşletmesi ile üreticilerimizin 
ürünlerinin pazara erişimini hızlandırmak ve daha 
fazla para kazanmalarını temin etmek amacıyla 
ürün işleme ve depolama tesisleri ilçelerimizde 
kurulacak. Örneğin Çubuk ve Ayaş ilçelerimize soğuk 
hava deposu, Beypazarı ve Kızılcahamam ilçelerimize 
jeotermal kurutma, Kalecik’te köylere üzüm sıkma 
makineleri gibi tesisleri kazandıracağız. Kırsal 
kalkınmada yazılmaya başlanan başarı hikâyesinin 
yeni sayfalarını hep birlikte dolduracağız” diye 
konuştu.
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin “Sağlık-
lı Adımlar, Sağlıklı Başkent” sloganıyla park 
ve rekreasyon alanlarında başlattığı ücretsiz 

spor faaliyetlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteri-
yor.

Kent genelinde spor yapılmasını teşvik etmek 
amacıyla başlatılan spor aktiviteleri; pazartesi, çar-
şamba ve cumartesi günleri 08.00-11.00 saatleri 
arasında gerçekleştiriliyor. 

AÇIK HAVADA EGZERSİZ 

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünye-
sinde hizmet veren uzman antrenör ve beden eği-
timi öğretmenleri, Başkentlilere doğru hareketlerle 
spor yapmayı öğretiyor.

Dikmen Vadisi, Altınpark ve Bahçelievler Adnan 
Ötüken Parkı’nda düzenlenen spor faaliyetlerine 
katılan vatandaşları jimnastikten koşuya, esneme 
hareketlerinden spor aletlerinin kullanımına ka-

dar birçok konuda bilgilendirdiklerinin altını çizen 
beden eğitimi öğretmenleri ve uzman antrenörler 
şöyle konuştu:

-Dilek Duman: “Açık havada halkımıza sabah eg-
zersizleri yaptırıyoruz. Bundan çok keyif alıyorlar. 
2 yıldır devam ettiğimiz projede çok olumlu geri 
dönüşler alıyoruz. Hava koşulları iyi olduğu sürece 
sabah sporlarına devam etmeyi düşünüyoruz. Her 
kesime hitap etmeye çalışıyoruz. Bugünkü grubu-
muzun yaş ortalaması 50 üstü olduğu için daha çok 
fizik tedavi tarzı egzersiz yaptırıyoruz.”  

-Aslıhan Kaya: “2 senedir parklarda spor yapı-
yoruz. İnsanlar bu sporla hem beden sağlığını ko-
ruyor hem de yeni ve güzel dostluklar kazanıyor. 
Biz de bu görevde olmaktan keyifliyiz.” 

-Eda Öncü Topel: “Yaz boyunca süren spor akti-
vitelerimize bu yıl yoğun bir ilgi var. Biz eğitmen-
ler spor yapmak isteyen vatandaşları daha bilinçli 
spor yapmaya yönlendiriyor ve doğru hareketleri 
öğretiyoruz. Spor hem fizyolojik hem de psikolo-
jik olarak yapanları olumlu etkiliyor. Sporseverlere 
daha bilinçli spor yapmaya teşvik ediyoruz.”

23 FARKLI NOKTADA SPOR FAALİYETİ

Tüm vatandaşlara açık spor faaliyetlerinin yapıl-
dığı 23 nokta ise şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediyesinin “Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent” sloganıyla 23 park ve 
rekreasyon alanında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz spor faaliyetleri, pazartesi, 
çarşamba ve cumartesi günleri 08.00-11.00 saatleri arasında beden eğitimi öğretmenleri ve 

uzman antrenörler eşliğinde sürdürülüyor. 

PARKLARDA SPOR BAŞKENTLİLERİN 
VAZGEÇİLMEZİ OLDU

HABER MERKEZİ

Cemre Parkı - Yenimahalle Erol Kaya - Yenimahalle

Zeynepcik Parkı - Yenimahalle Kuzey Yıldızı Rekreasyon Alanı -  Altındağ

Kelebek Su Parkı - Etimesgut Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Çevresi - 
Keçiören

Adnan Ötüken Parkı - Çankaya Şehit Uzman Çavuş Özgür Can İnce Parkı - 
Etimesgut

Kurtuluş Parkı - Çankaya GOP Parkı - Sincan

Seğmenler Parkı - Çankaya Şehit Ertan Akgül Parkı/Üreyir - Mamak

Dikmen Vadisi - Çankaya Necmettin Erbakan Parkı - Kazan

Göksu Parkı - Etimesgut Gazi Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi - Çubuk

Saray Parkı - Pursaklar Yunus Emre Sevgi Parkı - Sincan

Altınpark - Altındağ Gökçek Parkı - Keçiören

Şafaktepe Parkı - Mamak Esertepe Parkı - Keçiören

Harikalar Parkı 3. kapı girişi - Sincan Vedat Dalokay Parkı - Yenimahalle

Şehit Bülent Sarıkaya Parkı-Çankaya
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MANSUR YAVAŞ BAŞKENTLİ MUHTARLARLA BİR 
ARAYA GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşi Nursen Yavaş ile birlikte Çubuk-1 Barajı Rekreasyon 
Alanı’nda Başkentli muhtarlar ve aileleriyle bir araya geldi. Binden fazla muhtarın katıldığı toplantıda talep 

ve sorunları dinleyen Yavaş, “Artık herkes şunu gördü; Mansur Yavaş belediyeciliği esnaftan yana, çiftçiden 
yana, vatandaştan yana. Bizim çılgın projemiz yok, bizim en büyük projemiz Ankara halkını zengin etmek, 

Ankara çiftçisini kalkındırmak” diye konuştu. 

Behzat Ethem TORUNSeda BUGARİ •  Erhan YUMŞAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi katılımcılık anla-
yışı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. 

ABB Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Ya-
vaş ile birlikte Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda 
Başkentli muhtarlar ve aileleriyle buluştu. Yoğun ilgi 
gören piknik organizasyonunda Yavaş masaları tek 
tek gezerek muhtarların sorun ve taleplerini dinle-
yip ilgili daire başkanlarına yönlendirirken, fotoğraf 
çektirmek isteyenleri de kırmadı.

