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SU TARiFELERi HAKKINDA ALINAN 
KARARIN BiLANÇOSU ORTAYA ÇIKIYOR

ASKi iFLAS ETTiRiLiYOR:

Karar mahkemede düzeltildiği zaman 
Polatlı dâhil bütün acil yatırımlar 

yapılacak, sosyal desteklerimiz fazlasıyla 
devam edecek. Çünkü; bizim Ankara 

halkından aldığımız tertemiz parayı hiçbir 
zaman çalışmayan çöp projelere atacak 

hâlimiz yok. Bunlara ayıracak paramız yok. 
Kendi paramızı nasıl harcıyorsak, Ankara 

halkının parasını da gerçek ihtiyaçları 
doğrultusunda harcamaya devam ediyoruz.

MANSUR YAVAŞ



@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: Istasyon Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No:100/A 
Gimat: Anadolu Bulvarı No:13
Kızılay: Ziya Gökalp Caddesi No:11
ASKI: 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 Istasyonu çıkışı 
Başkent Büfe: Sincan OSB

Yayın Sahibi 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 

Basın Yayın ve Halkla Ilişkiler Daire 
Başkanlığı adına

Nihat ARAS 
 

Sorumlu Yazı Işleri Müdürü 
Güler GENÇOĞLU 

 
Yayın Kurulu 

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT
R. Gizem YILDIZ 

ABB Haber Merkezi 
 

Grafik Tasarım ve Uygulama 
Özüm Begüm ERCAN

Yayının Idare 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

EKİM 2022



1   |   www.ankara.bel.tr

BAŞKENT BÜLTENİ

 ABB KENT GENELİNDE MENFEZ VE DERE GEÇIŞ 
KÖPRÜSÜ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başta sel ve 
su taşkınlarından etkilenen bölgeler olmak 
üzere Başkentin birçok noktasında menfez ve 

dere geçiş köprüsü yapımına başladı.

Çalışmalar kapsamında; yıpranan, yetersiz kalan 
ya da kullanılamayacak hâle gelen menfez ve dere 
geçiş köprüleri yenilenirken, daha önce önlem 
alınmayan riskli noktalarda da vatandaşların can ve 
mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yeni imalat 
çalışmaları gerçekleştiriliyor.

RİSK TAŞIYAN NOKTALARA ÖNCELİK VERİLİYOR

Fen işleri Daire Başkanlığı, ihalesi tamamlanan 
toplam 24 ilçedeki 201 noktada çalışmalarını sürdü-
rürken, bugüne kadar 35’ten fazla menfez ve dere 
geçiş köprüsünün imalatını yaptı. 

Altındağ, Ayaş, Çubuk, Haymana, Kahraman-
kazan, Kızılcahamam ile Şereflikoçhisar ilçelerin-
de yapılan keşifler sonucunda riskli olduğu tespit 
edilen 10 noktada ise çalışmaların kısa sürede ta-
mamlanması hedefleniyor.

Ankara’nın 24 ilçesinde dere ve akarsu yatakla-
rında gerçekleştirilen çalışmaların, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından onaylanan proje-
lerle gerçekleştirildiğini belirten Fen İşleri Daire Baş-

kanlığı Sanat Yapıları İnşaat Yapım Şube Müdürlüğü 
Altyapılar Şefi İsmail Yıldırım, “Yapmış olduğumuz 
menfez ve köprü çalışmaları Ankara’nın muhtelif 
yerlerinde devam ediyor. Bu süreçte, meydana 
gelen felâketlere bağlı olarak can ve mal kayıp-
larını önlemeyi hedefliyoruz” dedi. Yıldırım, şöyle 
devam etti:

“Bunları hep beraber yaşadık, yine aynı şeyleri 
yaşamamak adına halkımızın güvenliğini sağlamak 
için menfezlerimizi DSİ onayıyla yapıyoruz. Bunlar 
bizim gelecekteki yollarımızı, ulaşımımızı daha 
aktif kullanmamızı da sağlayacak. Mansur Başkan’ı-
mızın da bu konudaki hassasiyetini göz önünde 
bulundurarak, yapmış olduğumuz imalatlar hal-
kımızın daha sağlıklı ulaşımını sağlayacak. Ankara 
genelinde 24 ilçemizde 35’i aşkın menfezimiz ta-
mamlanmış durumda ve önümüzdeki bir yıllık 
süreçte 200’ün üzerinde projelendirilen menfez 
ve köprüyü tamamlamış olacağız.”       

Çalışmaların tamamlanmasıyla; merkez ve 
ilçelerde yer alan yollar sel gibi afetlere karşı ko-
runurken, olası can ve mal kayıplarının da önüne 
geçilmesi hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hem geçmişte yaşanan sel felâketlerinin izlerini silmeye hem de yaşanması 
muhtemel yeni afetlerin sonuçlarını en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Daire 

Başkanlığı bu kapsamda; 24 ilçede toplam 201 noktada menfez ve dere geçiş köprüsü çalışması başlattı.

 Toygar DÜNDARErhan YUMŞAK
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Ankara Büyükşehir Belediyesi kent kimliğinin oluşturulması amacıyla “Bellek Ankara” projesini hayata 
geçirdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, projenin Başkentin toplumsal ve mekânsal değerlerinin belirlenmesi, 

belgelenmesi, paylaşılması ve kentliler tarafından tanınır olması amacıyla geliştirildiğini belirtti.

‘BELLEK ANKARA’ İLE BAŞKENTİN
KENT KİMLİĞİ OLUŞTURULUYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent kimliğinin 
oluşturulması amacıyla hayata geçirdiği proje-
lerine yenilerini eklemeye devam ediyor. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Daire Başkanlığı ile Başkent Üniversitesi 
arasında imzalanan protokolün yanı sıra birçok üni-
versiteden akademisyenlerin de katkılarıyla Cum-
huriyet’in Başkenti Ankara’nın toplumsal ve yapısal/
mekânsal değerlerinin belirlenmesi, belgelenmesi, 
paylaşılması ve bu yolla kentliler tarafından tanınır 
ve bilinir olmalarının sağlanması amacıyla “Bellek 
Ankara” projesi hazırlandı.

YAVAŞ: “BİZLERE DÜŞEN GÖREV KENTİN DEĞER-
LERİNİ TOPLUMUN HER BİR BİREYİNE AKTAR-
MAKTIR”

“Göreve geldiğimiz günden itibaren kentimize 
sadece asfalt atıp bir de yanına hayırlı olsun afişi 
asmaktan çok ötede bir vizyonla; kültürel bir bakış 
açısıyla da Ankara’ya bakmayı amaçladık” sözleriyle 
konuşmasına başlayan Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, “Bu kapsamda; Cumhuriyeti-
mizin Başkenti Ankara’nın toplumsal ve mekânsal 
değerlerinin belirlenmesi, tescillenmesi, paylaşıl-
ması ve bu sayede de Ankaralılar tarafından tanınır, 
bilinir olmalarının sağlanması amacıyla Bellek 
Ankara projesini hazırladık” dedi. 

Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti: “Bilindiği 
üzere kültürel süreklilik ve çeşitlilik değerleri kap-
samında modern çağımız bizlere birçok kolaylığı 
sağladığı gibi bir sürü de olumsuzluğu beraberin-
de getirmektedir. İşte bizlere bu süreçte düşen 
görev kentin kültürel değerlerini toplumun her 
bir bireyine aktarmaktır. İşte Bellek Ankara projesi 
kapsamında ilk olarak Ulus Tarihi Kent Merkezi 
Kentsel Sit Alanı çevresinde gerçekleştirilen 3 ayrı 
eş zamanlı çalışmayla elde edilen bilgi ve bulgular, 
birbirleriyle ilişkilendirilerek tanıtım toplantısı-
nın ardından bellek.ankara.bel.tr internet adresi 
üzerinden paylaşıma açılacaktır.”

“ANKARALININ KATKILARIYLA ZENGİNLEŞECEK”

“Halkbilimsel bakış açısıyla Ankara’nın kent 

kimliğinin oluşmasında önemli bir yeri olduğunu 
düşündüğümüz yapısal değerlere, Türkçe ve 
İngilizce künye bilgilerin yer aldığı levhalar hazır-
lanarak asılmıştır” diyerek açıklamalarını sürdüren 
Yavaş, şöyle devam etti:

“Proje ekibimiz bir yıl boyunca Ankaralının 
kültürel belleğinde yer etmiş yapıları, anıtları, 
alanları derleyip Ankara’nın iş, bilim, sanat, kültür 
yaşamında önemli izler bırakmış kişi ve kurumlarını 
da araştırarak belgelemiştir. Bunun yanında Anka-
ralının çok kapsamlı kimliğinde önemli rol oynayan 
kentsel imgelerin ve inanç sistemini oluşturan 
yapıların hikâyeleri de derlenerek arşive kazan-
dırılmıştır. Son olarak kent folkloru anlamında da 
kentin hikâyeleri başlıklı ağırlıklı olarak anılardan 
ve derlenen hikâyelerden oluşan zaman içinde de 
Ankaralının katkılarıyla zenginleşecek bir proje 
bölümü de oluşturulmuştur. Zaman içinde de proje 
yeni derlemeler ve katılımlarla gelişimini sürdüre-
cektir.”

Behzat Ethem TORUN •  Ramazan KARACAErhan YUMŞAK
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Başkentin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus Tarihi Kent 
Merkezi’nde bulunan ve Ankara’nın yürüyen merdivenli ilk alışveriş merkezi olma özelliği taşıyan Anafartalar 

Çarşısı, Ulus İş Hanı ile eski Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasında restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

ULUS’TA DÖNÜŞÜM SÜRÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihinin 
en önemli noktalarından biri olan Ulus’ta baş-
lattığı dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. 

