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394 ADET YENİ EGO OTOBÜSÜ
BAŞKENT YOLLARINDA

Toplu taşımada seferberlik başlatarak Anka-
ralılara daha hızlı ve konforlu toplu ulaşım 
imkânı sağlamayı amaçlayan Ankara Büyük-

şehir Belediyesi, araç filosunu yenilemeye devam 
ediyor.

Artan nüfus yoğunluğu nedeniyle Başkent-
lileri toplu taşıma kullanmaya teşvik etmek ve 
konforlu seyahat imkânı sağlamak için harekete 
geçen EGO Genel Müdürlüğü, ilk iş olarak otobüs 
filosunu yeniledi.

EGO Genel Müdürlüğü, en son 2013 yılında alı-
nan ve ekonomik ömrünü tamamlayan araçların 
yerine filosuna tam 394 adet yeni otobüs kattı. 
3 yıl süren alım ve teslim süreci tamamlanırken, 
394 otobüsün tamamı yolcu yoğunluğunun oldu-
ğu bölgelere dağıtıldı ve seferlerine başladı.

YENİ OTOBÜSLER BAŞKENTE YAKIŞIR
TEKNOLOJİK DONANIMA SAHİP

EGO Genel Müdürlüğü, ekonomik ömrünü ta-
mamlayan araçlar yerine teknolojik yeniliklerle 

donatılmış modern otobüsler satın aldı. Otobüs-
lerin daha sağlıklı kullanılabilmesi için şoförlere 
de eğitimler verildi. 

Kırmızı rengiyle dikkat çeken otobüslerde; al-
çak tabanlı ve engelli yolcu erişimine uygun do-
nanımlar, USB şarj ünitesi, kamera güvenlik siste-
mi, yolcu bilgilendirme sistemi ile panik butonu 
bulunuyor.

EGO Genel Müdürlüğünün otobüs filosu, 2013 yılından beri ilk kez yenilendi. Toplu ulaşımda hem 
artan nüfus nedeniyle yoğunluğu azaltmak hem de konforu artırmak amacıyla alınan yeni 394 

kırmızı otobüsün tamamı seferlerine başladı. 

 Toygar DÜNDARZeynep Esra ŞAHİN
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Ya-
vaş; Büyükşehir Belediye Meclisinin ABB, EGO ve 
ASKİ’nin 2023 yılı bütçelerinin görüşüldüğü birle-

şiminde pek çok konuda önemli açıklamalarda bulun-
du.

Göreve geldiklerinde şeffaf, sosyal, katılımcı ve he-
sap verebilir bir yönetim vadettiklerini hatırlatarak ko-
nuşmasına başlayan Yavaş, “Yeni bir belediyecilik an-
layışını inşa ederken betonun yerine adaleti, rantın 
yerine üretimi, plastiğin yerine samimiyeti kullan-
dık. Hizmete en çok oy veren yerden başlamayı de-
ğil, en çok ihtiyacı olan yerden başlamayı ilke edin-
dik. 6 milyon Ankaralıyı bir aile olarak kabul ettik. 
Belediyeler halkın eline el uzatan en yakın devlet 
kurumlarıdır. İşte bu kentte kimse aç ve açıkta kal-
masın, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye birçok 
projeyi hayata geçirdik. Çocuğuna süt içirerek ve 

et yedirerek protein almasını sağlayan bir annenin 
umut dolu bakışını, onu evde üşütmeden büyüten 
bir babanın vakur duruşunu en büyük kazanımımız 
olarak kabul ettik” dedi.

“25 YILDA KENTE KAZANDIRILAN YEŞİL ALANI 5 YIL-
DA KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ”

Belediye halk içindir anlayışını benimsediklerini be-
lirterek açıklamalarını sürdüren Yavaş, şunları söyledi:

“Çocuk tarama testi, öğrenci abonmanı; 918 
köy, 57 meydan ve tüm EGO otobüslerinde ücret-
siz internet, öğrenci barınma merkezleri; YKS, LGS, 
KPSS ödemeleri ve SMA testi gibi halkın tam da 
ihtiyacının olduğu tüm alanlarda Büyükşehir Bele-
diyesi olarak yanlarında olduk. Ankara Büyükşehir 

ABB, EGO ve ASKİ’nin bütçelerinin görüşüldüğü Meclis toplantısında önemli açıklamalarda bulunan ABB 
Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara halkına söz veriyorum. Dönemimiz bittiğinde bizim için çalışmadı 

diyemeyecekler. Çalıyor ama çalışıyor diyemeyecekler, çalmadan çok çalıştı diyecekler” dedi.

ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ’TAN BÜTÇE 
GÖRÜŞMELERİNDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
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Belediyesinin bir tane bile teknoloji merkezi yoktu, 
3 adet açtık. Bir tane bile kreşi yoktu, 18 adet açtık. 
Tek bir kilometre bisiklet yolu yoktu, 40 kilometre 
mavi yol yaptık, daha da yapacağız. Sıkça kazaların 
olduğu ve insan canının tehlikeye girdiği bölgeler-
de 17 adet köprü veya köprülü kavşak ile 10 adet 
bağlantı yolu inşa ettik. 40 yeşil alanı Ankara’mıza 
kazandırdık, yeni yeşil alan çalışmalarımız sürüyor. 
25 yılda kente kazandırılan yeşil alanı biz 2023 yılı 
sonuna kadar yapacağımız açılışlarla 5 yılda kazan-
dırmış olacağız.”

Devam eden ve tamamlanan projelerden örnekler 
vererek açıklamalarını sürdüren Yavaş, “En son Balık 
Hali’ni kentimize kazandırdık. Başkent İlçeler Termi-
nali’ni kentimize kazandırdık. İçkale restorasyonun-
da yenilenmiş evlerimizi kentimize kazandırdık. AŞTİ, 
Ankara’nın vitrini, yenilenmiş hâlini kentimize kazan-
dırdık. Yeni 394 adet otobüsümüzün teslimat sürecini 
tamamlayarak kentimize kazandırdık” dedi.

“ÇALIYOR AMA ÇALIŞIYOR DİYEMEYECEKLER, ÇAL-
MADAN ÇOK ÇALIŞTI DİYECEKLER”

Önemli olanın Ankara halkının memnuniyeti oldu-
ğunun altını çizen Yavaş, “Tüm bunları hayata geçi-
rirken tüyü bitmemiş yetimin hakkını hep gözet-
tik. 3300 ihaleyi canlı yayınladık. Ankara halkının 
parasıyla yapılan bütçenin tek kuruşunu bile heba 
etmedik. Kirli çarklara çomak soktuk, zengin iş 
adamları yaratmadık. Akıllarında ziftleşmiş para 
figürü gezdirenlere, gözlerinde dolar işareti ile ha-
yata bakanlara izin vermedik.  Her devrin adamla-
rına, her AVM’nin ortaklarına dur dedik” ifadelerini 
kullandı. 

