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En büyük projemiz, nesillerce 

süren yoksulluğu çocuklarımız için 

makus bir gelecek olmaktan çıkarıp, 

onların gelişimlerini ve eğitimlerini 

tamamlayarak aydınlık bir geleceğe 

sahip olmalıdır.
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"Hiçbir çocuk üşümesin" 
anlayışıyla Türkiye'de ilk 
kez ABB'nin başlattığı 
doğal gaz ödemesi 
uygulaması bu yıl da 
devam edecek.

Evlatlarımızın 
beslenmeleri ve eşit 
şartlarda gelişmeleri 
için sosyal yardım alan 
ailelerin çocuklarına 
kantin desteğine 
başlıyoruz.
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KORU MAHALLESİ’NE BÜYÜK PROJE: KAPALI 
OTOPARK VE KENT MEYDANI ÇALIŞMALARI HIZLA 

DEVAM EDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan 
kentin yıllardır çözülemeyen ve kangrene 
dönmüş sorunlarını çözerken bir yandan da 

vatandaşların öncelik ve taleplerine göre projele-
rini hayata geçirmeye devam ediyor. 

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Koru Mahallesi’n-
deki Ankaralılar Caddesi üzerinde bulunan ve 
etrafında AVM ile restoranların bulunduğu yıllardır 
atıl durumda bulunan boş alan için harekete geçti. 

ABB BÖLGE SAKİNLERİNDEN GELEN 
TALEBİ GERİ ÇEVİRMEDİ

ABB, Koru Mahallesi sakinlerinden gelen 
talepler doğrultusunda bölgede bulunan boş 

arazide “Kapalı Otopark ve Kent Meydanı Proje-
si”ni hayata geçirdi. 

Proje kapsamında kent meydanı hâline ge-
tirilecek olan atıl durumdaki boş arazinin, 483 
metrekaresi kapalı olan toplam 9 bin 211 metre-
karelik kısmında da süs havuzu, su perdeleri, amfi 
tiyatro, seyir terasları, oturma alanları ile büfeler 
yer alacak.

Meydanın alt kısmında ise 12 bin 952 metre-
karelik 330 normal araç, 23 elektrikli araç ve 22 
engelli araç kapasiteli kapalı otopark oluşturula-
cak. Kamera sistemleri, otomasyon altyapısı, ha-
valandırma ve aydınlatma sistemleri ile yangın 
söndürme ve acil durum yönlendirmeleri ile 
modern ve güvenli bir otopark inşa edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Koru Mahallesi sakinlerinden gelen talepler üzerine yapımına 
başladığı “Kapalı Otopark ve Kent Meydanı Projesi”nin inşaat çalışmalarına hız kesmeden 

devam ediyor. Ankaralılar Caddesi üzerinde bulunan ve yıllardır atıl durumda olan boş arazide; 
kapalı otoparktan süs havuzlarına, seyir teraslarından amfi tiyatroya kadar pek çok donatının 

bulunduğu meydan vatandaşların hizmetine sunulacak.

Seda BUGARİ Melih KOMŞU
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Hayata geçirdiği projelerle Başkent esnafının yanında olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sakarya 
Caddesi’ndeki çiçek satış alanlarının yenilenmesi için düğmeye bastı. Fen İşleri Daire Başkanlığı 
“Sakarya Caddesi Çiçek Satış Alanları Yenileme Projesi” kapsamında; 200 metrekarelik alanda 

bulunan 1 lostra, 1 depo ve 14 adet dükkânı yenileyecek. 

ABB SAKARYA CADDESİ’NDEKİ ÇİÇEKÇİLERİ 
UNUTMADI: 14 ADET DÜKKÂN YENİLENİYOR

Hayata geçirdiği projelerle Başkent esnafının 
yanında olan ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar 
gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 

Başkan Mansur Yavaş’ın haziran ayında tanıtımını 
yaptığı 110 proje arasında bulunan “Sakarya Caddesi 
Çiçek Satış Alanları Yenileme Projesi” için düğmeye 
bastı. 

Proje kapsamında; yıllardır bir çalışma 
yapılmaması nedeniyle Başkentin kanayan yarası 
hâline gelen Sakarya Caddesi’ndeki çiçek satış 
alanları yenilenerek, hizmete açılacak.