Fen İşleri Daire Başkanlığı; Anafartalar Çarşısı, 
Ulus İş Hanı ve eski Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
binasındaki restorasyon, yenileme ve tadilat çalış-
malarına hızla devam ediyor.  Yapılacak çalışmaların 
ardından Ulus’un yepyeni bir görünüme kavuşması 
ve tekrar eski günlerde olduğu gibi bir cazibe 
merkezi hâline getirilerek ekonomiyi canlandırması 
hedefleniyor. 

60 YILLIK ANAFARTALAR ÇARŞISI YENİLENİYOR

10 Kasım 1964’te açılan ve Ankara’nın yürüyen 
merdivenli ilk alışveriş merkezi olan Anafartalar 
Çarşısı’nda yenileme çalışmaları başladı. 

Türkiye’nin ilk kadın seramikçisi Füreya Koral ile 
Seniye Fenmen’in eserlerinin yanı sıra Nuri İyem’in 
ilk kez duvar üzerine uygulanmış soyut resimle-
rinin bulunduğu çarşıda Fen İşleri Daire Başkanlı-
ğı ekipleri, statik güçlendirme, cephe yenileme, iç 
mekânda tavan, duvar ve zemin kaplama tadilatları 
ile elektrik ve mekanik tesisatlarında yenileme ça-
lışmaları gerçekleştiriyor.

Kent tarihinde önemli bir yere sahip olan Ana-
fartalar Çarşısı’ndaki çalışmaların 2023 yılının nisan 
ayında tamamlanması planlanıyor.

YENİ TEKNOLOJİ MERKEZİ ULUS İŞ HANI’NDA 
AÇILACAK 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, zamanla içindeki 
bazı bölümleri değişen ve tasarım özelliğini yitiren 
Ulus İş Hanı’nda ise yapının özgün mimarisini 
koruyarak, tahribatlara neden olan kaynakların yok 
edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. 

Başkenti bilim ve teknolojinin merkezi yapmak 
için çalışmalarını sürdüren ve Dikmen Vadisi ile 
Kuzey Ankara’daki teknoloji merkezlerini hizmete 
alan ABB, Ulus İş Hanı’nın bir kısmını da teknoloji 
merkezi olarak üniversite öğrencilerinin kullanımı-
na açılacak. 

Yapıda devam eden çalışmaların aralık ayında 
tamamlanması hedefleniyor.

ULUS’UN EKONOMİSİ CANLANACAK

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin; ekonomik, 
ticari ve sosyal hayatın merkezlerinden olan eski 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasındaki çalışmaları 
da tüm hızıyla devam ediyor.

2017 yılında boşaltılan ve o günden bugüne kul-
lanılmaması nedeniyle atıl duruma gelen binada; dış 
cephe yenileme, iç mekânda tavan, duvar ve zemin 
yenileme imalatları ile asansör, elektrik ve mekanik 
tesisat yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmaların 2023 yılının haziran ayında tamam-
lanması hedefleniyor.

 Toygar DÜNDARAli Emre AY
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BAŞKENT CUMHURİYET BAYRAMINI 
KENAN DOĞULU ILE KUTLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü için 
düzenlediği “Cumhuriyet Yolunda 99. Yıl” 

kutlamaları sevilen sanatçı Kenan Doğulu’nun 
konseri ile sona erdi.

Atatürk Orman Çiftliği’nde ABB Başkanı Mansur 
Yavaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda, 
çeşitli sahne gösterileri ve DJ performansının ar-
dından sahneye çıkan Kenan Doğulu Ankaralılara 
unutulmaz bir akşam yaşattı.

MANSUR YAVAŞ BAŞKENTLİLERİN TEZAHÜRAT 
VE ALKIŞLARI İLE KARŞILANDI

Atatürk Orman Çiftliği’ni tıklım tıklım dolduran 
on binlerce vatandaş tezahürat ve alkışlarla Man-
sur Yavaş’ı karşıladı. Konuşmasında Başkentlilere 
seslenen ABB Başkanı Yavaş, “Bu güzel Cumhuri-
yet akşamında Kenan Doğulu’ya ve sanatçı arka-
daşlarına çiçeği sizlerin adına veriyorum. Sevgili 
Ankaralılar, konser alanımız çok önemli bir yer… 

Mustafa Kemal Atatürk’ün bir bataklık iken 20 bin 
dönümünün bağışlanması ve geri kalanını bizzat 
Mustafa Kemal Atatürk, cebinden para vererek 
satın alıp daha sonra da Orman Çiftliği yaparak 
Ankara halkına, ülkemize hibe etmesiyle yapıl-
mıştır. Buralarda Mustafa Kemal Atatürk bizzat 
üretimi kontrol etmiştir. Bunu şunun için söylü-
yorum; kuruluşumuzun ve kurtuluşumuzun mer-
kezi olan Ankara’da ayak bastığımız her yerde 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının 
izi vardır” dedi.

“EBEDİYEN YAŞAYACAĞINA KALPTEN 
İNANDIĞIM CUMHURİYETİ SİZ GENÇLERE 
EMANET EDİYORUZ”

Mansur Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Anadolu’nun merkezi ve kalbi olan Başkentin 
ne olduğunu bilerek, değerini bilerek bize ema-
net edilen Başkenti dünya Başkentleri ile yarışır 
hâle getirmek, Mustafa Kemal Atatürk ve bu ül-

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Atatürk Orman Çiftliği’ndeki Kenan Doğulu 
konseriyle kutladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Anadolu’nun merkezi ve kalbi olan Başkentin ne olduğunu 

bilerek, değerini bilerek bize emanet edilen Başkenti dünya Başkentleri ile yarışır hâle getirmek, Mustafa 
Kemal Atatürk’e ve bu ülkeyi bize verenlere en büyük borcumuzdur” dedi. Kutlamalar kapsamında ABB ev 

sahipliğinde kentin dört bir yanında da çeşitli etkinlikler düzenlendi.
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keyi bize verenlere en büyük borcumuzdur. Ne 
olursa olsun inşallah 100. yılını idrak edeceğimiz 
önümüzdeki yıl Cumhuriyet Bayramı’nda ikinci 
yüzyıla girerken ebediyen yaşayacağına kalpten 
inandığım Cumhuriyeti siz gençlere, Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün emanet ettiği gibi biz de güvene-
rek Ankara’yı ve ülkeyi emanet ediyoruz. Bu ülke 
için can veren tüm şehitlerimiz önünde de say-
gıyla eğiliyorum. Bugünü bizlerle paylaşan hem 
sizlere hem de Kenan Doğulu ve ekibine de çok 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Etkinlikler kapsamında; Ankara Kalesi de Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuri-
yet Bayramı’na özel olarak Atatürk resmi ve Türk 
bayrağı ile aydınlatıldı.

 ABB BAŞKANI YAVAŞ, KORTEJ YÜRÜYÜŞÜNE 
KATILDI

Gün içinde Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesi’nde gerçekleşen resmi törenlere katılan ABB 
Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayra-
mı etkinlikleri kapsamında Anıtpark’a düzenlenen 
meşaleli yürüyüşe de katıldı. Yavaş, Türk bayrakla-
rı eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşüne katılan 
vatandaşlardan büyük ilgi gördü. 

AŞTİ’DE CUMHURİYET COŞKUSU 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara 
Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) çeşitli 

etkinlikler düzenledi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhuriyet Bay-
ramı mesajı okunmasıyla başlayan etkinlikler kap-
samında yeni yapılan sergi salonunda da Atatürk 
ve Cumhuriyet sergisi ziyarete açıldı. AŞTİ’nin zi-
yaretçileri; Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden 
BUGSAŞ ve EGO Genel Müdürlüğü personelinden 
oluşan Türk Halk Müziği korosunun söylediği şar-
kılarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla 
kutladı.

GÖLBAŞI EYMİR TOKİ KONUTLARI’NDA AĞAÇ 
DİKME ŞENLİĞİ 

ANFA Genel Müdürlüğü, Gölbaşı Eymir TOKİ ko-
nutlarında çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatan-
daşların katılımıyla ağaç dikme şenliği düzenledi. 
Cumhuriyetin 99’uncu yılı anısına binlerce ağaç 
toprakla buluşturuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ahmetler Gün-
düz Bakımevi’nde de Cumhuriyet coşkusu vardı. 
Gündüz Bakımevine giden 36-66 ay arası 49 ço-
cuk, Cumhuriyet Bayramı’nı gösteriler ve danslarla 
kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent 
Konseyi (AKK) Bisiklet Meclisi iş birliğiyle, Cumhu-
riyetin 99’uncu yılı anısına bisiklet sürme etkinliği 
düzenlendi. AKK Bisiklet Meclisi Başkan Yardımcı-
sı Meltem Alkaş Görür öncülüğündeki yaklaşık 50 
Bisiklet Meclisi üyesi, Gençlik Parkı’ndan Atatürk 
Orman Çiftliği etkinlik alanına bisikletleriyle gitti. 

HABER MERKEZİ
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, içerdiği birçok özellikle Türkiye’de ilk olarak kabul edilebilecek “Mercek Ankara” 
projesini hayata geçirdi. Başkan Mansur Yavaş, belediye hizmetlerinde teknolojiyi ön plana çıkararak daha 

etkin bir görev yapma arzusunda olduklarını belirtti.

BLD 4.0 TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR: MANSUR YAVAŞ 
“MERCEK ANKARA” PROJESİNİ TANITTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, teknolojik 
gelişmeleri yakından takip ederek hayata 
geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 
geliştirilen ve yapay zekâ ve görüntü işleme tek-
nolojilerini bir araya getiren “Mercek Ankara” 
projesi kamuoyuna tanıtıldı. 