Meclis üyeleri ve Ankara halkına seslenen Yavaş, 
şunları söyledi:

“Sizlere ve bizi izleyen Ankara halkına söz veri-
yorum. Dönemimiz bittiğinde bizim için çalışmadı 
diyemeyecekler. Temiz su, teknoloji merkezi, ula-
şım projeleri yapmak varken çöp projelere para 
harcadı diyemeyecekler. Halkın alnının ak sütü gibi 
kazandığı helal parayı harama ortak etti diyeme-
yecekler. Bu kentin çocuklarının rızkını geçmişteki 
gibi terör örgütlerinin finansmanında kullandılar 
diyemeyecekler. Halka pahalı su ve bilet satıp hal-
kın taleplerine kulak tıkadı diyemeyecekler. Çalıyor 
ama çalışıyor diyemeyecekler, çalmadan çok çalıştı 
diyecekler.”

“BU KENTTE HİZMET ETMEKLE MÜKELLEF OLDUĞU-
MUZ 6 MİLYON İNSAN YAŞIYOR”

Geçmişte yapılan iftiralara da savcılık incelemeleri 
ve müfettiş raporlarını göstererek tek tek cevap veren 
Yavaş, şöyle devam etti:

“Ben onurlu bir insanım. İki çocuk babasıyım. Ha-
yatım boyunca çocuklarıma bırakacağım en büyük 
mirasın iyi bir itibar olduğuna hep inandım. Buradaki 
azınlık bir kesimin uyguladığı siyaset anlayışı yakışıksız 
kelimeleri söylemeyi ya da yutmayı doğal karşılayabilir 
ancak ben bunları kabul etmiyorum. Bu ülkenin hiçbir 
onurlu evladı da bu alçak kelimeleri kabul etmez ve 
asla hak etmiyordur. Burası Mansur Yavaş’ın babasının 
makamı olsa daha farklı cevaplar veririm. Ancak bura-
sı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamı… Bu 
kentte hizmet etmekle mükellef olduğumuz 6 milyon 
insan yaşıyor. Ankara halkına hizmet için buradayız.” 

Toplantıda ABB, ASKİ ve EGO’nun bütçesi oy birliğiyle 
kabul edildi.

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT Behzat Ethem TORUN • Ali İhsan CANSIZ
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BATIKENT REKREASYON ALANI’NDA 
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yeşil bir Başkent için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Batıkent Kentkoop 
Mahallesi’nde atıl durumda bulunan 420 bin metrekarelik alana kurulacak rekreasyon alanı için 

çalışmalara başladı. Çalışmaları sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran
ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Geleceğe mirasımız #YeşilinBaşkenti olacak” dedi.

Başkente nefes aldıracak yeşil alanların sayı-
sını her geçen gün artıran Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi, Yenimahalle ilçesine kazandı-

rılacak rekreasyon alanı için çalışmalara başladı.

Batıkent Kentkoop Mahallesi’nde atıl du-
rumda bulunan 420 bin metrekarelik alan, Çevre 
Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının çalışma-
larının ardından dev bir rekreasyon alanına dö-
nüşecek.

Sözleşme bedeli 229 milyon 453 bin TL olan rek-
reasyon alanında ekipler çalışmalarını hızlandırır-
ken yürüyüş ve bisiklet için yol açma işlemleri de 
devam ediyor. Alanda bulunması planlanan gençlik 
merkezi, kapalı spor tesisi, büfe, WC, çay bahçesi, 
kafeterya, kadınlar lokali binalarının da temeli atıldı. 

Rekreasyon alanında 7’den 70’e herkesin spor 
yapabilmesi için zemin iyileştirme çalışmaları da 
sürüyor.

YAVAŞ: “ÇOK YAKINDA KAZANDIRIYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı pay-

laşımla Batıkent Rekreasyon Alanı’nda yürütülen 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yavaş, şu ifadeleri 
kullandı:

“420 bin metrekarelik Batıkent Rekreasyon 
Alanı'nı çok yakında Ankara'mıza kazandırı-
yoruz. Alanda vatandaşlarımızın keyifle vakit 
geçirebileceği sosyal tesisler ve spor merkez-
leri de yer alacak. Geleceğe mirasımız #Yeşi-
linBaşkenti olacak.”
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İKLİM POZİTİF TEMALI PARK

“İklim pozitif” temalı ve yüzde 80’i yeşil alan-
lardan oluşacak alanda, sosyal tesisler ve spor 
alanları bulunacak.

Gençlik merkezi, kadınlar lokali, sergi salonu, 
çay bahçesi, kafeterya, mescit, otopark ve büfe-
lerin yer alacağı park planlanırken vatandaşların 
gönüllerince spor yapabileceği alanlar da unu-
tulmadı. Rekreasyon alanı içerisinde; ikişer adet 
kapalı spor tesisi, basketbol, mini futbol sahası ve 
tenis kortu ile birer adet voleybol ve profesyonel 
futbol sahası bulunacak. 

7 BİN 100 ADET AĞAÇ DİKİLMESİ PLANLANIYOR    

3 bin 676 metrekarelik biyolojik gölet ile birlik-
te doyumsuz bir görselliğe kavuşacak parkta, 17 
kilometrelik yürüyüş yolu ve 6 kilometrelik bisik-
let parkuru bulunacak.

Başkentlilere temiz havada bol oksijen alabi-
lecekleri yeşil bir alan kazandırmayı hedefleyen 
ABB, parkta 40 bin metrekarelik çim ile 80 bin 
metrekarelik çayırlık alan dışında Başkentin iklim 
şartlarına uyumlu 7 bin 100 adet ağacı ve 300 bin 
adet çalıyı toprakla buluşturacak.

Başkentlilerin nefes alabileceği Batıkent Rek-
reasyon Alanı’nın Temmuz 2023’e kadar tamam-
lanması planlanıyor.    Emre ŞENOĞLU

Erhan YUMŞAK

Hüseyin KUTAY
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesindeki Kelebeksu Parkı’nda bakım-onarım çalışması 
gerçekleştirdi. Çalışmaların ardından alanda bulunan havuz kullanılabilir duruma getirilirken, parkın 

engelli-engelsiz ayrımı olmadan erişilebilir olması da sağlandı. Ayrıca, parktaki yeşil alan ve ağaç 
sayısı da artırıldı.

KELEBEKSU PARKI
YENİLENEREK HİZMETE AÇILDI

Yeşilin Başkenti hedefi doğrultusunda çalış-
malarını sürdüren Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, bir yandan da bakımsızlık nedeniyle atıl 

durumda kalan parkları yenileyerek modern bir 
görünüme kavuşturuyor. 