 “SORUNLARINIZI ANINDA ÇÖZMEYE 
ÇALIŞIYORUZ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mansur 
Yavaş, “Muhtarlarımız ziyarete geldiğinde hep şu 
şikâyeti söylediler; ‘Biz mahallemizde bir sorun 
olduğunda belediyeye geldiğimizde derdimizi 
kimseye anlatamıyorduk. Hatta belediyenin ka-
pısından giremiyorduk’ diyorlardı. Bizlerde daire 
başkanlarımıza talimat verdik bizzat daire baş-
kanlarımız sizlerle ilgilendi. Muhtarlıklar Daire 
Başkanlığımız ve Muhtar Mobil Uygulaması ile siz-
lerin sorunlarını anında çözmek için uğraştık” diye 
konuştu.

Ekonomik şartlar ve 2 yıllık pandemi süreci ne-

deniyle bazı hizmetlerde gecikmeler yaşandığını 
belirten Yavaş, “Ama şunu bilin ki mutlaka ama 
mutlaka Ankara’nın her yerinde musluktan içile-
bilir suyu akıtmak için çalışıyoruz ve açıktan akan 
kanalizasyon kalmaması için elimizden geleni ya-
pıyoruz” dedi. 

Mansur Yavaş belediyeciliğini herkesin gördü-
ğünü belirterek açıklamalarını sürdüren ABB Başka-
nı Yavaş, sözlerine şöyle devam etti: “Artık herkes 
şunu gördü; Mansur Yavaş belediyeciliği esnaftan 
yana, çiftçiden yana, vatandaştan yana. Eskisi gibi 
yurt dışından bir şeyleri almıyoruz, Alman çiftçisini 
zengin etmiyoruz. Sizlere söz vermiştik, bizim çıl-
gın projemiz yok, bizim en büyük projemiz Ankara 
halkını zengin etmek, Ankara çiftçisini kalkındır-
mak. En büyük projemiz kırsal kalkınma projemiz-
dir. Dünya çapında örnek olacağız.”

“ANKARA’YI SİZLERLE BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

Ankara’yı muhtarlarla birlikte yönettiklerini 
söyleyen Yavaş, “Bundan sonraki süreçte de el ele 
vereceğiz. Sizler bizim elimiz, kolumuz, kulağımız-
sınız. O yüzden yine hep beraber sizlerin talepleri 
doğrultusunda Ankara’yı hep birlikte yönetmeye 
devam edeceğiz” dedi. 
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Sincan Harikalar Di-
yarı Yaşlılar Lokali’nde Sincanlı muhtarlar ile 
bir araya geldi. Yavaş, bölgede hayata geçe-

cek projeler hakkında bilgi verirken bir yandan da 
muhtarların tek tek sorun ve taleplerini dinleyerek 
ilgili daire başkanlarına yönlendirdi.

Sincan bölgesinde hayata geçecek projeler hak-
kında muhtarlara bilgi veren Yavaş, sorunları da 
dinleyip görüş alışverişinde bulunarak, “Öncelikle 
şu sözü vermiştik; açıktan akan kanalizasyon kal-
masın. Mümkün olduğu kadar muslukların hepsin-
den, yakında su varsa bütün hanelerin evinden su 
akacak şekilde önceliğimiz bunlar dedik. Çalışma-
larımızı yaparken de o öncelikten gittik. Hiçbir za-
man nerede ne oy çıkmış onların hiçbirine bakma-

dık. Önceliğimizi belediyelerin yapması gereken 
acil işleri yapmak üzerine kurduk” diye konuştu.

“HAYALİ PARA HARCAMAYACAĞIZ.             
HAYALİ PROJEMİZ YOK”

Tüm konuşma boyunca ayakta durarak bilgi ve-
ren Yavaş, “Başkanım oturun yoruldunuz” diyen 
muhtarlara, “Mahkemeye çıktığın zaman hesap 
verirken ayakta ifade verilir. Onun için ben ayak-
ta ifade veriyorum” diyerek sözlerine şöyle devam 
etti:  “Sincan’dan Ankara'ya ulaşımın daha da ça-
buklaşması, güzelleşmesi için çalışmalarımız da 
devam ediyor. Saraycık Yolu bitecek. Alcı bölgesin-
deki evler terk edilmiş gibi, inşallah orayı da tekrar 
ayağa kaldırıyoruz. Yüzme havuzunun da projesi 
bitti, ihaleye gidilecek. Büyük bir kreş yapılıyor. Ha-
yali para harcamayacağız. Hayali projemiz yok. En 
büyük projemiz seçimlerden önce söyledik, Ankara 
halkını zengin etmek. Kendi bütçemiz, imkânları-
mız oranıyla bir hemşehriniz olarak bu dönemde 
daha önce yapılmamış ne varsa hepsini yapıp biti-
rip görevimizi o şekilde tamamlamak istiyoruz. İyi 
niyetli çalışıyoruz. Hep beraber Ankara’yı yönet-
mek istiyoruz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize 
çok teşekkür ediyorum.”

MANSUR YAVAŞ BU KEZ SİNCANLI 
MUHTARLARLA BULUŞTU

Sincanlı muhtarlar ile bir araya gelerek, talep ve sorunlarını 
dinleyen Mansur Yavaş, “Önceliğimizi belediyelerin yapması 
gereken acil işleri yapmak üzerine kurduk. Hayali para 
harcamayacağız. Hayali projemiz yok” diye konuştu.

Ecegül SARAL 

ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ 
OSTİM SANAYİCİLERİYLE BULUŞTU

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, OSTİM 
Organize Sanayi Bölgesi’nde OSTİM Kooperatifleri 
ve Kümelenmeleri Yönetim Kurulları, OSTİM Tek-

nik Üniversitesi temsilcileri ve çok sayıda sanayici ile 
bir araya geldi. Yavaş, yaklaşık 150 temsilcinin katıldığı 
toplantıda sorun ve talepleri tek tek dinleyerek, ilgili 
daire başkanlarına yönlendirdi.

Mansur Yavaş seçim döneminde gezdikleri yerleri 
tekrar gezdiklerini belirttiği konuşmasında, “Yerinde 
görüp, yerinde dinlediğiniz zaman sorunları belirle-
meniz daha kolay oluyor. En önemli iddia edeceğim 
şeylerden bir konu ise hiçbir zaman ilçede, beldede 
veya bir toplulukta insanların verdiği oya göre veya 
başka bir özelliğine göre ayırma gibi bir durumumuz 
yok. Birinci önceliğimiz insan sağlığı ve belediyemizin 
yapması gereken acil şeylerdir” dedi.