ABB Konferans Salonu’nda gerçekleştiri-
len tanıtım programına; milletvekilleri, siyasi 
partilerin il başkanları, belediye meclis üyeleri, 
Ankara’daki üniversitelerin rektörleri ve 
teknokent temsilcileri ile ABB bürokratları katıldı.

PROJEYİ BAŞKAN YAVAŞ TANITTI

“Mercek Ankara” projesi ile ilgili bir sunum 
yaparak bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, dijital çağı yakalayan 
belediyecilik hizmetlerini temsil eden BLD 4.0 
çalışmaları kapsamında, vatandaşlara birçok 
alanda hizmet edecek, yapay zekâ altyapısına 
ait ilk uygulamaları tanıttıklarını belirterek, 
“Şehrimizdeki yaşantıyı daha konforlu yapmak 

için sunduğumuz sayısız teknolojik yeniliklere 
bugün bir yenisini daha ekliyoruz. İçerdiği birçok 
özellik düşünüldüğünde Türkiye’de ilk olarak 
kabul edilebilecek "Mercek Ankara" projemizin 
tanıtımına hepiniz hoş geldiniz. Bu yapay zekâ 
altyapısı sayesinde, ulaşım, altyapı ve çevre 
gibi alanlarda yeni hizmetler sunma noktasında 
somut veriye dayalı kararlar alırken, bir 
yandan da vatandaşlarımızın bu konularda bize 
ulaştırdığı öneri ve zaman zaman memnuniyet-
sizliklere, yapay zekâ teknolojisi sayesinde daha 
hızlı cevap verebiliyor olacağız” dedi.

Uygulama sayesinde belediye otobüslerinde-
ki ve yine belediyeye ait parklardaki kameraları 
kullanarak öncelikli konularda hızlı çözümler üre-
teceklerini anlatan Yavaş, şöyle konuştu: “Kame-
ralardan elde edilen görüntüler üzerinde, pro-
jemizin paydaşı olan HAVELSAN mühendislerinin 
katkılarıyla, yapay  zekâ teknolojisi kullanılarak 
haftalık, günlük ve hatta anlık saha kontrol ve 
denetlemeleri yapılabilmektedir. Bugüne kadar 
bir belediye otobüsümüzün herhangi bir andaki 
doluluğu hakkında bilgi sahibi değilken sadece 
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binerken okutulmuş tüm kartların toplam sayısı ile 
sınırlıyken şimdi artık otobüs içerisindeki kamera gö-
rüntüsünü değerlendiren yapay zekâ algoritmaları 
bizlere anlık ve doğru şekilde otobüs doluluk bilgisi 
sunabilmektedir. Otobüslerimizin yoğunluk bilgisinin 
yanı sıra duraklarda bekleyen yolcuların yapay zekâ 
sayesinde tespit edilip anlık olarak şoförlere ve filo 
takip merkezimize bildirilmesini de vatandaşlarımı-
zın sorunlarının çözümü için önceliklendirdik.”

“MERCEK ANKARA VATANDAŞA HESAP VERME 
AÇISINDAN DA ÇOK FAYDALI”

Şehre ait görüntülerden yapay zekâ teknolojisi 
ile analizler yaparak hizmet kalitesini artırabilecekle-
ri birçok alanın mevcut olduğuna dikkat çeken Yavaş, 
“Biz bu konular için yeni algoritmaların geliştirilme-
sine hızla devam ediyoruz. Bu kapsamda, yollardaki 
bozuklukların, çukurların, hasarlı veya kayıp rögar 
ve mazgal kapaklarının, kaçak hız kasislerinin, hasar 
görmüş trafik tabela ve ışıklarının hızlı tespiti ve 
tespitlerin belediyemizin ilgili birimlere iletilmesi 
konusunda da çalışmalarımız tamamlanmak üzere” 
dedi.

Mercek Ankara ile şehirdeki kamera ve sensör 
verilerinin vatandaşa hesap verme açısından da çok 
faydalı olduğunu bu nedenle gerçek bir BLD 4.0 projesi 
olduğunu belirten Yavaş, açıklamalarına şöyle devam 
etti:

“Hepimizi üzen, trafikte sıkça yaralanan veya 
hayatını kaybeden sokak hayvanlarını da yapay zekâ 
sayesinde hızlı bir şekilde tespit edip müdahale 
etmekte geliştirmekte olduğumuz özellikler arasında. 
Mercek Ankara’nın bir sonraki fazı kapsamında ise 
belediyemize ait parkların hepimiz için ama öncelikle 
çocuklarımız için daha güvenli hâle gelmesi üzerine 
yapay zekâ çalışmaları yapmaktayız. Yine Türkiye’de 
ilk kez uygulanan ve vatandaşlarımız tarafından 
yoğun ilgi gören “Kar Takip” uygulamamız ile başlayan 
ve bugün gördüğümüz uygulamalarla beraber yapay 
zekâya kavuşan şekliyle ve her geçen gün eklenecek 
yenilikleriyle, tamamen insan mahremiyetini, kişisel 
hak ve verileri korumaya yönelik mevzuata uygun 
olarak sürdürülmektedir.”

Teknolojiyi ön plana çıkararak daha etkin görev 
yapma arzusunda olduklarını belirten ABB Başkanı 
Mansur Yavaş, “Vatandaş bir kusurumuzu, eksiğimizi 
bildirdiği zaman bunun mutlaka yerine getirilmesi 
gerekiyor. Bunu aynı zamanda şehre yapacağımız 
hizmetlerdeki anketlerle de tespit etmeye çalışıyoruz. 
Dolayısıyla yaptığımız belediye hizmetlerinde 
teknolojiyi ön plana çıkararak daha etkin bir görev 
yapma arzusundayız. Bugün Mercek Ankara projesi ile 
bunu kamuoyuna tanıtıyoruz” diye konuştu.

BİLGİLER DOĞRUDAN VATANDAŞLA 
PAYLAŞILABİLECEK

Şeffaf Ankara ve Ego Cep’te uygulaması aracılı-
ğıyla doğrudan vatandaşlarla da paylaşılacak olan 
bilgiler, vatandaşların ulaşımlarını daha konforlu 
yaparken, EGO Genel Müdürlüğü de sefer sıklığı 
gibi konularda daha doğru kaynak planlaması ve 
de optimizasyon sağlayabilecek.

Proje sayesinde “Yolcu Yoğunluk Analizi” 
yapılarak yolcu yoğunluğu kamera sistemi ile 
merkeze ve vatandaşlara EGO CEP’te uygulaması 
üzerinden anlık olarak bildirilecek. Durak tipi ve 
durakta yolcu olup olmadığı da tespit edilerek 
yolcu olduğu hâlde durakta durmadan geçen 
otobüsler de anlık olarak merkeze bildirilerek 
tespiti sağlanacak.

Yolculuğun daha güvenli hâle getirilmesi 
için şoförün cep telefonu kullanımı, sigara 
kullanımı, emniyet kemeri ihlali kameralar ile 
anlık tespit edilerek müdahalesi sağlanacak. 
Belediye otobüslerinin kameraları ile çukur gibi 
yol bozuklukları tespit edilebilecek, rögar kapağı, 
yağmur ızgarası gibi belediye envanterinin de 
takibi yapılabilecek.

Ecegül SARAL Behzat Ethem TORUN • Ramazan KARACA
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BAŞKENT MARKET ÜRÜNLERİ BİR ‘TIK’LA KAPIDA
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasının temmuz ayında başlattığı internet satışı kısa sürede tüm 
Türkiye’den ilgi gördü. “www.baskentmarket.com.tr” adresi üzerinden siparişi verilen başta glütensiz olmak 

üzere kadın kooperatifleri ve yerli birliklerin ürünleri, aynı gün kargoya verilerek Türkiye’nin her iline ulaştırılıyor. 

Başkentte yerli üretimi artırmak amacıyla 
“Başkent Market” modelini hayata geçiren 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek 

Fabrikası hem kendi ürünlerini hem de kadın 
kooperatifleri ve yerli birliklerden satın alarak 
vatandaşlara ulaştırdığı ürünleri elektronik ticaret 
(e-ticaret) aracılığıyla tüm Türkiye’ye ulaştırmaya 
devam ediyor.

“Güvenli Alışverişin Adresi” sloganıyla hayata 
geçirilen e-ticaret uygulamasıyla vatandaşlar, 
geleneksel ve yöresel ürünleri daha kolay, hızlı 
ve güvenilir bir şekilde internet ortamında satın 
alabiliyor.

UYGULAMA İLE 45 İLDEN SİPARİŞ ALINDI

Ankara Halk Ekmek Genel Müdürlüğünün 21 
Temmuz 2022’de hayata geçirdiği internet satışı 
kısa sürede tüm Türkiye’den yoğun ilgi gördü. 19’u 
Halk Ekmek Fabrikası, 46’sı üretici kooperatifleri ve 
birliklerine ait 62 ürün www.baskentmarket.com.tr 
adresi üzerinden de satılmaya başlandı.

“Siz de sipariş vererek kadın kooperatifleri 
ve yerli birliklere destek olabilirsiniz” sloganıyla 
başlatılan ve rağbet gören ürünlerin başında; 
ekmek-unlu mamuller, temel gıda, glütensiz 
ürünler, kahvaltılık ve atıştırmalık olarak 5 grupta 
satılan ürünler geldi. 

Vatandaşların e-ticaret sitesini “güvenli 
alışverişin yeni adresi” olarak tercih ettiğini 

belirten Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Tamer 
Eski, “Nisan 2020 yılından itibaren Başkent Market 
projesini hayata geçirdik. Bu kapsamda da hem 
Ankara içinden hem de Ankara dışından 59 kadın 
kooperatifimizin ürünlerini alarak raflarımızda yer 
verdik” dedi.