Şehre nefes aldıracak yeşil alanların sayısını her 
geçen gün artıran ABB, son olarak Etimesgut ilçe-
sindeki Kelebeksu Parkı’nı da yenileyerek yeniden 
Başkentlilerin kullanımına açtı.

PARK A’DAN Z’YE YENİLENDİ

Parkın yenilenerek hizmete açıldığını Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal 
medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. 
Yavaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yeşilin Başkenti vizyonumuzla, Etimes-
gut'taki Kelebeksu Parkı'nı 3 milyon 448 bin 
TL maliyetle yeniledik. Engelli engelsiz ayrımı 
olmadan erişilebilir hale getirdiğimiz parkımız-

da yeşil alanları artırırken çevre düzenlemele-
riyle modern bir görünüme kavuşturduk.”

41 bin metrekarelik alana sahip parkta ger-
çekleştirilen yaklaşık 3 milyon 448 bin TL maliyetle 
revizyon çalışması yapıldı. Çevre Koruma ve Kontrol 
Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar 
kapsamında, yaklaşık 14 bin metrekarelik havuzun 
elektrik aksamı yenilenirken su tasarrufunun sağ-
lanabilmesi için de gerekli önlemler alındı. 

2014 yılında açılan ve açıldıktan kısa bir süre 
sonra da bakımsız kalan park, yapılan çevre dü-
zenlemeleriyle daha modern bir hâle kavuştu. 
Alandaki park ve kent mobilyaları da yenilenirken, 
havuz içindeki adacıklardan oluşan parktaki yeşil 
alan ve ağaç sayısı da artırıldı. 

Çeşitli spor alanlarının bulunduğu Kelebeksu 
Parkı, engelli-engelsiz ayrımı olmadan erişilebilir 
hâle getirilmesiyle de A’dan Z’ye yenilenmiş oldu. 

Emre ŞENOĞLUEcegül SARAL 
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ADLİYE BİNALARI ARASINDA 
RİNG SEFERLERİ BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, dört farklı semtte bulunan adliye binalarına 
ulaşımın kolay sağlanabilmesi için ring seferleri başlattı. 143 hat numaralı ringler; Sıhhiye’deki Adliye 
binası önünden hareket ederek Söğütözü, Balgat ve Dışkapı Adliyeleri güzergâhında hizmet veriyor.

Ankara’daki adliyelerin 4 farklı semtte yer alması 
nedeniyle ulaşım sıkıntısı yaşayan Başkentlile-
rin imdadına Büyükşehir Belediyesi yetişti.

EGO Genel Müdürlüğü; vatandaşlar, avukatlar ve 
adliye personellerinden gelen yoğun otobüs talep-
lerinin ardından harekete geçerek adliye binaları 
arasında ring seferlerine başladı.

143 hat numaralı ring otobüsü; Sıhhiye Adliyesi 
önündeki “12759” numaralı duraktan hareket ede-
rek sırasıyla Söğütözü, Balgat ve Dışkapı Adliyeleri-
ne gidiyor. Ring seferleri 08.00-17.00 saatleri ara-
sında düzenleniyor. 

Sıhhiye, Söğütözü, Balgat ve Dışkapı Adliyeleri 
arasında ulaşım hizmeti veren ring otobüslerinin 
toplam 27 kilometrelik güzergâhı şöyle:

“Sıhhiye Adliye, Ankara Adliyesi Ticaret, Aile, 
Çocuk ve Tüketici Mahkemeleri Ek Binası, Ankara 
İcra Mahkemeleri ve İcra Daireleri Söğütözü Ek 
Hizmet Binası, Ankara Adliyesi Balgat Ek Hizmet 
Binası, Mevlana Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Ata-
türk Bulvarı, Sıhhiye Adliye, Ankara Adliyesi Dış-
kapı Ek Hizmet Binası.”

Saat başı gerçekleştirilen seferlerle hem avu-
katların hem de Adliye binalarında işi olan vatan-
daşların ulaşımları kolaylaştırılmış oldu. 

“08.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA

KULLANABİLİRLER”

Yeni ring seferleriyle ilgili bilgi veren EGO Genel 
Müdürlüğü Otobüs İşletmesi 1. Bölge Müdürü Ali 
Arslan, “Vatandaşlarımızdan ve adliye çalışanla-
rından gelen talepler doğrultusunda hat ve gü-
zergâh çalışmalarımızı tamamladık. Vatandaşlar, 
sabah 08.00’den akşam 17.00’ye kadar bir saat 
aralıklarla 143 numaralı otobüsü Sıhhiye Adliye 
önü, Söğütözü, Balgat ve Dışkapı Adliyesi güzer-
gâhında kullanabilirler” dedi.

Ankara’nın en büyük sorunlarından birinin Ad-
liye binalarının dağınık olması olduğunu belirten 
Ankara Barosu Başkanı Avukat Mustafa Köroğlu ise 
şunları söyledi:

“Binalara ulaşımda ciddi sorunlar yaşıyoruz. 
Adliyeye erişim hakkı noktasında vatandaşların 
rahat ulaşması lazım. Binaların dağılması nede-
niyle birçok kişi yanlış binalara gidiyor. Mansur 
Başkan ile görüşmeler yaptık. Umarım böylesi bir 
hizmet hâkimlere, savcılara, avukatlara, perso-
nellere ve vatandaşlara faydalı olacaktır. Büyük-
şehir Belediyesine teşekkür ediyoruz.”

Zeliha BAĞDAŞ Toygar DÜNDAR
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre yeni Balık Hali’nin açılması ve 
sezonun başlamasıyla birlikte Başkentte 3 bin tondan fazla palamut satıldı. Ayrıca; eylül ve 

ekim aylarında en çok satılan meyve kavun, sebze ise domates oldu.  

ANKARALI EN ÇOK PALAMUT, KAVUN VE
DOMATES TÜKETTİ

Ecegül SARAL Yunus Emre AYAN

Ankara’da havaların soğumasıyla birlikte 
meyve-sebze ve balık tezgâhlarında da de-
ğişiklikler görülmeye başladı. 

Başkentliler C vitamini bakımından zengin 
olan kış meyvesi ve sebzelerine yönelirken, ABB 
tarafından inşa edilen yeni Balık Hali’nin açılması 
ve sezonun başlamasıyla da hareketlilik başladı.

EN ÇOK DOMATES VE KAVUN TÜKETİLDİ

Yaz meyve ve sebzeleri havaların soğumaya 
başlamasıyla birlikte yerini sarı ve turuncunun 
her tonuna sahip kış meyve ve sebzelerine bıra-
kırken Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Ha-
li’nin eylül ve ekim ayları verileri açıklandı. 