 “ANKARA EKONOMİSİNİN KALKINMASI İÇİN 
ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYORUZ”

“Katılımcılık, şeffaflık ve ortak akılla belediyeyi yö-
neteceğimizi söylemiştik” diyerek açıklamalarını sür-
düren Yavaş, şöyle devam etti: “Buradaki ekonomi ve 
sanayi ne kadar güçlü olursa Ankara’nın kalkınmasına 
ve bu ülkenin kalkınmasına o kadar katkısı olur. Sizle-
rin kalifiye yetişmiş elemana ihtiyacınız var. Bizim ka-
riyer merkeziyle iş birliği yaparsanız işinize yarayan 
elemanları istihdam edebilirsiniz. Ankara ekonomisi-
nin kalkınması ve dışa bağımlılığın ortadan kalkması 
için çalışmaları sürdürüyoruz. Seçimlerden önce şef-
faflık, katılımcılık ve ortak akılla yöneteceğimize gö-
nüllü olacağımızı söylemiştik.” 

ABB Başkanı Mansur Yavaş, OSTİM Kooperatifleri ve 
Kümelenmeleri Yönetim Kurulları, OSTİM Teknik Üniversitesi 
temsilcileri ve çok sayıda sanayici iş insanları ile bir araya geldi. 
Toplantıda sorun ve talepleri tek tek dinleyen Yavaş, “Buradaki 
ekonomi ve sanayi ne kadar güçlü olursa, Ankara’nın ve 
ülkemizin kalkınmasına o kadar katkısı olur” dedi.

 Behzat Ethem TORUNZeliha BAĞDAŞ
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15 YILIN HASRETİ MAMAK KENTSEL DÖNÜŞÜM 
PROJESİ DEVAM EDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 yıldır yuvalarından ayrı kalan hak sahiplerini yeni evlerine kavuşturmak ve 
bu süreçte oluşan kira yükünü ortadan kaldırmak için Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’nda 

çalışmalarını hızla sürdürüyor. ABB iştiraki PORTAŞ ile yapılan protokol kapsamında, ilk etapta 5’inci ve 7’nci 
etaplarda bulunan 782 konut ve ticari alanın yapımına başlandı. Ayrıca, bölgede bulunan gecekondulardan 12 bin 

500’ü yıkılarak, hafriyatları da temizlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentte 
kangrene dönen sorunları tek tek çözüme 
kavuşturmaya devam ederken, Mamaklıların 

yıllardır hasretle beklediği konutların inşasını da 
sürdürüyor.

Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 
kapsamında modern konutlar inşa etmek için 
düğmeye basan ABB, iştiraki PORTAŞ ile yaptığı iş 
birliği sonucunda ilk etapta 782 konut ve ticari 
alanların tamamlanması için çalışmalara başladı. 
PORTAŞ ekipleri, konutların en kısa sürede 
tamamlanması için bölgede yoğun mesai harcıyor. 
Konutları tamamlanan vatandaşlar 15 yıldır ayrı 
kaldıkları mahallelerine dönüş yaparken Büyükşehir 
Belediyesi de kira yükünü azaltmış olacak.

BEŞİNCİ VE YEDİNCİ ETAPLARDA ÇALIŞMALAR 
HIZLANDI

PORTAŞ ile yapılan protokolün ardından, çok 

sayıda ailenin hasretle evlerini beklediği Mamak 
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin beşinci ve 
yedinci etaplarında çalışmalar hız kazandı. 150 bin 
metrekare inşaat alanına sahip 12 konut bloğu ve 1 
ticari bloktan oluşan inşaatta, tünel kalıp ve yapım 
çalışmaları Ankara Büyükşehir Belediyesinin öz 
kaynakları kullanılarak sürdürülüyor.

Mahalle kültürünün yaşatılması ve sosyal 
donatılara sahip olması planlanan konutların 
kalan etapları için ise çalışmalara en kısa sürede 
başlanması hedefleniyor. 

“MAĞDURİYET İÇİNDEKİ MAMAK HALKI EN 
KISA SÜREDE KONUTLARINA KAVUŞACAK”

Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 
kapsamında devam eden çalışmalar hakkında bilgi 
veren PORTAŞ İnşaat Yapım Kontrol ve Kabul Şube 
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HABER MERKEZİ

Müdürü Namık Doğan Albayrak, “Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Mamak halkına verdiği sözleri tutabilmek 
için iştirak firması PORTAŞ ile protokol imzalamış ve 
782 konut ile ticari alanların yapımına başlamıştır” 
dedi. ABB ve PORTAŞ’ın kendi öz kaynaklarıyla proje 
çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Albayrak, şöyle 
devam etti:

“5’inci ve 7’nci etaplar kapsamında, 3 parselde 
150 bin metrekare inşaat alanına sahip olarak 12 
tane konut bloğundan, bir tane ticaret bloktan 
oluşan şantiyesine başlamıştır. Geri kalan konutların 
yapımına da en kısa sürede başlanacaktır. Mağduriyet 
içindeki Mamak halkı yeni konutlarına en kısa sürede 
kavuşturulacaktır.”

BÖLGE GECEKONDULARDAN DA ARINDIRILIYOR

14 mahalle ve 11 etaptan oluşan proje alanında, 
yıkımı planlanan 15 bin gecekondunun yıkımı 
da devam ediyor. Gecekondulardan 12 bin 500’ü 
yıkılırken,  bir yandan da güvenlik ve çevre sağlığını 
tehdit eden hafriyatları temizleniyor. Kalan 2 bin 500 

gecekondunun da en kısa zamanda yıkım işleminin 
başlaması planlanıyor.