 Temmuz ayı itibarıyla e-ticaret uygulamasına 
geçtiklerini kaydeden Eski, “Bu sayede yaklaşık 45 
ilimizde Rize’den Adana’ya, Hakkâri’den İzmir’e 
glütensiz ürünlerimiz başta olmak üzere hem Halk 
Ekmek Fabrika’mız tarafından üretilen hem de 
kooperatif ürünlerini elektronik ortamda satma 
imkânına sahip olduk. Her geçen gün halkımızın 
verdiği sipariş miktarının da arttığını görmekten 
büyük mutluluk duyuyoruz. Halkımız bu siparişleri 
verdiği andan itibaren kargoyla hijyenik bir şekilde 
ve uygun fiyatla Türkiye’nin her iline ulaştırıyoruz” 
diye konuştu. 

ÜRÜN SAYISI YILBAŞINDAN İTİBAREN ARTACAK

Elektronik ortamda; erişteden makarnaya, 
zeytinden bakliyata, kahvaltılık ürünlerden atış-
tırmalıklara kadar toplam 62 ürün uygun fiyatlarla 
tüketiciyle buluşturuluyor. 

Satışı yapılan ürünlere yenilerinin ekleneceğini 
belirten Eski, “Bir müjde daha vermek istiyorum. 
Yılbaşından itibaren ürün sayımızı artıracağız. 
Haklımızı ürünlerimize sipariş vermeye davet 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

Emre ŞENOĞLUZeynep Esra ŞAHİN
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TÜRKİYE’DE İLK: ERKEN DÖNEM ÇOCUK TARAMA 
TESTİ ANKARA’DA BAŞLIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi arasında yeni bir iş birliğine imza atıldı. Projeyle; Ankara’da 
yaşayan 6-72 ay arasındaki çocukların gelişimleri değerlendirilerek, eğitsel destek verilecek. Uygulamayı sosyal 

medya hesaplarından duyuran Mansur Yavaş, “Türkiye’de bir ilke imza atarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin 
çocuklarına umut oluyor, gelecek sağlıklı günleri inşa ediyoruz” dedi. 

Ecegül SARAL Behzat Ethem TORUN

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte toplum 
sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına bir 
yenisini daha ekledi.

ABB ve Hacettepe Üniversitesi arasında 6-72 ay 
arasındaki çocukların gelişimini değerlendirmek 
amacıyla Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyacak 
yeni bir iş birliğine imza atıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Cahit Güran’ın imzaladığı iş birliği ile 
Ankara’da yaşayan 6-72 ay arasındaki çocukların 
gelişimleri değerlendirilerek, eğitsel destek 
verilecek. Böylece erken çocukluk döneminde fark 
edilebilen gelişimsel sorunların önlem alınarak iyi-
leştirilmesi amaçlanıyor.

YAVAŞ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN 
DUYURDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, Türkiye’de bir ilk olacak uygulamayı sosyal 
medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. 
Paylaşımında, “Türkiye’de bir ilke imza atarak 
ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına umut 
oluyor, gelecek sağlıklı günleri inşa ediyoruz. 
Hacettepe Üniversitesi iş birliği ile 6-72 ay 

arasındaki çocukların gelişimlerini takip ederek 
eğitsel destek vereceğiz” ifadelerini kullanan Yavaş, 
tarama başvurularının “https://forms.ankara.bel.
tr/gelisimsel-tarama-basvuru” internet adresi 
üzerinden yapılabileceğini belirtti.

BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLADI

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel 
Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı 
öğretim elemanları tarafından, yüz yüze tarama 
testi yapılacak. Yapılan tarama testi sonucunda 
gelişim geriliği tespit edilen çocuklara, ev temelli 
bireysel eğitim programları hazırlanarak gelişimleri 
takip edilecek.

30 bine yakın çocuğa ulaşılması hedeflenen 
ve tamamen ücretsiz olan projenin 2 yıl sürmesi 
planlanıyor. İlk 3 ay boyunca 6-18 aylık çocuklara 
yönelik yapılacak tarama hizmeti için başvurular 
alınmaya başladı. 

Kişisel bilgilerin ve verilerin tamamen gizli 
tutulacağı tarama hizmetinden faydalanmak 
isteyen vatandaşlar “https://forms.ankara.bel.
tr/gelisimsel-tarama-basvuru” linki üzerinden 
başvuruda bulunabilir.
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Bilişim sektörüne ve genç bilişimcilere desteklerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin 
ilk çevreci oyun yarışmasına imza attı. ABB iştiraklerinden Ankara İnovatif Teknoloji AŞ ile Bilgi İşlem 

Daire Başkanlığının METU GATES, Gazi DOTT ve ODTÜ Tasarım Topluluğu iş birliği ile düzenlediği “Greeny 
Game Jam”, Kuzey Yıldızı TechBridge’de gerçekleştirildi. 

ANKARA’DA İLK: YEŞİL TEMALI “GREENY GAME 
JAM” ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Seda BUGARİ

Ali İhsan CANSIZ

Ankara’yı teknolojinin başkenti yapma yolunda 
birçok projeye imza atan Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, açtığı teknoloji merkezleri ile tüm 

Türkiye’ye örnek olmayı sürdürürken bilişim sektö-
rüne ve genç bilişimcilere destek olmaya da devam 
ediyor.

ABB iştiraklerinden Ankara İnovatif AŞ ve Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığı; METU GATES, Gazi DOTT ve 
ODTÜ Tasarım Topluluğu ile birlikte Başkentin ilk 
çevreci oyun yarışmasına ev sahipliği yaptı. 21-23 
Ekim tarihlerinde Kuzey Yıldızı TechBridge’de ücret-
siz olarak gerçekleştirilen “Greeny Game Jam” et-
kinliğine; bilişim sektöründe çalışanlar ve üniversite 
öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. 

“GENÇLERİMİZİ HER ZAMAN DESTEKLEYECEĞİZ”

Aralıksız bir şekilde 3 gün süren etkinlikte; Bü-
yükşehir Belediyesi yarışmacılara kahvaltı ve akşam 

yemeği imkânı sağladı. Etkinlikle ilgili bilgi veren 
Ankara İnovatif Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Tayfun Tanju Kara, şunları söyledi: “Bir oyun yazma 
yarışması. Yeşil temalı. Burada yazılımcı arkadaşlar 
yeşil temalı oyunlarını yazarak yarıştılar. Biz Anka-
ra Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yaptık. 
Mansur Yavaş Başkan’ımızın bilişimle ilgili düşün-
celerini hayata geçirebilmek için genç girişimci-
lere elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya 
çalışıyoruz.”

Yarışmanın sonunda dereceye giren 3 takıma 
ödüllerini veren Bilgi İşlem Daire Başkanı Gökhan 
Özcan da “Gençleri ve bilişimi çok seven Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Mansur Yavaş’ın 
selamını getirdim sizlere. Gençlerimizi her zaman 
destekleyeceğimizi bilmenizi istiyoruz. Bütün ta-
kımlarımızı tebrik ediyoruz” diye konuştu.
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AVRUPA’NIN EN BÜYÜK NASA YARIŞMASI 
ANKARA’DA YAPILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, uzay uygulamaları alanında Avrupa’nın en büyük hackathonu NASA Apps 
Challenge etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire 

Başkanlığının destekleriyle Kuzey Yıldızı TechBridge Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirilen 48 saatlik yarışı 
kazanan 3 takımın projeleri, NASA tarafından incelenecek.

Bilişim sektörüne ve genç girişimcilere destek 
vermeyi sürdüren Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, uzay uygulamaları alanında Avrupa’nın 

en büyük yarışması olan NASA Space Apps Challen-
ge Hackathonu’na ev sahipliği yaptı. 

600’den fazla yarışmacının katıldığı etkinlik Ku-
zey Yıldızı TechBridge Teknoloji Merkezi’nde 48 saat 
sürdü. Büyükşehir Belediyesi de yarışmacıların üc-
retsiz ulaşım, konaklama ve yemek gibi ihtiyaçlarını 
karşıladı.

KAZANANLAR KÜRESEL FİNALDE YARIŞACAK

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hiz-
metleri Daire Başkanlığının destek verdiği yarışma-
nın kazananları 48 saatlik bir maratonun sonunda 
belli oldu. 

Yerel jürinin projeleri değerlendirmesinin ar-
dından ilk üçe kalarak küresel finalde yarışma hakkı 
kazananlar; Takım Tulpare, Takım FL Active ve Takım 
TT- Sci oldu.

İlk üçe giren takımların geliştirdiği projeler, NASA 
tarafından incelenecek. 

Yunus Emre AYANSeda BUGARİ 
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Polatlı’da basın toplantısı düzenleyerek İvedik-Polatlı İçme Suyu Hattı ile ilgili son durum hakkında bilgi 
veren ABB Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ’nin zaten maliyetinin yarısına ücretlendirdiği su tarifelerinde yüzde 
50 daha indirim kararı alınmasının “yasa dışı olduğunu ve mahkemeden döneceğine inandığını” söyledi. 

Yavaş, “Karar düzeltildiği zaman Polatlı dâhil bütün acil yatırımlar yapılacak, sosyal desteklerimiz 
fazlasıyla devam edecek” dedi.