MODERN DÜKKÂNLAR İNŞA EDİLECEK

Daha önce bakımsızlık nedeniyle ekonomik 
ömrünü dolduran ve artık balıkçı esnafının 
ihtiyaçlarını karşılamaz duruma gelen Yenimahalle 

Toptancı Hali içerisindeki Balık Hali’ni sıfırdan inşa 
eden ABB, şimdi de Sakarya Caddesi’ndeki çiçekçi 
esnafı için çalışmalara başladı. 

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 
hayata geçirilecek projeyle; 200 metrekarelik alanda 
1 depo, 1 lostra ve 14 dükkân yeniden inşa edilecek.

Çalışmalar kapsamında eski dükkânların yıkımı 
gerçekleşirken esnafın mağdur olmaması, işlerine 
devam edebilmesi ve soğuk hava şartlarından et-
kilenmemeleri amacıyla alana geçici olarak büyük 
çadırlar kuruldu.

ABB ekipleri; “Sakarya Caddesi Çiçek Satış 
Alanları Yenileme Projesi”ni 2023 yılının bahar 
aylarında tamamlamayı ve kısa sürede çiçekçilere 
teslim etmeyi hedefliyor.

Seda BUGARİ Toygar DÜNDAR
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ABB’DEN ETİMESGUT’A YENİ AİLE YAŞAM MERKEZİ PROJESİ

ABB Başkentlilerin sosyal faaliyetlerde 
bulunabilmesi, spor yaparak sağlıklı yaşam 
sürmesi ve mesleki kurslara katılarak el 

becerilerini geliştirmesi amacıyla Başkente yeni 
Aile Yaşam Merkezleri kazandırmaya devam ediyor. 

Fen İşleri Daire Başkanlığı Etimesgut’a 
kazandırılacak yeni aile yaşam merkezinin temelini 
attı. Merkezin inşaat çalışmalarının kısa sürede 
tamamlanması ve hizmete açılması hedefleniyor.

7’DEN 70’E HERKESE HİZMET VERECEK

53 milyon 900 bin TL sözleşme bedeli ile 
Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi’ne yapılan 
merkez; kadın ve erkek havuz alanından 
kütüphaneye, fitnesstan yogaya, spor merkezinden 
etüt ve çalışma alanlarına, eğitim, sanat ve müzik 
atölyelerinden kafeterya ve otoparka kadar birçok 
faaliyet alanıyla 7’den 70’e herkese hizmet verecek. 

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin hızla 

sürdürdüğü inşaat çalışmalarının tamamlanma-
sının ardından vatandaşlar merkezden ücretsiz 
olarak yararlanabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi’ne yeni bir aile yaşam merkezi yapıyor. Temeli atılan 
merkez inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından havuz alanlarından spor merkezlerine, sanat ve müzik 

atölyelerinden etüt alanlarına kadar birçok faaliyet alanıyla hizmet verecek.

Ramazan KARACAErhan YUMŞAK

6 KATLI DEV PROJE: MAMAK’TA YENİ AİLE YAŞAM MERKEZİ İNŞAATI SÜRÜYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkente yeni aile yaşam merkezleri kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Mamak 

Mutlu Mahallesi’nde yapımına başlanan aile yaşam merkezinin 2023 yılı haziran ayında tamamlanarak hizmete açılması 
hedefleniyor. 25 bin metrekare alan üzerine kurulan ve 6 kattan oluşan dev proje tamamlandığında Mamak, ikinci aile 

yaşam merkezine kavuşmuş olacak. 

Başkente yeni aile yaşam merkezleri kazandırmak 
için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, geçtiğimiz aylarda yapımına başladığı 

Mamak Mutlu Mahallesi Aile Yaşam Merkezi’nde (AYM) 
inşaat çalışmalarına hızla devam ediyor. 

Yapım çalışmaları aralıksız devam eden merkezin 
2023 yılı haziran ayından tamamlanarak hizmete 
açılması hedefleniyor.