Bu aylarda en çok satılan meyve kavun, sebze 
ise domates oldu. Başkentliler, eylül ve ekim ay-
larında 13 bin tonun üzerinde kavun, 23 bin tonun 
üzerinde de domates tüketti. 

Kavunu üzüm ve mandalina izlerken domate-
sin ardından en çok tüketilen sebzeler patates, 
biber ve salatalık oldu.

3 BİN TONU AŞKIN PALAMUT SATILDI

Eylül ayında başlayan balık sezonu ve ABB’nin 
yeniden inşa ettiği Balık Hali’nin de açılmasıyla 
balıkçı tezgâhları hareketlendi. 

Kaliteli bir protein kaynağı olan ve mineraller 
ile vitamin bakımından oldukça zengin olan ba-
lıkta Ankaralıların tercihi palamut oldu. Eylül ve 
ekim aylarından 3 bin tondan fazla palamut sa-
tıldı. 

En çok satılan balık türlerinde yaklaşık 500 ton 
ile sardalya ikinci sırada, 412 ton ile hamsi üçüncü 
sırada yer aldı.



9   |   www.ankara.bel.tr

BAŞKENT BÜLTENİ

ÇOCUK MECLİSİ ÜYELERİ MAZBATALARINI 
MANSUR YAVAŞ’TAN ALDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin 27’nci dönem üyeleri mazbatalarını Başkan Mansur 
Yavaş’ın elinden aldı. “Çocuk hakları konusunda bu kadar bilinçli bir nesle, birbirlerine olan 

sevgileriyle, saygılarıyla gözümüz arkada kalmadan emanet edebileceğimiz Ankara olduğunu 
görüyorum” diye konuşan Yavaş, tüm çocukların 20 Kasım Çocuk Hakları Günü’nü kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin 
27’nci döneminin açılışı ABB Başkanı Mansur 
Yavaş’ın da katıldığı mazbata töreniyle ger-

çekleşti.  

Başkentin yönetiminde çocuklara doğrudan söz 
hakkı tanıyan ve çocuklara haklarının öğretildiği 
Çocuk Meclisi’nde yeni başkan ve asil üyeler maz-
batalarını Başkan Mansur Yavaş’ın elinden aldı.

Tüm çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları 
Günü’nü kutlayan Yavaş, konuşmasında çocuklara 
şu sözlerle seslendi:

“Çocuk hakları konusunda bu kadar bilinçli bir 
nesle, birbirlerine olan sevgileriyle, saygılarıyla 
gözümüz arkada kalmadan emanet edebileceği-
miz Ankara olduğunu görüyorum ve kendilerini 
çok tebrik ediyorum, başarılı çalışmalar diliyorum.” 

9-14 yaş grubundaki çocukları bir araya getiren 
Çocuk Meclisi kente çocuk gözüyle katkı sağlayacak 
ve çalışma grupları ile ilgili konularda raporlar ve 
projeler hazırlayarak akranlarının sesi olacak.

Yunus Emre AYANErhan YUMŞAK

“ANKARA’DA ÇOCUKLAR DAHA MUTLU OLACAK”

Yavaş’ın Çocuk Meclisi yeni üyelerinin mazbata 
törenine katılarak heyecanlarına ortak olmasın-
dan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyleyen 
27. Dönem Çocuk Meclisi Başkanı Esma Saraç, “Çok 
mutluyum, çok gururluyum. Bugün 20 Kasım 
Dünya Çocuk Hakları Günü ve bu önemli günde 
biz de mazbata törenimizi yapıyoruz. Yeni dö-
nemde ‘çocuk dostu’ bir kent için çalışacağız ve 
Ankara’da çocuklar daha mutlu olacak” sözleriyle 
düşüncelerini paylaştı.
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Emre ŞENOĞLUSeda BUGARİ Melih KOMŞU

130 BİN METREKARELİK LODUMLU PARKI’NDA 
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent gene-
linde başlattığı yeşil alan, park ve rekreasyon 
alanı atağı devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çan-
kaya ilçesi Lodumlu Mahallesi’nde 130 bin metre-
karelik park için çalışmalara başladı. Kanuni Sultan 
Süleyman Bulvarı yanında bulunan park alanında 
çalışmaların yüzde 20’si tamamlandı. 

SÖZLEŞME BEDELİ 55 MİLYON 675 BİN TL

Sözleşme bedeli 55 milyon 675 bin TL olan park 
alanında bulunacak yapıların kazı çalışmaları ta-
mamlanırken, silindir ile zeminde sıkılaştırma iş-

Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, 
Çankaya ilçesi Lodumlu 

Mahallesi’ne kazandırılacak 
parkın yapım çalışmalarına devam 

ediyor. 130 bin metrekarelik alan 
üzerine kurulacak parkta; spor 

alanlarından kaykay parkurlarına, 
emekliler lokalinden çocuk 
kreşine pek çok sosyal tesis 

yer alacak.
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lemi gerçekleştirildi. Kreş binası temel yalıtımı, 
drenaj, geotekstil ve koruma duvarı ile çevre dol-
gu çalışmaları sürerken, peyzaj alanlarında da kazı 
dolgu çalışması gerçekleştiriliyor. Büfe, güvenlik ve 
WC yapılarının da temeli atıldı. 

AÇIK SU KANALI YER ALACAK

2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanan 
ve 7’den 70’e herkese hitap edecek şekilde proje-
lendirilen parkta; çay bahçesi, kreş, emekliler lo-
kali, yönetim binası, büfe, WC, su deposu, güvenlik 
noktaları, kuru dere, çocuk oyun alanı, 795 metrelik 
bisiklet yolu, fitness alanı, koşu yolu, spor alanları 
(basketbol sahası, tenis kortu, mini futbol sahası), 
dış mekân masa tenisi, RC pisti, bisiklet ve modüler 
kaykay parkuru da olacak.

Proje içerisinde alanın eğilimli yamacından ge-
lecek yağmur sularının toplanarak su deposuna 
taşınmasını sağlayacak çakıl içeren kesitli sığ açık 
kanal da yer alacak.

94 bin metrekaresinin yeşil alandan oluşması 
planlanan parkın yamaç bitkilendirmesinde, toprak 
erozyonunun da önlenmesi amacıyla ağırlıklı olarak 
ibreli ağaç ve çalı türleri tercih edilecek. Parka 2 bin 
200 adet ibreli ağaç, 2 bin 274 adet yapraklı ağaç, 5 
bin 858 adet çalı dikilecek. 