MANSUR YAVAŞ’TAN ASKI AÇIKLAMASI:
“ANKARA HALKININ PARASINI GERÇEK İHTİYAÇLARI 
DOĞRULTUSUNDA HARCAMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş 1,5 milyon vatandaşa sağlıklı ve kalite-
li içme suyu sağlayacak olan 107 kilometrelik 

İvedik-Temelli-Polatlı İçme Suyu Hattı projesinin de 
etkilendiği “suda indirim” kararı nedeniyle ASKİ Po-
latlı Bölge Müdürlüğü’nde basın mensuplarıyla bir 
araya geldi.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ve ABB Mecli-
si CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu’nun da 
katıldığı toplantıda, ASKİ Genel Müdürlüğünün 2019 
Nisan ayından bu yana yaptığı yatırımları, devam 
eden çalışmaları ve indirim kararının sonuçlarına 
ilişkin bilgi verildi.

POLATLI’DA SUNUM EŞLİĞİNDE BASIN 
TOPLANTISI  

Sunum eşliğinde yaptığı açıklamasına, “Bugün 
burada bulunmamızın sebebi, İvedik’ten Polatlı’ya 
getirdiğimiz su ile ilgili olarak son durumu hem 
Polatlı halkıyla paylaşmak hem de yakın zamanda 
yaşanan bazı gelişmelerden de Polatlı halkını bil-
gilendirmek” sözleriyle başlayan Başkan Mansur 
Yavaş, “Biz öncelikle ASKİ olarak 8 Nisan 2019’dan 
sonra yaptığımız ve şimdiye kadar ihmal edilen 
çalışmalarla ilgili kısa bilgi vermek istiyoruz” dedi.

Göreve geldikleri 2019 Nisan ayından bu yana 
ASKİ’ye maliyet açısından elektriğin yüzde 206, ma-
zotun yüzde 190 ve asgari ücretin yüzde 81 zam-
landığını ifade eden ABB Başkanı Mansur Yavaş, 
“Ankara Büyükşehir Belediyesi pahalı su satıyor 
denmesi için insanın vicdanını herhangi bir yere 
asması gerekir. Su gelirleri daha da azalsın yüzde 
50 düşsün isteniyor ama personele 2 milyar öde-
memiz gerekecek. Yatırım giderleri 5,5 milyar lira 
ve bunun içerisine Polatlı’ya getirilen su dâhildir. 
Ayrıca elektriğe de 5 milyar lira para ödememiz 
gerekecek. Elektriğin parasını ödeyemezseniz An-
kara halkına su veremezsiniz… Bu indirim uygulan-

dığı takdirde ASKİ’nin su geliriyle personel maaşlarını 
ödeyemeyeceğiz. Hiç yatırım yapamayacağız, elektrik 
giderini karşılayamayacağız. Ayrıca vergi, Sosyal Gü-
venlik Kurumu ve hukuk gibi zorunlu giderleri ödeye-
meyeceğiz” diye konuştu. 

“HALKIN TERTEMİZ PARASINI ÇÖP PROJELERE 
HARCAYAMAYIZ”

ASKİ’den son 10 yılda ABB’ye aktarılan paranın 22,6 
milyar lira olduğunu da vurgulayan Yavaş, “Yani halka 
1,6 dolardan, yaklaşık 30 liradan su satıp bu parayı Bü-
yükşehire aktarıp Büyükşehirin, ASKİ’nin görev alanı-
na giren işlerin haricinde işler yapmasıyla bu paralar 
harcanmıştır. Örneğin Gölbaşı’nda uçuş okulu yapıl-
mıştır ve daha sonra kapatılmıştır. Yani 12,7 milyon lira 
boşa gitmiştir. ASKİ binasının yanında çok katlı oto-
park otomasyonu yapılmıştır ve 43,6 milyon lira gün-
cel olarak harcanmıştır. Uçak ve helikopterler alınmış-
tır, bunların güncel değeri ile ASKİ’ye 300 milyon lira 
zarar ettirilmiştir. Bunların hepsi savcılığa iletilmiştir. 
Yine lüks araçlar alınmış, güncel değerleri 13,3 milyon 
lira. İçme suyu imalatları ise 2015 – 2017 arasındaki 3 
yılda 1110 km yapılmış. Bizim dönemimizde ise aynı 
sürede (3 yıl) 2 bin 384 km içme suyu imalatı yapılmış-
tır. Atık su ve yağmur suyu imalatları yine 2015 – 2017 
arasında 543 km iken 2019 – 2021 yılları arası yine 3 yıl 
içerisinde ise 1045 km yağmur suyu ve atık su hattı 
imalatı yapılmıştır” bilgisini verdi.

Bir kez daha yargıya güvendiğinin altını çizen Ya-
vaş, “İnşallah mahkemeden karar düzeltildiği zaman 
Polatlı dâhil bütün acil yatırımlar yapılacak, sosyal 
desteklerimiz fazlasıyla devam edecek, çünkü bizim 
Ankara halkımızdan aldığımız tertemiz parayı hiçbir 
zaman çalışmayan çöp projelere atacak hâlimiz yok, 
bunlara ayıracak paramız yok. Kendi paramızı nasıl 
harcıyorsak Ankara halkının parasını da gerçek ihti-
yaçları doğrultusunda harcamaya devam ediyoruz.” 
dedi. 

Behzat Ethem TORUNEcegül SARAL •  Seyithan Melih BİNGÖL
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Ankara’daki otobüs ücretlerine ilişkin de değer-
lendirmede bulunan Yavaş, eskiden otobüs fiyatla-
rının 1 dolar olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

“Yani Ankara halkı sürekli olarak kazıklanmış. 
Peki, bu kadar pahalı satıp da kaç tane otobüs al-
dınız? 2013’ten bu yana hiç otobüs alınmamış. Peki, 
ne yaptınız bunca parayı? Bu parayı gidip çöp pro-
jelere yatırdılar. Biz şu anda EGO’ya 2021 yılında 
insanları ucuza taşıması için 835 milyon lira, 2022 
yılında 1 milyar 611 milyon lira destekte bulunduk. 
Yeter ki vatandaşımız toplu ulaşım kullansın, ucuz 
kullansın diye sübvanse ettik. 2022 yılında ise se-
kiz aylık dönemde sadece egoya sübvanse etmekle 
kalmıyoruz. Özel toplu taşıma esnaflarına da devlet 
bugün 65 yaş üstü ve indirimli veya ücretsiz binen-
lere sadece bin 995 TL aylık otobüs başı yardım ya-
parken, biz bunun 20 misli daha fazlasını özel halk 
otobüslerine destekte bulunuyoruz.” 

İVEDİK-TEMELLİ-POLATLI İÇME SUYU HATTI 
PROJESİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULUYOR

İvedik-Temelli-Polatlı içme suyu hattının yapım 
çalışmalarına ilişkin de çalışmayı yürüten Gürbağ 
Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Bay-

lan’ın çalışmalar hakkında bilgi vermesinin ardından 
açıklamalarına devam eden Yavaş, “Şu anda 2023 
Ağustos ayında Polatlı’nın temiz su alabilmesi için 
1,9 milyar liraya ihtiyaç var. Biraz önce gördüğünüz 
gibi personel giderleri 2 milyar lira, yatırım gideri 
5,5 milyar lira, elektrik gideri 5 milyar lirayken ge-
lirlerimiz yüzde 50 düştüğü için maalesef personel 
giderlerini dahi zor ödeyeceğiz. Kaldı ki Polatlı’ya 
gelen suyu nasıl ödeyeceğiz? Böyle bir sorunla kar-
şı karşıyayız” ifadelerini kullandı. 

“Tamamen yasa dışı olan bu kararın mutlaka 
mahkemeden döneceğine inanıyorum. Çünkü Bü-
yükşehir Belediye Meclisinin böyle basit bir öner-
geyle fiyatları indirme yetkisi yoktur” sözleriyle 
açıklamasını sürdüren Yavaş, “Yine kanun gereği 
su, maliyet artı belli bir kâr ile satılmak zorunda-
dır. Bizlerin maliyetin altında su satmasının sebebi 
ÜFE’nin sürekli artması nedeniyle zaman içerisinde 
maliyet ile ÜFE’den elde edilecek rakamın yan yana 
geleceğine inanmamızdan dolayıdır” diye konuştu. 

“BELEDİYE MECLİSİNİN BÖYLE BİR İNDİRİM 
YAPMA HAKKI YOK”

2560 sayılı Kanun Maddesi’ni de okuyan Yavaş, 
“Dolayısıyla bu kadar kanun açıkken usulsüz bir 
şekilde önerge vermelerinin bir tek sebebi vardır; 
Ankara susuz kalsın, elektrik faturasını ödeyeme-
sin, tam tersine diğer yapacakları yatırımları, eğer 
ASKİ çalışacaksa Büyükşehirin kendi bütçesinden 
yatırımları iptal ederek buraya aktarması, beledi-
yenin zayıflaması amaçlanmaktadır” açıklamasını 
yaptı. 