6 KATLI DEV PROJE

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 25 bin 
metrekare alan üzerine inşa edilen 6 katlı dev 
projenin yapımı büyük ölçüde tamamlandı. Yaşlılar 
lokalinden BELMEK’e, gençlik merkezinden kadınlar 
lokaline, engelliler lokalinden çocuk kulübüne, yarı 
olimpik iki adet havuzdan sauna ve hamama,  kapalı 
spor salonundan basketbol ve voleybol sahasına, 
kütüphaneden otoparka kadar pek çok faaliyet 
alanına sahip olacak modern merkez, 7’den 70’e tüm 
vatandaşlara açık olacak.

Kent genelinde yer alan aile yaşam merkezleri 
Başkentlilerin sosyal faaliyetlerde bulunabilmesi, spor 
yaparak sağlıklı yaşam sürmesi ve mesleki kurslara 
katılarak el becerilerini geliştirmesi için ücretsiz hizmet 
verecek.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 25 
Haziran 2021 tarihinde başlatılan çalışmaların tamam-
lanmasıyla Ankara’da bulunan AYM’lerin sayısı 12’ye 
yükselecek. Mamak ilçesi ise 2’nci AYM’sine kavuşmuş 
olacak.    

Ecegül SARAL Melih KOMŞU
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HİÇBİR ÇOCUK ÜŞÜMESİN: ANKARA BÜYÜKŞEHİRİN
180 BİN AİLEYE DOĞAL GAZ DESTEĞİ YENİDEN BAŞLIYOR

Kentte yaşayan çocukların eşit şartlarda eğitim 
görmesi ve gelişimlerini eşit şartlarda sağla-
yabilmeleri için SMA testinden çocuk tarama 

testine, et desteğinden kırtasiye ve internet deste-
ğine kadar birçok öncü uygulamayı hayata geçiren 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, doğal gaz desteğine 
devam ediyor.

“Hiçbir çocuk üşümesin” anlayışıyla Türkiye’de 
ilk kez geçtiğimiz yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından başlatılan doğal gaz desteği uygulaması 
için bu seneki ödeme 5 Ocak 2023 tarihinde yapıla-
cak. 

DESTEKLER DEVAM EDECEK

Zorlu ekonomik koşullarda vatandaşların yanın-
da olmak adına yeniden başlayacak olan uygulama-
da Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal 
yardım alan yaklaşık 180 bin aileye 500’er TL doğal 
gaz desteği yatırılacak. İlk ödemenin ardından, hü-
kümetin daha önce açıkladığı doğal gaz desteği ya-
tırılmazsa diğer kış aylarında da doğal gaz ödeme-
leri sürecek. Hükümetin desteği yatırması hâlinde 
ise destekler nakdi yardım olarak genel kapsamda 
devam edecek. Sosyal yardım alan aileler, Başkent 
Kartları ile abone numaralarını girerek gaz kioskla-
rından doğal gaz kartlarına yükleme yapabilecek ya 
da faturalı borçlarını ödeyebilecek.

“Hiçbir çocuk 
üşümesin” anlayışıyla 

Türkiye’de ilk kez geçtiğimiz 
yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından başlatılan doğal gaz 

desteği uygulaması bu sene de devam 
edecek. ABB sosyal yardım alan yaklaşık 

180 bin aileye 500’er TL doğal gaz 
desteği verecek. Sadece doğal gaz 
ödemelerinde kullanılabilecek olan 

destek 5 Ocak 2023 tarihinde 
Başkent Kartlara 

yatırılacak.

HABER MERKEZİ
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MANSUR YAVAŞ DUYURDU: ANKARA'DA ÇOCUKLARA 
AYLIK 330 TL'LİK KANTİN DESTEĞİ BAŞLIYOR

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hiz-
metlerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
“öğrenci dostu” uygulamalarına ara vermeden de-
vam ediyor.

ABB, yılbaşından itibaren sosyal yardım alan ai-
lelerin Başkent Kartlarına çocuklarının kantin mas-
raflarının karşılanması amacıyla aylık kişi başı 330 TL 
tutarında destek yatıracak. 

İlk etapta pilot ilçelerde başlayacak olan des-
teğin ilerleyen süreçte 60 bin öğrenciye ulaşması 
hedefleniyor. 

Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardım alan ai-
lelerin çocuklarının kantin masrafları için yapacağı 
destek, Başkent Kartlara yüklenecek ve bakiyeler 
sadece kantin harcamalarında kullanılabilecek.