Ayrıca parkta; vatandaşların aileleriyle rahatça 
vakit geçirebilecekleri 27 metrekarelik 24 adet çar-
dak, 10 adet pergola ve banklar bulunacak. 
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR

Üniversiteyi kazanarak Ankara’ya gelen ancak 
barınma sorunu yaşayan öğrencilere geçici 
konaklama desteği sağlayan Ankara Büyük-

şehir Belediyesi, bu yıl da üniversite öğrencilerinin 
yanında olmaya devam ediyor.

Barınma sorunu nedeniyle açıkta kalan 648 
öğrenci; Mamak Araplar Sosyal Konutları, Gazi 
Mahallesi Kurtuluş Geçici Öğrenci Barınma Evi ve 
Mustafa Kemal Mahallesi Metkay Geçici Öğrenci 
Barınma Evine yerleştirildi.

ÖĞRENCİLER BARINMA EVLERİNDEN
ÜCRETSİZ YARARLANIYOR

Barınma evlerine yerleştirilen 648 öğrenciye; 
ücretsiz kahvaltı, akşam yemeği, 24 saat sıcak 
su ve çay hizmetlerinin yanında ücretsiz Wi-Fi ve 
haftanın 6 günü çamaşırhane desteği sağlıyor.

Üniversite okumak için Ankara’ya gelen ve KYK 
yurtlarına yerleşemeyen öğrencilere bu yıl da des-
teklerini sürdürdüklerini belirten Sosyal Hizmetler 

Daire Başkanı Adnan Tatlısu, “Şu anda Ankara'da 
648 öğrencimizi yurtlarımızda ücretsiz olarak 
ağırlıyoruz. Gazi Mahallesi’nde olan barınma 
evini 3 Ekim’de açtık. Öğrencilerimize kahvaltı 
ve akşam yemeklerini ikram ediyoruz. Üniver-
siteli gençlerimizin tek ihtiyacının barınma ve 
beslenme olmadığının farkındayız. Öğrencile-
rimizin belediyemizin kültür ve sanat etkinlik-
lerine katılmalarını da sağlıyoruz. Mansur Baş-
kan’ımızın dediği gibi; ‘ihtiyaç sahibi ailemizin 
evlatları kendilerini yalnız hissetmesin, yurtla-
rımızda misafir değil ev sahibi sizlersiniz” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin üniversiteliler için bu 
yıl Mamak’taki Araplar Sosyal Tesisleri’nin yerine 2 
barınma evini daha hizmete soktu. Mustafa Kemal 
Mahallesi’nde olan Metkay Geçici Öğrenci Barınma 
Evi 204 öğrenci, Gazi Mahallesi’ndeki Kurtuluş 
Geçici Öğrenci Barınma Evi’nde ise 93 öğrenci 
misafir ediliyor.

Üniversite tercihlerini Başkentten yana kullanan ancak barınma sorunuyla karşı karşıya kalan 
öğrencilerin imdadına bu yıl da Ankara Büyükşehir Belediyesi yetişti. Yurtlara yerleşemediği için 

açıkta kalan 648 öğrenci ABB’ye ait geçici barınma evlerine yerleştirildi. Barınma evlerindeki 
öğrencilere; ücretsiz kahvaltı, akşam yemeği, 24 saat sıcak su ve çay hizmetlerinin yanında 

ücretsiz Wi-Fi ve haftanın 6 günü çamaşırhane ile sosyal aktivite desteği sağlanıyor.

Zeliha BAĞDAŞ Yunus Emre AYAN • Ramazan KARACA
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MANSUR YAVAŞ GEÇİCİ BARINMA 
MERKEZLERİNDEKİ GENÇLERLE BULUŞTU

Öğrenci dostu kent hedefiyle çalışmalarını sür-
düren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentteki 
üniversiteleri tercih ederek okumaya gelen genç-
lere de desteklerine devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, üniversite için Başkente gelen ancak yaşa-
dıkları yurt sıkıntısı nedeniyle ABB’nin Kurtuluş ve 
Metkay Geçici Barınma Merkezlerinde misafir edi-
len öğrencileri ziyaret etti. Buluşmada gençlerle 
uzun uzun sohbet eden Yavaş, öğrencilerin talep-
lerini de dinleyerek tek tek not aldı. 

YAVAŞ: “SİZ BİZE EMANETSİNİZ”

Öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı da çekti-
ren ABB Başkanı Mansur Yavaş, her zaman genç-
lerin yanında olduklarını vurgulayarak, “Sizlerden 
sadece başarı bekliyoruz. İnşallah bir an evvel 
okullarınızı bitirirsiniz. Biz görevde olduğumuz 
müddetçe bu şekilde destekte bulunmaya de-
vam edeceğiz” dedi.

“Siz bize emanetsiniz” diyerek açıklamalarını 
sürdüren Yavaş, “Benim kendi kızım nasılsa, ben 
hepinizi öyle görüyorum ve öyle davranıyorum. 
Sizin konforunuz için ne gerekiyorsa hepsini 

yapacağız, yeter ki güzelce okuyun. Okulunuzu 
bitirin; kendinize, ailenize ve ülkemize faydanız 
olsun… Başka bir isteğimiz yok. Daha iyi şartlar-
da okumanız için devletin bize verdiği yetkiyle 
size yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

“Size borcumuzu ödeyemeyiz” diyen gençle-
re seslenen Yavaş, “Bize bir borcunuz yok. Bizler 
geçiciyiz. Kendi cebimizden para harcamıyoruz. 
Özel bir şey yapmıyoruz. Sadece sizlerin oku-
ması için yerel yönetimler olarak biz devreye 
giriyoruz. Bugün ben varım, yarın başkası ola-
cak. Onun için bu makamlar hep geçici” diye ko-
nuştu.

Kurtuluş ve Metkay Geçici Barınma Merkezlerinde misafir edilen üniversite öğrencileriyle 
bir araya gelerek taleplerini dinleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
“Sizlerden sadece başarı bekliyoruz. Okulunuzu bitirin; kendinize, ailenize ve ülkemize 

faydanız olsun… Başka bir isteğimiz yok” dedi.

Ecegün SARAL Yunus Emre AYAN
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkenti vatan-
daşların ihtiyaçları doğrultusunda yönetme-
ye ve projelerini bu doğrultuda hazırlamaya 

devam ediyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın haziran ayında 
tanıtımını yaptığı 110 projeden biri olan Sıhhiye 
Çok Katlı Otoparkı Yenileme Projesi’nde çalışmalar 
başladı. 