Artan maliyetlere rağmen maliyetinin yarı fiya-
tına ücretlendirilen Başkent suyunun bir kez daha 
yüzde 50 indirilerek, Ankara Büyükşehir Belediyesi-
nin çalışmalarını ve faaliyetlerini engellenmek isten-
diğini kaydeden Yavaş, “En azından şu andaki seyri 
öğrenin. Biz ne yapıp edip sözümüzün arkasındayız. 
Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdikten 
sonra Polatlı’nın içme suyu projesi aynen devam 
edecektir. Bizim en büyük projelerimizden bir ta-
nesi budur ve bir an evvel Polatlı’nın temiz ve sağ-
lıklı suya kavuşması en büyük hedefimizdir. İnşallah 
bunu da gerçekleştireceğiz. Polatlı halkımız endişe 
etmesinler, sadece mahkeme süresince ne olur ne 
olmaz diye mahkemenin sonucunu bilemediğimiz 
için şu anda firmaya işi bekletmesi ve ertelenmesi 
için talimat verdik. Ama inşallah mahkeme kararı 
verdikten sonra bu kanun dışı karar ortadan kaldı-
rıldıktan sonra bu beklenen süreyi de telafi edecek 
şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“BİZ OTOBÜS 
ESNAFINA 

BAKANLIKTAN 
DAHA ÇOK DESTEK 

VERİYORUZ”
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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK “ENGELSİZ ÇOCUK 
GÜNDÜZ BAKIMEVİ” HİZMETE AÇILDI

 Ankara Büyükşehir Belediyesi görme, işitme ve ortopedik yönden gereksinimli çocuklarla normal gelişim 
gösteren 3-6 yaş arası çocukların birlikte eğitim görecekleri “Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi”ni hizmete 

açtı. Açılış töreninde konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Engelli vatandaşlarımızın yanında olmak ve 
engelsiz bir kent oluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘Engelsiz  bir 
Başkent’ anlayışı doğrultusunda Türkiye’nin 
en büyük “Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi”ni 

Başkentlilerin hizmetine açtı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde ger-
çekleştirilen açılışa ABB bürokratları, meclis üyeleri, 
gündüz bakımevinde eğitim gören öğrenciler ile 
velileri ayrıca vatandaşlar da katıldı.

Açılış töreninde “Engelsiz Çocuk Gündüz 
Bakımevi” öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na 
özel hazırladıkları gösteriyi gerçekleştirdi.

Engelsiz kent vurgusuyla açılış konuşmasına 
başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, “Seçimlerden önce söz verdiğimiz 
gibi göreve geldiğimiz günden itibaren halkımızın 
asli ihtiyaçlarını önceleyen projelere ağırlık verdik. 
Belediyemizin kasasındaki her kuruşun hesabını 
vererek çalıştık ve ürettik. Hemşehrilerimizin helal 
parasını atıl işlerden ve beton belediyeciliğinden 
çöp projelerinden uzak ettik” dedi. 

“Bu süreçte engelsiz hemşehrilerimiz için 
de birçok projeyi hayata geçirdik” diyerek 
açıklamalarını sürdüren Yavaş, şöyle devam 
etti: “Sincan ve Anıttepe’de ‘Özel Gereksinimli 
Çocuklar Mola Evlerimizi’ faaliyete açtık. Her 
ay 800 yavrumuzu bu güvenli ve ücretsiz 

tesislerimizde ağırlarken, özel çocuklara sahip 
olan ailelerin kendilerine de vakit ayırabilmele-
rini hedefliyoruz. Engelli vatandaşlarımızın yine 
hayatını kolaylaştırmak için hayata geçirdiğimiz 
Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarım Atölyesi 
aracılığıyla 2 yılda 800’den fazla akülü ve tekerlekli 
sandalyenin tamirini ücretsiz olarak gerçekleştir-
dik. 28 parkımızda uluslararası standartlarda 36 
şarj istasyonu kurarak Ankara’da bir ilki gerçek-
leştirdik. Daha önceleri çeşitli şaibelerle dağıtımı 
yapıldığı bilinen engelli simit camekân dağıtımına 
da noter huzurunda hakkaniyetle gerçekleştirme-
ye devam ediyoruz. Spor kulüplerimizde engelli 
sporcularımızı bir yandan yetiştiriyor bir yandan 
da uluslararası başarılarına ortak oluyoruz. Özel 
teknik ve yöntemlerle ücretsiz yüzme kursları 
düzenliyor, işitme engelli yavrularımızın yanında 
oluyoruz.”

“ENGELSİZ BİR KENT İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM 
EDECEĞİZ”

Türkiye’nin en büyük engelsiz gündüz bakımevini 
tamamladıklarını kaydeden ABB Başkanı Yavaş, 
“Projemizde engelsiz çocuk parkı, tarım alanı, 
geniş avlu ve amfi tiyatro yer alıyor. 3-6 yaş arası 
görme, işitme ve ortopedik yönden gereksinimli 
yavrularımız, normal gelişim gösteren akranlarıyla 
birlikte eğitim görecek. Bu alandaki tüm 
uzmanların önerdiği eğitim modeline, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi olarak öncülük etmekten ve 
5 bin 606 metrekarelik bu projeyi Ankara’mıza ve 

 YAVAŞ: “HALKIMIZIN ASLİ 
İHTİYAÇLARINA ÖNCELİK VERDİK”

Behzat Ethem TORUN • Yunus Emre AYAN

Ecegül SARAL •  Zeynep Esra ŞAHİN
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ülkemize kazandırmaktan dolayı büyük mutluluk 
duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bundan sonraki süreçte de engelli vatan-
daşlarımızın yanında olmak ve engelsiz bir 
kent oluşturmak için var gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz” diyerek açıklamalarını sürdüren 
Yavaş, ABB iştiraklerinden PORTAŞ yöneticileri ve 
çalışanlarına ayrıca ABB Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanlığındaki mesai arkadaşlarına emekleri için 
teşekkür etti. 

Yavaş konuşmasının sonunda; 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nın önemine dikkat çekerek, 
99’uncu yılı coşkuyla kutlamaya devam edeceklerini 
belirtti. 

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ENGELSİZ ÇOCUK 
BAKIMEVİ

Başkentte yaşayan engelli çocukların sosyal 
hayata kazandırılması, toplumda farkındalık 
oluşturulması ve yaşıtları gibi eşit şartlarda oyun 
oynayabilmesi amacıyla 5 bin 606 metrekarelik 
alana inşa edilen “Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi”, 
Türkiye’nin en büyük engelsiz çocuk bakımevi olma 
özelliği taşıyor.

Çayyolu Mahallesi’ndeki bakımevinden; görme, 
işitme ve ortopedik yönden gereksinimli çocuklarla 
normal gelişim gösteren çocuklar yararlanacak. 
Bakımevinden yararlanacak çocuklara ücretsiz 
servis hizmeti de verilecek.

Akıllı binada; toplantı ve gösterilere ev 

sahipliği yapacak yaklaşık 200 kişilik amfi tiyatro, 
65 metrekarelik 9 sınıf, 2 adet çok amaçlı salon, 
oyun alanları, bitki ekim alanından oluşan yeşil 
teras, bisiklet parkları yer alıyor. Okulda 36-72 ay 
arasındaki işitme, görme ve fiziksel engeli olan 
çocuklara erken çocukluk eğitimi verilirken, bu 
eğitimin yanında da aynı yaştaki çocuklarla tersine 
kaynaştırma eğitimi uygulanıyor.

ÇEVRECİ PROJE, AKILLI BİNA

Yeşil ve akıllı bina özellikleri ile çevreci bir 
proje olarak hem Türkiye’de hem Avrupa çapında 
örnek olan tesiste, güneş enerjisi panelleri ile 
enerjinin yüzde 25'i karşılanacak. Ayrıca, yağmur 
suyu depolama sistemiyle de bitki alanları yağmur 
suyuyla sulanacak.

ÇOCUKLARA HAYVAN SEVGİSİ DE AŞILANIYOR

“Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi”nde yaşayan 
Cici, Dobi, Bal, Karaböcük ve Şeker isimlerindeki 
görme, işitme ve ortopedik engeli olan 5 kedi 
sayesinde de çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor. 

Spor alanında her gün çocuklar fizyoterapist 
eşliğinde spor yaparken haftanın 3 günü de jimnastik 
eğitimi alıyor. Televizyon veya herhangi bir ekran 
bulunmayan tesiste sinema günleri düzenlenerek 
çocuklar izlemesi gereken görüntüleri sinevizyon 
arayıcılığıyla izliyor. Ayrıca eğitim salonunda özel 
gereksinimli öğrencilerin aileleri için uzman kadro 
ile eğitimler de veriliyor.
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ALZHEIMER SOSYAL YAŞAM MERKEZI
MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi insan odaklı ça-
lışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 
alzheimer ve demans hastaları için Yenimahalle 
ilçesi Cemre Parkı içerisinde inşa ettiği “Alzheimer 
Sosyal Yaşam Merkezi”ne vatandaşlar yoğun ilgi 
gösteriyor. 

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Başlangıç, erken ve orta dönem alzheimer ve 
demans hastalarına yönelik zihinsel, fiziksel ve 
psikomotor aktivitelerinin yapıldığı merkezde 
hasta yakınlarına da rehberlik ve danışmanlık 
hizmeti veriliyor. Hafta içi öğleden önce ve sonra 
olmak üzere ücretsiz hizmet veren merkezden 
faydalanmak isteyen vatandaşlar “alzheimerhiz-
meti.ankara.bel.tr” adresi üzerinden başvuru ya-
pabiliyor.

Merkezde bireysel psikolojik danışmanlık 
hizmeti de verildiğini belirten Alzheimer Sosyal 
Yaşam Merkezi Birim Sorumlusu Evrim Küçük, şöyle 
konuştu:

“Alzheimer Sosyal Yasam Merkezimizde; ilk ve 
orta evredeki Alzheimer tanısı konulmuş yaşlıla-
rımızı yaşama bağlamak, günlük yaşam faaliyet-
lerini keyifli geçirmelerini, sosyalleşmelerini ve 
yapılacak zihinsel, psikomotor, sanatsal aktivite-
lerle vakitlerini verimli geçirmelerini sağlıyoruz. 
Alzheimer merkezimiz sayesinde hasta yakınla-
rının kendilerine zaman ayırmaları sağlanırken 
aynı zamanda bireysel psikolojik danışmanlık 
hizmeti de verilmektedir. Merkezimize başvuru 
yapan vatandaşlardan kimlik bilgileri, ikametgâh 
adresi, hastalığın ilk veya orta evre olduğuna dair 
sağlık raporu istenmektedir.”