YAVAŞ: “ANKARA’DA BAŞKENT KARTLA KANTİN 
ALIŞVERİŞİ DÖNEMİNİ BAŞLATIYORUZ”

Kantin desteği ile ilgili açıklamayı sosyal med-
ya hesaplarından yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, 
“Yalnızca eğitimde değil yaşamda da fırsat eşitliği 
gerekiyor. Çocuklarımız için biz hep buradayız” ifa-

delerini kullandı. Yavaş, videolu yaptığı açıklamada 
ise şunları söyledi:

“Her gün haberlerde okula aç giden ve okulda 
aç kalan çocuklarımızı üzülerek takip ediyoruz. 
Bunlardan en etkili olanı ise okullarda açlıktan do-
layı ağlayan çocukların olduğu haberdi. Bu haber-
ler bizlerin sorumluluğunu daha da artırıyor. Bu 
nedenle, sosyal yardım alan ailelerimizin çocukları 
için yılbaşından sonra ilk olarak pilot bölgelerde, 
ardından da tüm Ankara’da Başkent Kartla kantin 
alışverişi dönemini başlatıyoruz. Öğrenci başına 
aylık 330 lira destekte bulunarak evlatlarımızın 
beslenmeleri için kıymetli bir adım atmış olaca-
ğız… SMA testi, çocuk tarama testi, kreşler, doğal 
gaz desteği, et desteği, kırtasiye desteği, öğrenci 
abonmanı, öğrenci su indirimi, ücretsiz internet, 
barınma merkezleri, sınav ücreti ödemeleri, tek-
noloji merkezleri… Bunların hepsi çocuklarımız 
için… En büyük projemiz, nesillerce süren yoksul-
luğu çocuklarımız için makus bir gelecek olmaktan 
çıkarıp, onların gelişimlerini ve eğitimlerini ta-
mamlayarak aydınlık bir geleceğe sahip olmalıdır.”

Eğitimde fırsat eşitliğinin 
sağlanması amacıyla her gün 

yeni bir projeye imza atan Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, sosyal 

yardım alan ailelerin çocuklarına 
kantin desteğinde bulunacak. 
Ailelerin Başkent Kartlarına 

çocuklarının kantin masrafları 
için aylık kişi başı 330 TL yükleme 

yapılacağını sosyal medya 
hesaplarından duyuran ABB 

Başkanı Mansur Yavaş, “Öğrenci 
başına aylık 330 lira destekte 

bulunarak evlatlarımızın 
beslenmeleri için kıymetli bir 

adım atmış olacağız” dedi.

Ecegül SARAL
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 27 Aralık 
Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. yıl dönümü 
dolayısıyla kentin birçok noktasında özel 

kutlama programları hazırladı. 

     Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve il protokolü, 
Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. 
yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Gün 
boyu süren etkinlikler kapsamında Yavaş daha 
sonra Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 
“Kızılca Günden Sonsuza” lirik anlatısı ve Buray 
konserine katıldı. 

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen 

programlar Ankara Kent Orkestrasının müzik 
dinletisiyle başlayıp, “Kızılca Günden Sonsuza” lirik 
anlatısı ile devam etti. 

Gece; Kütahya Simav Sarı ve Mor Zeybekler 
Yarenleri Derneği, Afyon Sandıklı İlçesi Kültür 
Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği Yarenleri, 
Çankırı Ahi Yaran Derneği Yarenleri ve Ankara Kulübü 
Derneği Seğmenlerinin gösterileri ile renklendi. 

“Adeta Gazi Paşa’yı hep birlikte karşıladık” 
diyerek konuşmasına başlayan Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Biliyorsunuz o 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. yıl dönümünü konserden 
sergiye, atletizm koşusundan seğmenler gösterisine kadar birçok etkinlikle kutladı. Atatürk Spor 
Salonu’nda düzenlenen “Kızılca Günden Sonsuza” lirik anlatısı ve Buray konserini izlemeye gelen 

binlerce Başkentliye seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara istiklalin 
kentidir. Ankara istikbalin kentidir. Ankara hürriyet sevdasının kentidir. Cumhuriyetin Başkenti 

Ankara, ilk adım ve son kaledir” diye konuştu.