 2021 yılında devralınmasının ardından geçi-
ci bir tadilat çalışması yapılarak kullanıma açı-
lan otopark, şimdi de Fen İşleri Daire Başkanlığı 
ekipleri tarafından baştan aşağı yenileniyor. 800 
araçlık otoparkta gerçekleştirilecek çalışmala-
rın ardından Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı hem kent 
merkezindeki park sorununa çözüm olacak hem 
de bölgede yaşayan Ankaralı gençlerin faydalana-
bileceği bir kütüphane hâline gelecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yıllardır atıl vaziyette bulunan Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nda 
kapsamlı tadilat çalışması başlattı. Gerçekleşecek dönüşümün ardından alan; hem kent 

merkezindeki otopark sorununa çözüm olacak hem de Ankaralı gençlerin yararlanabileceği 
geniş bir kütüphane hâline gelecek.

HEM KÜTÜPHANE HEM OTOPARK:
SIHHİYE ÇOK KATLI OTOPARKI’NDA

DÖNÜŞÜM BAŞLADI
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Zeynep Esra ŞAHİN Ramazan KARACA

GENÇLERİN KULLANIMINA AÇILACAK

Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nın birinci katı ya-
pılacak çalışmalarla 400 metrekarelik bir kütüp-
haneye dönüştürülerek gençlerin kullanımına 
açılacak. Otoparkın, zemin katında da 1000 met-
rekarelik bir kafeterya alanı bulunacak.

Yeni sosyal tesisin özellikle Kolej ve Kurtuluş 
semtlerindeki üniversite öğrencilerine hitap et-
mesi planlanıyor.

MODERN OTOPARK SİSTEMİ KURULACAK

27 bin 500 metrekare alana sahip otoparkın 4 
katı araçlar için kullanılacak. Elektrik altyapısından 
kamera sistemlerine, otomasyon altyapısından 
havalandırma ve aydınlatma sistemlerine kadar 
birçok bakım onarım çalışmasının gerçekleştiri-
leceği otoparkta, yangın söndürme ve acil durum 
yönlendirmeleri ile yatay-dikey işaretlemeler de 
yenilenerek daha güvenli hâle getirilecek.

800 araçlık otoparkın 40 araçlık yeri işaretlerle 
engelliler için ayrılırken, elektrikli araçlar için de 
şarj istasyonları kurulacak.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin tarihi ve 
kültürel miras olma özelliği taşıyan değerlerini 
korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 

proje çalışmalarını sürdürüyor. 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı hem 
kent merkezinde hem de çevre ilçelerde tescillenmiş 
tarihi yapı, çeşme, türbe ve camileri günyüzüne çıkar-
mak için harekete geçti. Proje kapsamında; Altındağ, 
Kalecik, Polatlı, Kahramankazan, Haymana, Gölbaşı, 
Nallıhan, Elmadağ ve Çubuk ilçelerinde bulunan tari-
hi çeşme, türbe ve camilerde restorasyon çalışmaları 
gerçekleştiriliyor.

YAVAŞ: “MANEVİ DEĞERLERİMİZİ GÜNYÜZÜNE
ÇIKARMAYI SÜRDÜRÜYORUZ”

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafın-
dan sürdürülen çalışmaları sosyal medya hesapları 
üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyük-
şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kentimizin tari-

hi kültürel eserlerine sahip çıkıyor, kültür turizmini 
artırmayı ve manevi değerlerimizi günyüzüne çı-
karmayı sürdürüyoruz. Çalışması biten birçok tarihi 
yapının yanı sıra; çeşme, türbe ve camilerimizdeki 
restorasyon çalışmalarını haziran ayında tamamlı-
yoruz” ifadelerini kullandı.

CAMİ VE TÜRBELER KENTE KAZANDIRILIYOR

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği ya-
pan Başkentin, varlığını sürdürmeye çalışan tarihi 
mekânlarında restorasyon çalışmaları sürüyor. 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ekipler; 
Altındağ ilçesi Hamamönü’nde bulunan Zeynel Abidin 

Başkentin tarihi ve kültürel değerlerini yaşatmak için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, merkez ve çevre ilçelerinde bulunan tarihi yapı, çeşme, türbe ve camiler için harekete 
geçti. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara’nın dört bir yanında tarihi eserlerin kent 

turizmine kazandırılması amacıyla restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

ABB KENT TARİHİNE SAHİP ÇIKIYOR:
TARİHİ YAPI ÇEŞME, TÜRBE VE CAMİLER

RESTORE EDİLİYOR

Ali Emre AY
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Camisi ve Polatlı Karacaahmet Türbesi’ndeki çalışmaları 
tamamladı. Kalecik Kazancı Baba Türbesi’nde gerçek-
leştirilen çalışmalar ise yakın zamanda tamamlanacak. 

Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı ilçesindeki Hallaçlı 
Mehmet Ağa Konağı ile Altındağ’daki Hamidiye Cami-
si’nin ihalesini gerçekleştirdi. Restorasyon çalışmaları-
nın 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Kalecik’teki Yalım Mahalle Camisi, Nallıhan’daki So-
ğukkuyu Mescidi, Altındağ’daki Kesikbaş Türbesi ve 
Elmadağ’daki restorasyon çalışmaları için de yakın za-
manda ihaleye çıkılacak.

ZAMANIN HAYAT KAYNAĞI OLAN ÇEŞMELER
YENİLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkent tarihine 
tanıklık eden tarihi çeşmelerde de aslına uygun olacak 
şekilde yenileme çalışmaları sürdürülüyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı proje 
kapsamında; Altındağ ilçesindeki tarihi Kağnıcıoğ-
lu, Arslanhane ve Gecik Kadın Çeşmeleri, Elvan Camisi 
Çeşmesi ile Alaaddin Camisi Çeşmesi, Polatlı ilçesindeki 
Gedikli Çeşmesi, Kahramankazan ilçesindeki Yassıören 
Çamaşırhane Çeşmesi ile Haymana Çeşmesi’ndeki res-
torasyon çalışmaları tamamlandı. 

Altındağ ilçesindeki Hamidiye Çeşmesi’nin retoras-
yonu için ihale yapılırken; Altındağ ilçesi Emine Hanım 
Çeşmesi, Konuklar Çeşmesi, Hacıdoğan Çeşmesi, Altı 
Aylık Ayaklı Çeşmesi ve Devduran Çeşmesi ile Çubuk 
ilçesi Sünnü Mahallesi’ndeki Tescilli Çeşme, Hasan Ma-
hallesi Tescilli Çeşmesi, ayrıca Kahramankazan ilçesi So-
ğulcak Çeşmesi’ndeki restorasyon çalışmaları ise 2023 
yılında başlayacak.