Ankara Büyükşehir Belediyesinin alzheimer hastaları için Demet Mahallesi Cemre Parkı içinde inşa 
ettiği sosyal yaşam merkezi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 

bir ilk olan merkezde; başlangıç, erken ve orta dönem alzheimer ile demans hastalarına ücretsiz 
hizmet veriyor. Zihinsel, fiziksel ve psikomotor etkinliklerinin düzenlediği merkezden yararlanmak 

isteyen vatandaşlar “alzheimerhizmeti.ankara.bel.tr” adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

Seda BUGARİ Furkan Mert YAVUZ
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ABB’DEN YAĞLI GÜREŞ SPORCULARI İÇİN
BİR YENİ SPOR KOMPLEKSİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporu ve 
sporcuyu desteklerken Başkente modern 
spor kompleksleri kazandırmaya da devam 

ediyor. 

Daha önce Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor 
Kompleksi’ni hizmete açan Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, şimdi de yağlı güreş karşılaşmaları-
na ve eğitimlerine ev sahipliği yapacak yeni bir 
merkezi Başkente kazandırmak için çalışmalarını 
sürdürüyor.

KASIM AYINDA HİZMETE AÇILACAK

Yenimahalle Macunköy’e hizmet verecek olan 

merkezin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam 
ediyor. Toplamda 750 metrekare kapalı alan ve 2 
kattan oluşacak merkezde, yağlı güreş sahası, 20 
araç kapasiteli otopark, 40 sporcunun kalabileceği 
dinlenme odaları ile soyunma odaları ve duş 
alanları bulunacak.

Binanın alt katında fuaye oturma alanı, iki 
yönetim odası ve mutfak yer alırken, üst katta ise 
sporcuların dinlenme amacı ile kullanacağı 9 adet 
yatakhanenin olması planlandı.

Yaklaşık 60 sporcuya hizmet vermesi planlanan 
kompleksin kasım ayında hizmete açılması 
hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkente yeni bir spor kompleksi kazandıracak. Daha önce Rıza Kayaalp 
ve Taha Akgül Spor Kompleksi’ni hizmete açan Büyükşehir, yağlı güreş karşılaşmalarına ve eğitimlerine 

ev sahipliği yapacak yeni bir merkezin inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

Ecegün SARAL Yunus Emre AYAN
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HACIKADIN ŞEHIR ORMANI
ANKARALILARLA BULUŞUYOR

“Yeşilin Başkenti” sloganıyla çalışmalarını 
sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
Başkente yeni park ve rekreasyon alanları 

kazandırmaya devam ediyor. 

Keçiören’de 1 milyon 480 bin metrekare bir 
alana sahip olan ve ABB tarafından 25 yıllığına 
kiralanan “Hacıkadın Şehir Ormanı”nın; günübirlik 
aktivitelerden mini hayvanat bahçesine, düğün 
salonlarından çadır ve karavan kampına kadar 
birçok alanda gerçekleştirilecek etkinliğe ev 
sahipliği yapması planlanıyor.

HEM ÇOCUKLAR HEM DE YETİŞKİNLER 
DÜŞÜNÜLDÜ

Başkentlileri şehrin merkezinde bir ormanla 
buluşturacak olan ABB, “Hacıkadın Şehir Ormanı”nın 
yapılacak çalışmaların ardından bir etkinlik merkezi 
hâline getirmeyi hedefliyor.

Alan 3 farklı giriş kapısıyla Ankaralıları farklı 
alanlara yönlendirecek. Kuzey Ankara girişinden 
günübirlik aktivitelere, Bağlum girişinden araçla 
ulaşım sağlanan aktivitelere ve Pursaklar girişinden 
düğün salonlarına ulaşım sağlanabilecek.

Proje alanının farklı noktalarında ve farklı 
konseptlerde 3 adet düğün salonu olacak. Dağ 
konsepti ile ziyaretçilerine orman manzarası 
eşliğinde yemek ziyafeti sunacak bir restoran da 
hizmete açılacak. 

Şu anda 81 adet oturma alanına sahip olan 
piknik alanının kapasitesi çalışmaların ardından 
250’ye çıkacak. Barbekü, çeşme ve piknik masası 
gibi kent donatılarına sahip bir orman içi piknik 
alanı oluşturulacak. Çocuklar için ormanla iç içe 

doğal malzemelerle tasarlanmış yaratıcı oyun 
alanları kazandırılacak. Çocuklar oyun alanındaki 
etkinliklere katılırken ebeveynler de yetişkinler için 
gerçekleştirilen aktivitelere katılabilecek. 

Şehir ormanında bulunan iki katlı yapı revize 
edilerek, yapı hem bir doğa okulu hem de sosyal bir 
eğitim merkezi hâline getirilecek. Ankara’nın beş 
beyazını oluşturan hayvanların bulunduğu mini bir 
hayvanat bahçesi de yapılacak.

DOLU DOLU ETKİNLİK ALANLARI

Ormanın doğal yapısı kullanılarak macera 
parkuru ve zipline imal edilecek. Farklı zorluklarda 
tasarlanacak bir tırmanma duvarı da alandaki 
yerini alacak.  Ayrıca; ziyaretçilerin ata binip, 
binicilik eğitimi alabileceği bir manej alanı ve 
aynı lokasyonda bir cam teras ve yamaç salıncağı 
planlandı. Günümüzde oldukça ilgi çeken RC 
(Uzaktan Kumandalı) araba yarışları için parkur ve 
geri dönüştürülmüş malzemelerle bir paintball 
sahası yapılacak.

Doğal patikalar ve açık alanlarda offroad, 
motocross parkurları yapılırken, yine doğal 
patikalar kullanılarak trekking parkurları ile 
oryantiring alanları oluşturulacak. Bisiklet ve atv 
parkurları ile ziyaretçilerin şehir kullanımların-
dan uzaklaşarak doğanın içerisinde hoş vakit 
geçirmeleri sağlanacak.

Ormanda kısmen daha sessiz ve manzaraya 
hakim bir alan, çadır ve karavan kamp alanı olarak 
ayrılacak. Ayrıca, farklı noktalara yerleştirile-
cek seyir kuleleri ile orman manzarası ve yaban 
hayatının gözlenmesi sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 148 hektarlık bir alana kurulu olan “Hacıkadın Şehir Ormanı”nı Başkentlilerle 
buluşturmaya hazırlanıyor. Orman gerçekleştirilecek çalışmaların ardından; piknik ve kamp alanlarından 
mini hayvanat bahçesine,  düğün salonlarından restoranlara ve macera dolu aktivitelerin yapılabileceği 

etkinlik alanlarına ev sahipliği yapacak.

Emre ŞENOĞLU

Zeliha BAĞDAŞ



19   |   www.ankara.bel.tr

BAŞKENT BÜLTENİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent trafiğini 
rahatlatacak çevre dostu ulaşım projelerini 
tek tek hayata geçirmeye devam ediyor.

Kent genelinde toplu taşıma araçlarının 
kullanımını teşvik etmek için alternatif ulaşım 
projelerini hayata geçiren EGO Genel Müdürlüğünün 
2021 yılında Milli Kütüphane İstasyonu’nda başlattığı 
“Park Et Devam Et” uygulamasının ikincisi de 
Macunköy Metro İstasyonu’nda devreye alındı. 

METRO KULLANANLAR OTOPARKTAN ÜCRETSİZ 
YARARLANACAK

Şehir merkezine araç girişini azaltan ve trafiğin 
oluşmasını kaynaktan önleyen uygulamada 
vatandaşlar, araçlarını metro istasyonlarına yürüme 
mesafesinde olan otoparklara park edip çift yönlü 
gidiş-geliş toplu taşıma araçlarını kullanmayı 
tercih ettikleri durumda gün içinde hiçbir otopark 
ücreti ödemeden araçlarını otoparktan çıkarabi-
lecekler. Araçlarını otoparka bırakıp toplu taşımayı 
kullanmayan vatandaşlara ise ücretli tarife sistemi 
uygulanacak. 

Otoparka giriş gününden sonraki günlerde kalan 
araçlar ise kaldıkları gün ve saat süresi kadar ücret 
ödeyecek. 

Park Et Devam Et sistemini yalnızca otopark olarak 
kullanacak yolculara uygulanacak ANKARAKART ücret 
tarifesi ise şöyle:

Sürücüler araçlarını ‘Park Et Devam Et’ 
otoparklarına bırakarak hem  toplu taşıma araçları ile 
gideceği yere en kısa sürede ulaşıyor hem de trafikte 
zaman harcamıyor ve gittikleri yerlerde otopark 
aramıyorlar. Vatandaşların yakıt masraflarından da 
önemli ölçüde tasarruf sağlayacağı projede otopark 
sayısının 26’ya çıkarılması hedefleniyor. 

Projede otopark yapılması planlanan 26 istasyon 
ise “Akköprü, Yenimahalle, Demetevler, Hastane, 
Macunköy, Ostim, Batı Merkezi, Mesa, Botanik, 
İstanbul Yolu, Eryaman 1-2, Eryaman 5, Devlet 
Mahallesi, Harikalar Diyarı, Fatih, GOP, Törekent, 
Koru, Çayyolu, Ümitköy, Beytepe, Tarım Bakanlığı/
Danıştay, Bilkent, ODTÜ, Söğütözü, Milli Kütüphane” 
olarak belirlendi.

Trafik sorununu en aza indirmek için alternatif ulaşım projelerini Başkentlilerle buluşturan EGO Genel 
Müdürlüğü, araç trafiğini azaltmak ve araç kullanıcılarını toplu taşıma araçlarına yönlendirmek için 

başlattığı “Park Et Devam Et” uygulamasının ikincisini Macunköy Metro İstasyonu’nda hayata geçirdi.