BAŞKENTLİLER ATATÜRK’ÜN ANKARA’YA 
GELİŞİNİN 103. YILINI COŞKUYLA KUTLADI 

YAVAŞ: “CUMHURİYETİN 
BAŞKENTİ ANKARA, İLK 
ADIM VE SON KALEDİR” 

HABER MERKEZİ
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buradan hiç gitmedi… İşte Ankara budur. Ankara 
istiklalin kentidir. Ankara istikbalin kentidir. 
Ankara hürriyet sevdasının kentidir. Cumhuriyetin 
Başkenti Ankara, ilk adım ve son kaledir. 103 
yıl önce Ankara’da yanan bu meşale bizlere de 
büyük sorumluluklar yüklüyor. Kimseyi ayırt 
etmeden, ortak akıl ile şeffaf, hesap verebilir ve 
katılımcı bir anlayışla çok çalışacağız, üreteceğiz, 
başaracağız. Ankara’yı kültürüyle, sanatıyla, 
tarihiyle, kırsal kalkınmasıyla, turizmiyle, 
sanayisiyle ikinci yüzyıla birlikte hazırlayacağız” 
dedi. Başkan Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Kimse 
köşesine çekilmesin. Gözünüzdeki umut, 
yüzünüzdeki gülümseme hiç bitmesin… Bu ülke, 
‘bitti’ denilen yerden başlayanların ülkesi… 
Bu ülke, ‘Anka Kuşu’ gibi küllerinden yeniden 
doğanların ülkesi… Bu ülke geleceğimiz olan 
çocukların, mutlu gençlerin, güçlü kadınların, 
umut dolu yarınların ülkesi… Atatürk’ün 
Ankara’ya gelişinin 103. yılını kutluyorum. Başta 
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve şehitlerimizi 
saygıyla ve rahmetle anıyorum. Onlara olan 
borcumuzu belki ödeyemeyiz ama en azından 
layık olabilmek için gece gündüz çalışacağımıza 
söz veriyorum.

BÜYÜK ATATÜRK KOŞUSU’NUN 87’NCİSİ 
DÜZENLENDİ

Her yıl 27 Aralık’ta Dikmen’den Ankara Garı’na 
düzenlenen “Büyük Atatürk Koşusu”nun 87’ncisi 
düzenlendi. 

AŞTİ’de Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraf-
larından oluşan sergi düzenlenirken, ABB Kent 
Orkestrası da birbirinden güzel şarkı ve marşlarla 
27 Aralık duygusunu Başkentlilere yaşattı.

Ankara cadde ve bulvarlarının yanı sıra ABB 
iştirak şirketleri ve genel müdürlükleri kırmızı 
beyaz Türk bayrakları ve Atatürk resimleriyle 
donatıldı. EGO Genel Müdürlüğü tarafından metro 
istasyonlarında marşlar çalınırken, 27 Aralık 
tarihinin öneminin anlatıldığı anonslar yapıldı.

50. Yıl Parkı 27 Aralık 1919 tarihini temsilen 
yakılan Sinsin Ateşi’ne ev sahipliği yaparken, 
Ankara Kalesi de 27 Aralık’a özel olarak ışıklandırıldı.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Atatürk Bulvarı’nda ‘Cephe İyileştirme ve 
Kentsel Tasarım Projesi’ni başlatıyor. Proje kapsamında; Sıhhiye ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında yer alan 63 
adet yapının cepheleri modernize edilecek ve binalarda tek tip tabela uygulamasına geçilecek. Ayrıca Güvenpark, 

Zafer Parkı ve Zafer Meydanı da tarihi dokularına uygun şekilde yenilenecek.

KIZILAY’IN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR: ATATÜRK BULVARI’NDA CEPHE 
İYİLEŞTİRME VE KENTSEL TASARIM PROJESİ BAŞLIYOR Yunus Emre AYAN

Erhan YUMŞAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin 
hem asırlık yapılarına sahip çıkarak kültür 
mirasını gelecek nesillere aktarmak hem de 

Cumhuriyet Dönemi'nde inşa edilmiş nitelikli ya-
pılarını korumak ve daha görünür kılmak amacıyla 
önemli çalışmalara imza atıyor. 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlı-
ğı; Sıhhiye ile Çankaya Köşkü arasında yer alan 
yapıların cephelerinin modernize edilerek 
binalarda tek tip tabela uygulamasına geçilmesi 
için harekete geçti. Güvenpark, Zafer Parkı ve 
Zafer Meydanı’nın da tarihi dokularına uygun 
şekilde yenileneceği projenin ilk etabı; Sıhhiye ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasında yer 
alan kamu binaları hariç 63 adet yapıyı kapsarken, 
uygulanacak kentsel tasarımla bölge yepyeni bir 
görünüme kavuşacak. 