ÖDEMİŞ: “GELECEK NESİLLERE AKTARMAK EN TEMEL
AMACIMIZ”

Başkent tarihinde önemli yeri olan cami, türbe ve 
çeşmelerdeki restorasyon çalışmalarından bir kısmı-
nı tamamladıklarını bir kısmına da devam ettiklerini 
belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir 
Ödemiş, “Ankara’nın ilçelerinde var olan, Selçuklu ve 
Osmanlı Dönemi ile Cumhuriyet’in erken dönemine 
ait olan pek çok sayıda cami, türbe ve çeşmelerin 
de restorasyon çalışmalarını yapıyoruz. Ankara ve 
çevresinde Selçuklu ve Osmanlı Dönemleri ile Cum-
huriyet’in ilk yıllarına ait ne kadar cami, çeşme, 
türbe varsa onları da restore ederek hem gelecek 
nesillere aktarmak hem de Ankaralı hemşehrileri-
mizin manevi dünyasında yerleri olan bu eserleri 
geleceğe aktarabilmek en temel amacımız” dedi.
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TÜRKİYE’DE İLK: ERKEN DÖNEM 
ÇOCUK TARAMA TESTİ BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan “Gelişimsel Tarama” 
projesiyle; Ankara’da yaşayan 6-72 ay arasındaki çocukların gelişimlerinin değerlendirilerek, 

hazırlanan program eşliğinde eğitsel destek verilmesini sağlıyor. Tarama testine; 
“https://forms.ankara.bel.tr/gelisimsel-tarama-basvuru” adresi üzerinden

başvuru yapılabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte 
toplum sağlığını korumaya yönelik çalış-
malarına bir yenisini daha ekledi.

ABB ve Hacettepe Üniversitesi arasında 6-72 
ay arasındaki çocukların gelişiminin değerlendi-
rilmesi amacıyla Türkiye’de bir ilk olma özelliği 
taşıyan bir iş birliğine imza atıldı. Hacettepe Üni-
versitesi Eğitim Fakültesi iş birliği ile tamamen 
ücretsiz olan “Gelişimsel Tarama” uygulaması 
hayata geçirildi.

TARAMA TESTİ YÜZ YÜZE YAPILIYOR 

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan projede; 
Ankara’da yaşayan 6-72 ay arasındaki çocuklara 
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi 
Eğitimi Ana Bilim Dalı Bölümü akademisyenleri ta-
rafından, Sıhhiye’de bulunan merkezde gelişimsel 
tarama testi yapılıyor. Yüz yüze gerçekleştirilen 
testlerin sonucunda gelişim geriliği tespit edilen 
çocuklara, ev temelli bireysel eğitim programları 
hazırlanıyor ve gelişimleri takip ediliyor. 

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı 
Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Nagehan 
Turpcu, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi: 

“Bugün burada Hacettepe Üniversitesi ile 
yaptığımız iş birliği kapsamında 6-72 ay ço-
cuklarımıza gelişimsel tarama yapıyoruz. Bu-
rada amacımız çocuklarda olası bir gelişim 
geriliği varsa onları önceden tespit etmek. 
Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Ana 
Bilim Dalından akademisyenlerimiz çocukların 
yaş gruplarına göre gelişimsel tarama yapı-
yorlar. Hocalarımız tarama sonucunu rapor-
layarak, değerlendirerek çocuklara evlerinde 
uygulayabilecekleri eğitsel destek programla-
rı hazırlayacaklar.”

İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURULUYOR

Tamamen ücretsiz olan projenin 2 yıl sürmesi 
ve uygulama sayesinde 30 bine yakın çocuğa ula-
şılması hedefleniyor.

Kişisel bilgilerin ve verilerin tamamen gizli 
tutulduğu tarama hizmetinden faydalanmak is-
teyen vatandaşlar;

“https://forms.ankara.bel.tr/gelisimsel-ta-
rama-basvuru” adresi üzerinden başvuruda bu-
lunabiliyor.

Toygar DÜNDARZeliha BAĞDAŞ
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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Mü-
dürlüğü, Başkentlilere bir yandan daha mo-
dern, çevreci, konforlu ve güvenli bir ulaşım 

sağlarken bir yandan da yeni projelere imza at-
mayı sürdürüyor.

Başkentlileri son teknolojiye sahip otobüslerle 
buluşturan EGO Genel Müdürlüğü, hizmet kalite-
sini artırmak amacıyla modern ve kullanıcı dostu 
yeni otobüs duraklarının montajına başladı.

HEM KONFORLU HEM TEKNOLOJİK

İlk etapta vatandaşların yoğun olarak kullan-
dığı 315 noktaya montajı yapılacak yeni otobüs 
durakları 6 tür tasarımdan oluşuyor. Tüm otobüs 
duraklarında Wİ-Fİ, LED ekran ve aydınlatma ile 
engelli ve USB şarj ünitesi yer alıyor. Enerjilerini 
güneş panellerinden sağlayan duraklar, vatan-
daşların olumsuz iklim koşullarından etkilenme-
meleri için özel olarak tasarlandı. 

5 NOKTAYA KONUMLANDIRILACAK

Otomatik kapıları ve klimasıyla Ankara’da bir 
ilk olma özelliği taşıyan duraklar 5 farklı noktaya 
daha monte edilecek. 

Şu ana kadar biri tam kapalı, biri totem olmak 
üzere toplam 6 durağın montajı tamamlanırken, 
kalan 309 durağın 16 Ocak 2023 tarihine kadar bi-
tirilmesi planlanıyor.

Başkentlilere daha iyi hizmet vermek için yenilikçi projelere imza atan EGO Genel Müdürlüğü,
315 noktada yeni ve modern otobüs duraklarının montajına başladı. Vatandaşların olumsuz iklim 

koşullarından etkilenmemeleri için özel olarak tasarlanan yeni durakların tamamında Wİ-Fİ, LED ekran 
ve aydınlatma, engelli ve USB şarj ünitesi yer alırken enerjileri de güneş panelinden sağlanıyor.

Yunus Emre AYANErhan YUMŞAK 

EGO’DAN KENT İÇİ ULAŞIMDA BİR YENİLİK DAHA:
MODERN OTOBÜS DURAKLARININ MONTAJI BAŞLADI
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, inşaatı yüzde 40 seviyelerindeyken devraldığı Polatlı Fatih Sultan 
Mehmet Kültür Merkezi’nde inşaat çalışmalarına başladı. Toplam 6 bin 600 metrekarelik merkez, 

tamamlanmasının ardından Polatlı’daki sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak. 