ABB Kent Estetiği Daire Başkanı Ahmet Turan 
Söylemez projenin Boğaziçi etabında nisan ayı itibarıyla 
çalışmalara başladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

Bu bölge, yaklaşık 15 bin gecekondunun 
dönüştürüldüğü projenin bir kısmını oluşturuyor. 
Ekiplerimiz günlük olarak aşağı yukarı 500 ton 
hafriyat atığı çıkartıyor. Yıkılan gecekonduların 
artıklarını temizleyerek hem buranın bir çöküntü 
alanı görüntüsünü kaldırmak hem de aşağıdaki 
Doğukent Bulvarı yönünde oluşan kötü görüntüyü 
yok etmek amacındayız. Buradan sonra bu kentsel 
dönüşüm projemizin diğer etaplarına doğru ça-
lışmalarımızı genişletmeyi planlıyoruz.
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Yenimahalle Toptancı Hali içerisinde yıllardır yenilenmeyi bekleyen Balık Hali’ni yeniden inşa eden ABB, balık 
sezonunun açılmasıyla birlikte hem balıkçıları yeni binalarına kavuşturdu hem de “Başkent İlçeler Terminali”ni 

inşa ederek ilçe otobüslerini tek bir merkezde topladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara; üreten, çalışan 
ve yaşayan bir kent olsun istiyoruz. Başkentin; birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın kenti olması için 

çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

YENİ BALIK HALİ VE
BAŞKENT İLÇELER TERMİNALİ AÇILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle 
Toptancı Hali içerisinde uzun süredir ye-
nilenmeyi bekleyen Balık Hali’ni yıkıp inşa 

ettiği yeni binaları ve ilçe otobüslerini tek bir 
merkezde toplamak amacıyla “Başkent İlçeler 
Terminali”ni inşa etti. 

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde 
yeni Balık Hali ve Başkent İlçeler Terminali’nin açılış 
töreni gerçekleştirildi. Törene, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı partileri genel 
başkan yardımcıları, milletvekilleri, meclis üyeleri, 
ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

YAVAŞ: “DAYANIŞMANIN KENTİ OLMASI İÇİN 
ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Açılış konuşmasında 3 yıl boyunca sadece 
kentin ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini vurgulayan 
Yavaş, “Kentimize yeni köprülü kavşaklar, 
bağlantı yolları, yeşil alanlar kazandırdık. 
Toplamda 33,5 kilometrelik 4 yeni metro hattı 
için süreci işletiyoruz. 2013 yılından beri yeni 
otobüs alınmayan kentimize kırmızı rengiyle 
otobüslerimizi kazandırırken büyük altyapı 
projelerimize de aralıksız devam ediyoruz. Bu 
kentte hiç bisiklet yolu yoktu; şimdi her geçen 
gün mavi yolların sayısı artıyor. Bu kentte 
Büyükşehir Belediyesinin hiç kreşi yoktu; şimdi 
17 adet açtık, daha da açacağız. Bu kentte hiç 
teknoloji merkezi yapılmamıştı; şimdi 3 adet 

merkezimizde gençler çalışmalarını sürdürüyor, 
dördüncüsünü tamamlamak üzereyiz. Bu kentte 
öğrenci abonmanı yoktu, şimdi gençler ucuz 
ulaşım hakkından faydalanıyor, ucuz su temini 
sağlıyor” diye konuştu.

Gelecekte gıda temini konusunda 
yaşanabilecek sıkıntılara ve iklim krizine dikkat 
çekerek, 14 Eylül’de Türkiye’nin en kapsamlı tarım 
programını da düzenleyeceklerini belirten Yavaş, 
şunları söyledi: “Çünkü Ankara; üreten, çalışan ve 
yaşayan bir kent olsun istiyoruz. Gençlerin keyif 
aldığı, kentlinin yaşamaktan mutlu olduğu bir 
şehir olsun istiyoruz. Fitnenin, fesadın, kavganın 
ve ayrışmanın olmadığı; huzurun, sevginin, 
barışın ve mutluluğun kenti olsun istiyoruz. 
Başkentin; birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın 
kenti olması için çalışıyoruz, çalışmaya devam 
edeceğiz.”

Vatandaşların soğuk ve sıcak havalarda 
yollarda otobüs beklemesinin önüne geçmek ve 
modern bir ulaşım amacıyla açılışı gerçekleştirilen 
Başkent İlçeler Otogarı’nın 2021 yılında yapımına 
başlandığını söyleyen Yavaş, “Yaklaşık 4,5 milyon 
lira maliyetle tamamladığımız projemizle 25 
araç kapasiteli terminal binamızı inşa ettik. 4 
katlı terminalimiz; ofisleri, kafeteryası, istirahat 
odası, şoför odası ve bebek bakım odası gibi 
alanlarıyla Başkentlilere ve esnafımıza hizmet 
verecek” dedi. 

Toygar DÜNDARZeynep Esra ŞAHİN
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“EN TAZE BALIK ANKARA’DA YENİR”

Seçim öncesi Balık Hali’nin yenilenmesi için esnafa 
söz verdiklerini hatırlatan Yavaş, sözlerine şöyle devam 
etti: “2021 yılının Nisan ayında o köhne binaları yıktık. 
İhale ve sözleşme işlemlerini tamamlayarak temmuz 
ayında yer teslimi yaptık ve hemen işe başladık. 
Yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerine her biri 275 
metrekare ve 2 katlı olan 14 adet dükkân ve 235 
metrekare soğuk hava deposu inşasını tamamladık. 
Yeni Balık Hali, esnafımızın her birinin dükkânlarında 
40 ton balık kapasiteli soğuk hava depoları olacak 
şekilde dizayn edildi. 24 milyon 67 bin lira maliyetle 
tamamladığımız yeni ve modern balık hali, 
Ankara’mıza çok yakıştı. Buradan tüm hemşehrilerime 
seslenmek istiyorum: Ankara ülkemizin tam kalbinde. 
Dört denizimizden de buraya her gün balık akıyor 
çünkü en hızlı sevkiyatın olduğu noktadayız. Bu 
yüzden diyoruz ki, sağlığınız için lütfen balık yiyin, 
Ankara’daysanız daha çok yiyin. Çünkü en taze balık 
Ankara’da yenir.”

Yavaş projeleri hayata geçirirken eski döneme 
ait yaklaşık 4,5 milyar liralık borç ödediklerini ve 3 
binden fazla ihaleyi de canlı yayınladıklarını belirtti.  
Projelerinin insan odaklı olduğunun altını çizen Yavaş, 
“Bizim projeler üstü projemizin, şeffaflık ve hesap 
verebilirlik olmaya devam edeceğini hepinizin 
huzurunda bir kez daha vurguluyorum” diye konuştu. 

KILIÇDAROĞLU: “ANKARA’NIN BAŞKENT 
OLARAK DİĞER 80 İLE ÖRNEK OLMASI İÇİN ÇABA 
HARCIYOR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 
konuşmasında Ankara için çok güzel bir gün olduğunu 
belirterek, “Mansur Başkan gerçekten de Ankara’nın 
Ankara olduğunu, Ankara’nın Türkiye’nin kalbi 
olduğunu ve Ankara’nın bir başkent olarak diğer 80 
ile örnek olması gerektiğini bilen ve bu konuda çaba 
harcayan bir Belediye Başkanıdır. Dolayısıyla hepinizin 

huzurunda Sayın Başkan’ı ve çalışma arkadaşlarını 
yürekten kutluyorum” dedi.