Ali İhsan CANSIZErhan YUMŞAK 

MACUNKÖY METRO İSTASYONU’NDA
‘PARK ET DEVAM ET’ DÖNEMİ BAŞLADI

ZAMAN ÜCRET (Tam Bilet)

0-15 Dakika Ücretsiz

15 Dakika-1 Saat 2 Tam bilet

1-4 Saat 3 Tam bilet

4-8 Saat 4 Tam bilet

8 Saat-İşletme bitiş 5 Tam bilet

Günlük 6 Tam bilet
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Her geçen gün ‘öğrenci’ dostu uygulamalarına yenilerini ekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de üniversite 
öğrencilerine 4 çeşit sıcak yemek ikramında bulunmaya başladı. BelPa Mutfak’ta hazırlanan yemekler Sosyal Hizmetler 

Daire Başkanlığı tarafından Gazi ile Hacı Bayram Veli Üniversitelerinin Beşevler yerleşkeleri ve Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Esenboğa ile Çubuk KYK yerleşkelerindeki öğrencilere ulaştırılıyor

ABB’DEN ÖĞRENCİ DOSTU BİR UYGULAMA DAHA:
ÜNİVERSİTELERDE ÜCRETSİZ 4 ÇEŞİT SICAK YEMEK İKRAMI

Öğrenci dostu bir Başkent için çalışmaları-
nı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren 

öğrencilerin bütçelerine de katkı sunmaya devam 
ediyor. 

Öğrencilere; su faturalarında yüzde 50 indirim, 
otobüslerde abonman kart, çamaşır yıkama mer-
kezleri ve her sabah sıcak çorba ikramı gibi pek 
çok alanda hizmet veren ABB, şimdi de günlük 4 
çeşit sıcak yemek ikramında bulunmaya başladı.

"ANKARA HEPİMİZİN EVİ"

Şimdilik 4 noktada gerçekleştirilen yemek 
ikramını sosyal medya hesaplarından duyuran 
ABB Başkanı Yavaş, "Ankara hepimizin evi. Öğren-
cilerin daha rahat ve konforlu bir eğitim hayatı 
yaşamaları için çalışmalara devam ediyor; Gazi, 
Hacı Bayram Veli ve Yıldırım Beyazıt Üniversite-
si’nde 4 çeşit ücretsiz sıcak yemek ikramını baş-
latıyoruz. Yakında tüm üniversitelerimizdeyiz" 
ifadelerini kullandı.

İLK ETAPTA GÜNLÜK 2 BİN ÖĞRENCİYE 4 ÇEŞİT 
YEMEK İKRAMI

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, BelPa 
Mutfak’ta hazırlanan günlük 4 çeşit yemeği üni-
versite öğrencilerine ulaştırıyor. 3 Ekim tarihinde 
başlayan uygulamada günlük hazırlanan sıcak 
yemekler, ilk etapta Gazi ile Hacı Bayram Veli Üni-
versitelerinin Beşevler yerleşkeleri ve Yıldırım 

Beyazıt Esenboğa ile Çubuk KYK yerleşkelerindeki 
yaklaşık 2 bin öğrenciye ulaştırılıyor. ABB’nin sıcak 
yemek hizmeti, hafta içi her gün 14.30 ile 17.30 
saatleri arasında gerçekleşiyor.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan 
Tatlısu, şimdilik Ankara’nın 4 noktasında gerçek-
leştirilen uygulamayla ilgili şunları söyledi:

“Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak 
şehrimize okumak için gelen ve aileleri 
tarafından emanet edilen gençlerimizin sağlıklı 
ve nitelikli gıdaya ulaşabilmesi için Ankara'nın 
4 noktasında öğrencilerimize 3 Ekim tarihinden 
itibaren ücretsiz yemek hizmeti vermeye 
başladık. Giderek ağırlaşan ekonomik koşullar 
altında öğrencilerimizin ezilmesine müsaade 
etmeyeceğiz. Biz geleceğimiz için gençlerimize 
güveniyoruz, gençlerimiz de bize güvensinler.”

Emre ŞENOĞLU • Ramazan KARACAAli Emre AY  • Seda BUGARİ 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkın-
mayı destekleme projeleri kapsamında yerli 
üreticiye verdiği destekleri çeşitlendirerek 

sürdürüyor.

Daha önce gübre, tohum, mazot, manda gibi 
desteklerle yerli üreticiye destek olan Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi, şimdi de kadın üreticiler için 
harekete geçti. 

200 BİN MENEKŞE FİDESİ DESTEĞİ SAĞLANACAK

ANFA Genel Müdürlüğü, kırsal kesimlerde 
yaşayan kadınlara yönelik “Köylü Kadınları Destek-
leme Projesi”ni hayata geçirdi. 

Proje kapsamında sözleşmeli üreticilik modeli 

ile kırsal kesimde yaşayan kadınlara 200 binden 
fazla kışlık hercai menekşe fidesi ücretsiz olarak 
verilecek. Ayrıca, projeden faydalanan kadınlara 
gübre desteği de verilecek ve fidelerin haftalık 
bakımları ANFA tarafından yapılacak.

Yetiştirilen menekşeler ise ücreti karşılığında 
ANFA Genel Müdürlüğü tarafından satın alınacak. 

ANFA Genel Müdürlüğü, kırsal kesimde yaşayan kadınlar için “Köylü Kadınları Destekleme Projesi”ni 
hayata geçiriyor. Proje kapsamında; Ankara’nın köylerinde yaşayan kadınlara ücretsiz bir şekilde 
dağıtılan kışlık hercai menekşe fidesi, yetiştirildikten sonra sözleşmeli üreticilik modeli ile ücreti 

karşılığında kadınlardan geri satın alınacak. 

ABB’DEN ÜRETİCİ KADINLARA DESTEK:
“KÖYLÜ KADINLARI DESTEKLEME PROJESI” ARŞİV

Seda BUGARİ

Başvurular Devam Ediyor
Sadece Ankara’nın kırsal kesimlerinde 
yaşayan kadınların yararlanabileceği 

destekten faydalanmak isteyenler Başkentli 
kadınlar (0) 536 594 49 79 numaralı 

telefondan kayıt yaptırabilecek.
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ANKARA’NIN SİMGE
MEKÂNLARINDAN ABDİ 
İPEKÇİ PARKI YENİLENDİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandır 
bakımsız hâlde olan Abdi İpekçi Parkı’nı yenileyerek, 
Başkentlilerin hizmetine açtı. Yeşil alanların da 
artırıldığı parktaki havuz temizlenirken aydınlatma 
direkleri, oturma grupları ile sert zeminler yenilendi. 
Ayrıca parka çocuklar için oyun grubu ve yetişkinler 
için spor aletleri konuldu. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir yandan yapı-
mını tamamladığı yeni parkları Başkentlilerin 
hizmetine sunarken bir yandan da mevcut 

parklarda bakım-onarım, temizlik ve yenileme ça-
lışmalarını sürdürüyor.

ABB, son olarak Sıhhiye’de bulunan ve Başkentin 
simge mekânları arasında yer alan Abdi İpekçi 
Parkı’nı yenileyerek vatandaşların hizmetine açtı.

15 BİN 200 METREKARELİK ALANDA PEYZAJ 
ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tara-
fından yürütülen yenileme çalışmaları kapsamın-
da Abdi İpekçi Parkı’nın nostaljik havası korurken 
yapılan peyzaj düzenlemeleriyle de yeşil alanlar 
artırıldı. Park içinde toplam 15 bin 200 metreka-
relik alanda gerçekleştirilen peyzaj çalışmaların-
da ekipler; 29 bin 368 adet lavanta, 3 bin 400 ateş 
dikeni ve 3 bin 600 adet ardıç dikti.

Çok uzun zamandır bakımsız hâlde kalması 
nedeniyle hem görüntü kirliliği yaratan hem de 
kirlilik nedeniyle etrafına koku salan havuz temizle-
nirken, oturma grupları ve sert zeminler yenilendi. 
126 adet yeni aydınlatma direğinin dikildiği parka 
ayrıca, çocuklar için oyun grubu ile yetişkinler için 
spor aletleri konuldu.

YAVAŞ: “17 MİLYON 501 BİN 364 TL MALİYETLE 
YENİLEDİK”

Abdi İpekçi Parkı’nın yenilenerek hizmete açıl-
dığını sosyal medya hesaplarından yaptığı pay-
laşımla açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, “Yaklaşık 34 bin metreka-
relik alan üzerine kurulu Abdi İpekçi Parkı'nı 17 
milyon 501 bin 364 TL maliyetle yeniledik. Yeşil 
alanları artırarak peyzaj düzenlemesi yaptık. Spor 
aletleri, oyun grubu, seyir alanları ile eski bakımsız 
hâlinden eser yok şimdi” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen restorasyon ve renovasyon ça-
lışmalarının tamamlanmasıyla yaklaşık 34 bin met-
rekarelik bir alan üzerine kurulu olan parkın daha 
estetik bir görünüme kavuştuğunu belirten Çevre 
Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Peyzaj Mimarı 
Ezgi Doğan ise şöyle konuştu:

“Yaklaşık 34 bin metrekare üzerine kurulu 
parkta sert zeminler, banklar, kentsel donatı 
alanları ile yeşil alanları yeniledik ve peyzaj dü-
zenlemesi yaptık. Parkta yer alan havuzun temiz-
liğini gerçekleştirdik. Aynı zamanda seyir alanları 
oluşturduk. Çocuk oyun grubu ve fitness aletleri 
koyarak halkımız için aktivite yapabilecekleri 
alanlar yarattık.” 

Emre ŞENOĞLUErhan YUMŞAK