POLATLI KÜLTÜR MERKEZİ’NİN
TAMAMLANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

“BİR YIL İÇERİSİNDE POLATLI’YA
KAZANDIRMAYI PLANLIYORUZ”

İnşaatının yarım kalması nedeniyle atıl hâle 
gelen kültür merkezini Polatlı halkına kazandır-
mak istediklerini belirten Fen İşleri Daire Başkanlığı 
Üstyapılar Şefi Latif Yeşil, “Tarafımıza devredilen 
Polatlı ilçesindeki kültür merkezi toplam 6 bin 
600 kapalı inşaat alanına sahip. Kültür merkezi 
binasında birçok sosyal faaliyetin yapılabilece-
ği alanlar bulunuyor. Bu merkezi yaklaşık bir yıl 
içerisinde Polatlı’ya kazandırmayı planlıyoruz” 
şeklinde konuştu.

Ramazan KARACAZeynep Esra ŞAHİN

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan 
altyapıya, yeşil alanlardan sosyal tesislere 
kadar birçok projeyi Başkentlilerle buluştur-

maya devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı; yaklaşık yüzde 40 
seviyelerindeyken ABB’ye devredilen Polatlı Fatih 
Sultan Mehmet Kültür Merkezi’ni tamamlayarak 
hizmete açmak için çalışmalarına başladı. 6 bin 
600 metrekare alana sahip olan merkez, Polat-
lı’daki sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği 
yapacak.

7’den 70’e tüm Polatlı halkının kültür ve sanat 
hayatına renk katacak şekilde hazırlanan projede; 
511 kişilik gösteri, konferans ve tiyatro salonu, 
açık ile kapalı fuaye alanları, spor salonu ve 
birçok sosyal donatı bulunacak. Ayrıca, biri 42 
araç kapasiteli kapalı diğeri 21 araç kapasiteli 
açık olmak üzere 2 otopark yapılacak.
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ABB EKİPLERİNDEN MAZGAL TIKANMASINA 
KARŞI YAPRAK TEMİZLİĞİ

Toygar DÜNDARErhan YUMŞAK

Başkentlilerin sağlıklı, temiz ve güvenilir bir ortamda yaşayabilmesi için çalışmalarını 7/24 sürdüren 
ABB, cadde ve bulvarlarda dökülen ağaç yapraklarının mazgalları tıkayarak taşkınlara yol açmaması 

için temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri günlük 2 bin 750 
noktada çalışmalarını rutin olarak sürdürürken, ASKİ ekipleri ise yıllık ortalama 150 binin üzerinde 

mazgal ve rögarda temizlik çalışması yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kent genelinde 
sürdürdüğü temizlik çalışmalarıyla Başkentliler 
için daha sağlıklı, temiz ve güvenli bir ortam sağ-
lamaya devam ediyor.

Çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız sürdü-
ren ABB ekipleri bir yandan cadde ve bulvarları 
dökülen ağaç yapraklarının mazgalları tıkayarak 
taşkınlara yol açmaması için süpürürken diğer 
yandan da dökülen yapraklar nedeniyle dolan 
mazgallarda temizlik yapıyor.

2 AYDA 30 BİN MAZGAL VE RÖGAR TEMİZLENDİ

Sonbahar aylarının gelmesinin ardından maz-
gal ve yaprak temizliği çalışmalarını hızlandıran 
ABB Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile ASKİ Genel 
Müdürlüğü, kent genelinde çalışmalarına devam 
ediyor. 

ASKİ Genel Müdürlüğü 150 personel, 45 vi-
danjör ile tazyikli ve kombine araçlardan oluşan 
ekibinin yanı sıra yapılan temizlik ihalesi kapsa-
mında 18 personel, 12 kombine tanker araçlar ile 
7/24 esasıyla 25 ilçede çalışmalarını rutin olarak 
sürdürüyor. 

Yılda ortalama 150 binin üzerinde mazgal ve 
rögarda temizlik yapan ASKİ ekipleri, sonbaharın 
gelmesinin ardından yağışlar nedeniyle oluşabi-
lecek taşkınların önüne geçilebilmesi amacıyla 
son 2 ayda 30 bin mazgal ve rögarı temizledi. 

GÜNLÜK 12 KAMYON YAPRAK TOPLANIYOR

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri; altyapı-
da aksaklıklara yol açmaması, mazgalları tıkaya-
rak taşkınlara sebebiyet vermemesi ve kaldırım-
larda kaygan zemin oluşturmaması için dökülen 
yaprakları cadde ve bulvarlardan temizliyor.

Temizlik ekipleri; günlük ortalama 2 bin 750 
noktada 815 personel ve 246 araç ile su baskını 
olabilecek mahalleler ve kritik noktalar öncelikli 
olmak üzere mazgalların üzerinde biriken yap-
rakları temizliyor. Çalışmalarda; sadece süpürme 
araçları ile günlük ortalama 12 kamyon yaprak 
toplanıyor.

Ekipler ayrıca vatandaşların güvenli bir şekil-
de yürüyebilmesi, kayganlaşan yapraklar nede-
niyle zorlanmaması amacıyla da kaldırımlarda 
yaprak temizliği yapıyor. 



ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ’A
ŞEFFAFLIK ÖDÜLÜ TAKDİM EDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin 2020 yılında 
verdiği Şeffaflık Özel Ödülü'nü teslim aldı. Sosyal medya hesapları üzerinden ödülü aldıklarını duyuran 

Yavaş, “Şeffaf Belediyecilik anlayışıyla çıktığımız bu yolda Uluslararası Şeffaflık Ödülü’nü
almanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafın-
dan layık görüldüğü Şeffaflık Özel Ödülü’nü 

teslim aldı.

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin 2020 yılında 
vermeyi kararlaştırdığı ödül, pandemi şartları ne-
deniyle ABB Başkanı Mansur Yavaş’a 2 yıl sonra tak-
dim edilebildi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesindeki yönetim re-
formuyla örnek bir duruş sergileyen Mansur Yavaş, 
seçimlerden önce Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin 
hazırladığı "Şeffaflık Taahhütnamesi"ni imzalayan 
ilk aday olmuştu. 

ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları 
üzerinden ödülü teslim aldığını şu sözlerle duyurdu:

“Şeffaf Belediyecilik anlayışıyla çıktığımız 
bu yolda Uluslararası Şeffaflık Ödülü’nü almanın 
gururunu yaşıyoruz. 2020’de pandemi sebebiyle 
takdim edilemeyen ödülümüzü aldık. Belediye-
cilik anlayışımız daima doğrudan, ortak akıldan, 
şeffaflıktan yana olacak.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde 
bugüne kadar 3 bin 200’den fazla ihaleyi canlı ya-
yınladı. Kurumun harcamaları, Sayıştay raporları 
ve mali tabloları internet sitesinden yayınlanmaya 
devam ederken yapılan hizmetlerin maliyetleri ise 
halka pankartlarla duyuruluyor.

Behzat Ethem TORUNEcegül SARAL

ŞEFFAFLIK ÖDÜLÜ YUVASINDA 
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