Yavaş’ın ayrım yapmadan bütün Ankaralıları 
kucakladığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle 
noktaladı: “Mansur Başkan gerçekten Ankara’ya ve 
Ankaralılara hizmet eden çok ama çok bu hizmeti 
hemen Ankara coğrafyasına dağıtan, dengeli bir 
şekilde dağıtan, çalışmalarıyla, zaten siz alkışlarınızla 
onu gösteriyorsunuz. O da size hizmet etmekten 
büyük bir keyif alıyor. Dolayısıyla Mansur Başkan’ı size 
emanet ediyoruz, sizi de yüce Türk milletine emanet 
ediyoruz.”

BALIK HALİNİN TOPLAM MALİYETİ 24 MİLYON 67 
BİN TL

Yenimahalle Toptancı Hali içerisinde yer alan 
yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerine 14 dükkân 
ve 235 metrekare 1 soğuk hava deposu inşa edildi.  
Ayrıca, balıkların satış anına kadar taze kalabilmesi 
için dükkânların kendi soğuk hava depoları yapılırken, 
alanda 46 araçlık otopark da yer alıyor.

2021 yılının nisan ayında yıkılarak temmuz ayında 
yeniden inşa çalışmalarına başlanan balık hali, 24 
milyon 67 bin TL maliyetle tamamlandı. 

İLÇE OTOBÜSLERİ TEK BİR MERKEZDE TOPLANIYOR

Beypazarı, Nallıhan, Ayaş gibi dış ilçelere hizmet 
veren otobüslerin cadde ve sokaklarda indirme 
bindirme yaparak neden olduğu trafik yoğunluğunun 
önüne geçilmesi amacıyla “Başkent İlçeler Terminali” 
inşa edildi.

Toplam maliyeti 4 milyon 477 bin TL olan terminal 
binası bodrum, zemin kat, asmakat ve teras kat olmak 
üzere toplam 4 kattan oluşuyor. Otobüs sürücülerinin 
ve vatandaşların ihtiyaçları göz önüne alınarak inşa 
edilen binada; ofisler, kafeterya alanı, tuvaletler, 
sürücüler için istirahat odası, bay-bayan mescit, bebek 
bakım odası bulunuyor.
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‘İSTASYON KÜTÜPHANE’ ANKARAY DİKİMEVİ İSTASYONU’NDA 
KİTAPSEVERLERLE BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri kitap 
okumaya teşvik etmeye ve okuma alışkanlığını 
yaygınlaştırmaya devam ediyor. 

EGO Genel Müdürlüğü’nün “Al, Oku, Bırak” 
sloganıyla hayata geçirdiği Kızılay Metro İstasyonu 
temalı kütüphaneden sonra öğrenci sayısının fazla 
olması nedeniyle ANKARAY Dikimevi İstasyonu’nda 
hizmete açtığı ‘İstasyon Kütüphane’ Başkentliler-
den yoğun ilgi görüyor.

DİKİMEVİ KÜTÜPHANESİ'NDE KİTAP SAYISI 4 BİN 
730’A ULAŞTI 

“Dikimevi ANKARAY Kitap İstasyonu” adıyla 
hizmete açılan kütüphane, hafta içi 08.00-17.00 
saatleri arasında hizmet vermeyi sürdürüyor. 
Ders ve hikâye kitapları, romanlar, ansiklopediler 
ile dergilerin bulunduğu 5 bin kitap kapasiteli 
kütüphanede vatandaşların kitap okuyacakları ve 
ders çalışacakları masalar da bulunuyor.

EGO Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yurtalp 
Erdoğdu, kütüphane ile ilgili şu bilgileri verdi: 
“Kızılay istasyonumuzda 48 kitapla ve mini bir 
kütüphane ile başlattığımız projemiz vatandaş-

larımızdan büyük ilgi ve destek görerek bugün 
ikinci kütüphane ve 4 bin 730 kitaba ulaştı. ‘Al, Oku, 
Bırak’ sloganıyla hizmete giren Kızılay Metro Kitap 
İstasyonu’muzdan sonra şu an ANKARAY Dikimevi 
İstasyonu'muzda ikinci kütüphanemizi açtık. Her 
yaş grubundan vatandaşlarımızın büyük ilgisiyle 
gelinen noktada günlük dolaşımda olan kitap 
sayımız ise binlere yaklaştı. Kitap okumak isteyen 
vatandaşlarımız kitap istasyonumuza müracaat 
ederek, sadece ad-soyadı ve iletişim numarası ile 
ücretsiz olarak kitaplardan birini seçiyor. Bir aylık 
sürede de teslim etmelerini bekliyoruz. Burada 
en önemlisi ve bizi en çok mutlu eden şey vatan-
daşlarımızın bu projeye büyük bir katılımla sahip 
çıkmaları ve bir anlamda kitap, kütüphane sayısının 
artması için bizi teşvik etmeleridir.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Al, Oku, Bırak” sloganıyla Başkentlileri kitap 
okumaya teşvik etmeye devam ediyor. Yolcuların seyahatlerini kitap okuyarak 

değerlendirmesi amacıyla Kızılay Metro İstasyonu ve Dikimevi ANKARAY 
İstasyonu’nda açılan ücretsiz kütüphanelere Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.   

Zeliha BAĞDAŞ

 Toygar DÜNDAR
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli öğren-
cilerin hayatını kolaylaştıran “öğrenci dostu” 
uygulamalarına devam ediyor.

ABB, Kızılay ve Dikimevi İstasyonlarının 
ardından Başkentli öğrenciler için Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) Metro İstasyonu’nda çalışma 
alanı ve kütüphaneyi hizmete açtı. 

“ODTÜ Öğrenci Çalışma İstasyonu” adıyla hizmet 
vermeye başlayan merkezin açılışına katılan ABB 
Başkanı Mansur Yavaş’a gençler yoğun ilgi gösterdi.

YAVAŞ İSTASYONU GEZEREK BİLGİ ALDI

“ODTÜ Öğrenci Çalışma İstasyonu” açılışına 
katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş şunları söyledi: 
“Bir tane Kurtuluş Parkı’nın oradaki otoparkın 
altına yapıyoruz. 2 bin metrekare kapalı alanı 
var. Sonra Kurtuluş Parkı’nın içinde buz pateni 
var. Orası Ankara, Hacettepe ve TED Üniversi-
telerine hitap edecek. Bir tane Atatürk Orman 
Çiftliği’nin bulunduğu alanın yanında yerin altında 
bir yeri Tarım Bakanlığı’ndan kiraladık. Yanında 
halı sahası var, orayı açıyoruz. Sıhhiye’deki Giyim 
Dünyası’nı gençlere tahsis edeceğiz. Bir de Esat’ta 
semt hali var. Orası da sizlere olacak. Ayrıca başka 
kütüphaneler de yapmaya çalışıyoruz.”

İstasyonu gezerek daire başkanlarından 
bilgi alan Mansur Yavaş, alanda gördüğü çalışma 
istasyonundaki gençlerle sohbet etti. Kendisine 
büyük ilgi gösteren öğrencileri kırmayan Yavaş, 

onlarla bol bol fotoğraf çektirdi. 

KÜTÜPHANE 580 METREKARE BİR ALANA SAHİP

Çayyolu Metrosu ODTÜ İstasyonu’ndaki açılışın 
ardından öğrencilerle bir araya gelen EGO Genel 
Müdürü Nihat Alkaş da açılan kütüphaneyi gezen 
öğrencilerin sorularını tek tek yanıtladı.

Kızılay ve Dikimevi İstasyonların ardından 
üçüncü istasyon kütüphane ve çalışma alanını 
hizmete aldıklarını belirten Alkaş, “ODTÜ 
İstasyonu’nda 580 metrekare sergi salonu olarak 
belirlenmişti ancak Mansur Başkan’ımız buranın 
öğrencilere yönelik olmasını ve öğrencilere hitap 
edecek bir alana dönüştürülmesini istedi. Fen 
İşleri Dairesi Başkanlığı buranın tadilat işlemlerini 
yaptı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
ise işletmesini devam ettiriyor. Öğrencilerimize 
ücretsiz internet, bilgisayar ve ücretsiz kafeterya 
hizmetleri de verilecek. Gençlerimiz son metro 
saatine kadar burada arkadaşlarıyla birlikte kitap 
okuyup internete girebilecekler. Uygun alanlarda 
şu an yeni kütüphaneler açmaya devam edeceğiz” 
diye konuşurken, ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire 
Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar ise şunları söyledi:  
“Bugün ODTÜ Metro İstasyonu’muzda kütüphane 
istasyonumuzu açtık.  Haftanın her günü gece 
saat 24’e kadar hizmet vermeye devam edeceğiz. 
Tüm üniversite öğrencilerimiz kütüphanemizdeki 
kitaplardan, internetten, ücretsiz çay-kahve ve 
çorba hizmetimizden faydalanabilirler.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ Metro İstasyonu’na öğrenciler için ders çalışma alanı ve kütüphane yaptı. 
Kızılay ve Dikimevi İstasyonlarının ardından özellikle öğrencilere hizmet vermeye başlayan “ODTÜ Çalışma 

İstasyonu”nun açılışına katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş, gençlerle bir araya geldi.

Behzat Ethem TORUN  • Ramazan KARACA • Emre ŞENOĞLU

Ecegül SARAL • Zeliha BAĞDAŞ

 “ODTÜ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA İSTASYONU” AÇILDI
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Emre ŞENOĞLUEmre AY

ABB KARİYER MERKEZİ İŞVEREN VE İŞ 
ARAYANLAR ARASINDA KÖPRÜ OLUYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, istihdama katkı 
sağlamaya yönelik projelere hız kesmeden 
devam ediyor. 

Başkentte işsizlik sorununun çözülmesi amacıyla 
işveren ve iş arayanlar arasında köprü vazifesi 
görülmesi amacıyla hizmete başlayan Kariyer 
Merkezi, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam 
ediyor.

Merkeze kayıt yaptıranlar, uzman ekiplerin 
verdiği danışmanlık hizmeti ve firmaların personel 
talepleri doğrultusunda vasıf ve yeteneklerine göre 
iş pozisyonuna yönlendiriliyor. 

197 KİŞİNİN İSTİHDAM EDİLMESİ SAĞLANDI

Mayıs ayında hizmete açıklan Kariyer Merke-
zi’ne bugüne kadar 1986 kişi başvuru yaparken, bu 
kişilerden 1532’si; firmaların talepleri ile kendi vasıf 
ve yeteneklerine göre ilgili yerlere yönlendirildi. 

Bu süreçte toplamda 415 firma ile görüşüldü. 197 
kişinin ise istihdam edilmesi sağlandı.

ONLİNE OLARAK DA BAŞVURULABİLİYOR

Hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında, ABB 
İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığına bağlı 
Ulus Gençlik Parkı Doğanbey Mahallesi, Hisarpar-
kı Caddesi, No:14/12 Altındağ adresinde bulunan 
Kariyer Merkezi’ndeki görevli personel; iş arayan 
vatandaşlara meslek edinme, kariyer planlama, CV 
hazırlama, iş arama kanallarının etkin kullanımı ve 
mülakat süreçleri hakkında nitelikli danışmanlık 
hizmeti veriyor. 

Kariyer planlaması yapanlar için hizmete 
sunulan ve farklı meslek gruplarında yer arayan 
insanlar için yüzlerce ilanın olduğu Kariyer Mer-
kezi’ne başvurular kariyermerkezi.ankara.bel.tr 
üzerinden online olarak da yapılabiliyor. 

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentte istihdamı artırmak için hizmete sunduğu Kariyer Merkezi 
vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Danışmanlık hizmetinin verildiği Gençlik Parkı’ndaki merkez, işveren 

ve iş arayan arasında köprü vazifesi görüyor. Kariyer Merkezi’ne hizmete başladığı mayıs ayından 
bugüne kadar 1986 kişi başvurdu. 
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TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI
KISIRLAŞTIRMA PROJESİ DEVAM EDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayında başlattığı Türkiye’nin en kapsamlı kısırlaştırma projesini 
sürdürüyor. Sokak hayvanı popülasyonunun önüne geçilmesi amacıyla hem kendi imkânlarını seferber 

eden ABB hem de Özel Hayvan Hastaneleri Derneği ile birlikte çalışıyor. Yılda ortalama 24 bin sokak 
hayvanının kısırlaştırılması hedeflenen proje ile 4 ayda 7 bin 459 sokak hayvanını kısırlaştırılarak, doğal 

yaşamlarına bırakıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘hayvan dostu’ 
uygulamalarıyla sokak hayvanlarının yanında 
olmaya devam ediyor. 

Gönüllü hayvanseverler, sivil toplum kuruluşları 
ve ilçe belediyeleri ile sokak hayvanlarının sağlığı 
için ortak projeler üreten ve ilçe belediyelerine 
kısırlaştırma desteği sağlayan Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, Türkiye’nin en kapsamlı sokak hayvanı 
kısırlaştırma projesine imza atıyor.

HEDEF: KONTROLSÜZ SOKAK HAYVANI POPÜ-
LASYONUNUN ÖNÜNE GEÇMEK

Bir yandan kısırlaştırma işlemini kendi 
imkânlarıyla sürdüren ABB, Özel Hayvan Hastaneleri 
Derneği (OHHAD) ile imzalanan iş birliği protokolü 
doğrultusunda da Başkent genelinde hizmet veren 
13 özel hayvan hastanesiyle birlikte sahipsiz sokak 
hayvanlarının toplama ve kısırlaştırma operasyon-
larını gerçekleştiriyor. 

Projeyle birlikte bulundukları alandan 
alınarak özel hayvan hastanelerine getirilen 
sokak hayvanları, orada bir gün dinlendirildikten 
sonra kısırlaştırma operasyonu gerçekleştiriliyor. 
Hayvanlar 5 günlük tedavi sürecinin ardından doğal 
yaşam alanlarına bırakılıyor. 

Proje kapsamında mayıs ayında 1485, haziran 
ayında 2 bin 228, temmuz ayında 1836 ve ağustos 
ayında 1910 olmak üzere 4 ayda toplam 7 bin 459 
sokak hayvanını kısırlaştıran Büyükşehir Belediyesi, 
yılda ortalama 24 bin sokak hayvanın kısırlaştırılma-

sını ve kontrolsüz sokak hayvanı popülasyonunun 
önüne geçilmesini hedefliyor.

“POPÜLASYONU 2 YIL İÇERİSİNDE KONTROL 
ALTINA ALMAYI AMAÇLIYORUZ”

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 
ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama 
Yönetmeliğine uygun olarak kısırlaştırma çalışması 
yaptıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı 
Seyfettin Aslan, şunları söyledi: “Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı olarak bütün belediyeleri-
mize örnek olacak bir çalışma başlattık. Ayda bin 
hayvandan az olmamak üzere sokak hayvanlarını 
yakalama hizmeti alım işini başlattık. 5199 sayılı 
kanunun bütün kurallarına uyarak toplanan sokak 
canlarımız Belediyemize bağlı 4 birim ve (OHHAD) 
13 özel hayvan hastanesinde; bir gün dinlendirilip, 
ertesi gün kısırlaştırma operasyonu yapılıyor ve 
5 gün postop bakımları tamamlandıktan sonra 
alındıkları ortama tekrar geri bırakılıyor. Bu 
sayede kısırlaştırma sayımızı ikiye katlayarak 
yılda ortalama 24 bin ile sokak hayvanlarını 
popülasyonunu 2 yıl içerisinde kontrol altına 
almayı amaçlıyoruz. 2014 yılında kısırlaştırma 
sayısı sadece 7 bin 200’dü. 25 ilçe belediyemizin de 
ayda sadece 100’er kısırlaştırma yapmaları hâlinde 
dâhi ortalama 30 bin kısırlaştırma yapabilecekleri-
ni var saydığımızda Ankara’da 54 bin kısırlaştırma 
ile sokak canlarımızın kontrolsüz popülasyon 
artışının önüne kısa sürede geçmiş olacağız.”

Ali İhsan CANSIZAli Emre AY
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Ali İhsan CANSIZ

MANSUR YAVAŞ, İTFAİYE ERLERİNİN
YEMİN TÖRENİNE KATILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Baş-
kanlığının 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında 
kutlanan İtfaiye Haftası etkinlikleri devam 

ediyor.

Ankara İtfaiyesi İskitler Merkez İstasyonu’nda, 
göreve yeni başlayan itfaiye erleri için yemin töre-
ni düzenlendi. 295 itfaiye eri için düzenlenen yemin 
törenine ABB Başkanı Mansur Yavaş, meclis üyeleri, 
Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve itfaiyecilerin 
aileleri katıldı.

YAVAŞ: “TECRÜBELİ VE DİNAMİK BİR EKİP 
KURULDU”

İtfaiye Haftası’nı kutlayarak konuşmasına başla-
yan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Sizleri kimi zaman 
Elazığ’da, kimi zaman Kastamonu’da, kimi zaman 
Marmaris’te takip ediyoruz. Bir afet anında canı-
nızdan geçip nasıl mücadele ettiğinize şahit olu-
yoruz. Deprem yaşandığında yıkılan gönüllere na-
sıl umut olduğunuzu, sel felâketlerinde umutsuzca 

bakan gözlere nasıl ışık olduğunuzu, bir orman 
yangınında griye ve siyaha dönen hayatları nasıl 
yeşile çevirdiğinizi biliyoruz” dedi.

“AİLELERİNİZE VAKUR DURUŞLARINDAN DOLAYI 
YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Yavaş, Ankara İtfaiyesi’nin Türkiye’nin en dene-
yimli ve aktif meslek teşkilatlarından birini oluştur-
duğuna dikkat çekerek, “Bir yandan halkımızın can 
sağlığı ve güvenliği için olaylara en etkin şekilde 
müdahaleyi yaparken bir yandan da daha konforlu 
ve mutlu bir iş ortamına sahip olun istiyoruz. Hal-
kın canını korurken kendi sağlığınız ve canınız için 
de en uygun çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Halkı-
mızın olumsuz vakalarda ve afetlerde canının siz-
lere emanet olduğunu çok iyi biliyoruz.  Kahraman 
İtfaiyecilerimizin, merkezi yönetim tarafından ka-
nunen meslek olarak tanınması ve özlük haklarının 
verilmesi konusunun da en kısa sürede gerçekleş-
mesini temenni ediyorum. Ankara İtfaiyesi, Türki-
ye’nin en deneyimli ve aktif meslek teşkilatların-
dan birini oluşturmaktadır. İtfaiyemizin ve tüm 
itfaiye teşkilatlarının pelerinsiz kahramanlarına, 
yapmış olduğunuz fedakârca hizmetten dolayı 
teşekkür ediyorum. Sizler bu zorlu görevi yerine 
getirirken aileleriniz de belki biraz endişeli ama 
hep sabırlı ve onurlu bir yaşam sürüyor. Onlara da 
bu vakur duruşlarından dolayı yürekten teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, yeni göreve başlayan İtfaiye Daire 
Başkanlığı personeli için düzenlenen yemin 
törenine katıldı. Yavaş, “Halkın canını korurken 
kendi sağlığınız ve canınız için de en uygun 
çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Halkımızın 
olumsuz vakalarda ve afetlerde canının sizlere 
emanet olduğunu çok iyi biliyoruz” dedi.

Behzat Ethem TORUNEcegül SARAL

HABER MERKEZİ
Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT 
Ecegül SARAL 
Yunus Emre AYAN 
Melih KOMŞU 
Seda BUGARİ 
Behzat Ethem TORUN 
Ali İhsan CANSIZ
Emre ŞENOĞLU 
Ramazan KARACA 
Toygar DÜNDAR 
Ahmet ŞAD 
Erhan YUMŞAK 
Ali Emre AY 
Barış KAYKUSUZ 
Zeynep Esra ŞAHİN
Zeliha BAĞDAŞ

Oğuz BAŞKAYA
Hüseyin KUTAY
Selim Arda ERYILMAZ
Evin DEMİRTAŞ
Seyithan Melih BİNGÖL
Ahmet ŞAD
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Başkent Ankara’nın yıllar içinde biriken kronik 
sorunlarını tek tek gündemine alarak çözen 
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu 

ASKİ Genel Müdürlüğü, son alarak Haymana ilçesi 
halkının yüzünü güldürdü. 

Mücavir alanın il sınır alanına genişlemesi ile 
2012 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmet 
alanına giren Haymana ilçesi Emirler Mahallesi 
yaklaşık 50 yıldır içme suyu sıkıntısı yaşıyordu. 2015, 
2017 ve 2020 yıllarında bölgede 3 kuyu açıldı ancak 
kuyular mahalleli için yeterli içme suyu sağlayamadı. 
Geçtiğimiz ağustos ayında yapılan jeolojik ve 

jeofizik çalışmalar nihayet olumlu sonuç verdi ve 
belirlenen noktada 120 metre derinliğinde sondaj 
açılarak saniyede 15 litre içilebilir su sağlandı.   

KALİTELİ VE İÇİLEBİLİR NİTELİKTE SU 

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kuyudan 
alınan su numunesinin laboratuvar analiz 
sonuçlarının kaliteli ve içilebilir nitelikte olduğunu 
belirterek, “Kaynağın depoya aktarılması için 
ivedilikle diğer imalatları yapıyoruz. En kısa sürede 
Emirler Mahallesi’nin içme suyu mağduriyeti 
giderilecek” dedi.

 ASKİ Genel Müdürlüğü, yaklaşık 50 yıldır su krizi ile boğuşan ve ihtiyacını taşıma suyuyla gideren 
Haymana ilçesinin Emirler Mahallesi’nin problemini kuyu suyu ile çözdü. Bölgede yapılan çalışmalar 

sonucunda belirlenen noktada 120 metre derinliğinde sondaj açılarak, saniyede 15 litre içilebilir, 
kaliteli su elde edildi. 

ASKİ’DEN HAYMANA EMİRLER’E
‘KUYU SUYU’ MÜJDESİ 

Ahmet ŞAD

Seyithan Melih BİNGÖL
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İNTERNET AĞI GENİŞLİYOR: ANKARA BÜYÜKŞEHİR’DEN
57 NOKTADA ÜCRETSİZ Wİ-Fİ HİZMETİ 

Ankara Büyükşehir Belediyesi kent genelinde başlattığı dijital dönüşüm atağı kapsamında ücretsiz 
internet ağlarını yaygınlaştırmaya devam ediyor. Faz1 çalışmaları tamamlanan projenin Faz2 kısmında 

18 noktada ücretsiz internet hizmeti verilmeye başlandı. Böylelikle; Ankara’da ücretsiz kablosuz internet 
hizmetinin verildiği yerlerin sayısı 57’ye ulaşmış oldu.

Ramazan KARACAZeliha BAĞDAŞ

BLD 4.0 çalışmaları kapsamında Başkentte dijital 
dönüşüm başlatan Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi, kent meydanları ve rekreasyon alan-

larında ücretsiz internet ağını her geçen gün ge-
nişletiyor. Daha önce Faz1 çalışmaları kapsamında 
34 meydan ve rekreasyon alanında ücretsiz Wi-Fi 
hizmetini başlatan ABB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 
projenin Faz2 çalışmalarını hızlandırdı. 

Faz2 çalışmaları ile 31 meydan ve rekreasyon 
alanında daha ücretsiz internet hizmeti sağlanacak.

  18 YENİ NOKTADA ÜCRETSİZ İNTERNET 
HİZMETİ DEVREDE

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş’ın ‘temel insan hakkı’ olarak nitelendirdiği 
ücretsiz internet projesinde Faz1 çalışmaları 

tamamlanırken, projenin Faz2 çalışmalarında ise 
birçok noktada internet hizmeti verilmeye başlandı.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen 
ücretsiz internet projesinin Faz2 çalışmalarında 
hizmet verilen nokta sayısı 18’e yükseldi. Faz2 
çalışmaları kapsamında; ‘Kuşcağız Aile Yaşam 
Merkezi, Karşıyaka Mezarlığı (Namaz ve taziye 
noktası), Göksu Parkı, Elmadağ İsmet Paşa Parkı, 
Altınpark, 50. Yıl Parkı, Haydar Aliyev Parkı, Botanik 
Park 1 ve 2, Seğmenler Parkı, Ali Dinçer Parkı, 
Demetevler Parkı, Mamak Şafaktepe Parkı, Cemre 
Parkı, Gençlik Parkı, Zafer Parkı, Atlantis Park ve 
Keçiören Evcil Hayvan Parkı’nda Wi-Fi noktaları 
oluşturuldu.

Devreye alınan yeni noktalarla birlikte toplam 
ücretsiz Wi-Fi hizmetinin verildiği meydan ve 
rekreasyon alanlarının sayısı da toplam 57 oldu.     