ÜST GEÇİTLER KALDIRILACAK

Ankara’nın en önemli ana arterlerinden biri 
olan Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilecek 
çalışmalar kapsamında; Sıhhiye Hitit Güneşi Anı-
tı’ndan TBMM’ye kadar 10 hektarlık alanda yaya 
kaldırımlarından kent mobilyalarına, aydınlatma 
elemanlarından satış birimlerine kadar birçok 
unsur yeniden tasarlanacak.

Bulvar üzerinde yayaların kullandığı en önemli 
akslar belirlenerek bu noktalarda hemzemin yaya 
geçidi uygulamasına başlanacak. Bulvarın yaya 
öncelikli hâle getirilmesi amacıyla yapılacak çalış-
malarla üst geçitler de kaldırılacak.

CUMHURİYET DÖNEMİ ANKARA’SI GÜNYÜZÜNE 
ÇIKACAK        

Bölge içerisinde başta Güvenpark olmak üzere 
doğal ve kültürel sit alanlarında yapılacak çalış-
maların Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafın-
dan onaylandığını belirten Kültür ve Tabiat Varlık-
ları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, proje hakkında şu 
bilgileri verdi: “Atatürk Bulvarı aslında sıradan bir 
ticari aks olmaktan veya bir güzergâh olmaktan 
öte Cumhuriyetimizin açık hava müzesi niteli-
ğindedir. Atatürk Bulvarı’na baktığınız zaman 
Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin tüm izlerini 
orada görmek mümkün.  Dolayısıyla öncelikli 
olarak burayı ele aldık. İlk etapta hazırladığımız 
proje, Sıhhiye’deki Hitit Anıtı ile TBMM arasında 
kalan yaklaşık 10 hektarlık alanı kapsıyor. Burada 
bulunan 63 binanın cephe iyileştirilmesi ve 
kentsel tasarım proje çalışmasını tamamlamış 
bulunuyoruz. Önümüzdeki yıl da uygulamasına 
geçeceğiz. Bu projeyle hem Türkiye'nin hem de 
Ankara’nın toplumsal belleğinde var olan Kızılay’ı 
eski günlerine yeniden dönüştürmeyi amaçlıyo-
ruz. Araç öncelikli bir Kızılay’dan yaya öncelikli 
Kızılay’a dönüşümü planlıyoruz. Avrupa kent 
meydanlarında olduğu gibi Kızılay kaldırımları 
adeta yaşayan kafelere dönüşecek. Burada ala-
cağımız iyi neticeler de ikinci ve üçüncü etapları 
teşvik edecek.”
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ALTINPARK YÜZME HAVUZU İNŞAATI 
TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2011 yılında yaşanan kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ve kaderine 
terk edilen Altınpark Yüzme Havuzu’nu sil baştan inşa ediyor. 10 bin 500 metrekare kapalı alana 
sahip olacak yeni tesis, yarı olimpik iki havuzunun yanı sıra çocuk havuzu, spor salonu, fitness ve 

saunasıyla 2023 yılı yaz aylarında hizmet vermeye başlayacak. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte 
yıllardır atıl durumda bulunan, bakımsızlık 
nedeniyle çürüyen ya da çeşitli nedenlerle 

zarar gören tesisleri ve spor komplekslerini yeni-
leyerek Ankaralılarla buluşturmaya devam ediyor.

2011 yılında yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 
çatısı çöken ve sonrasında atıl hâle gelen Altınpark 
Yüzme Havuzu ABB tarafından yeniden inşa ediliyor. 
Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen ça-
lışmaları sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı 
paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, “Atıl durumdaki Altınpark 
Yüzme Havuzu'nu kaderine terk etmedik. Sil 
baştan inşa ederek 2023 yazında vatandaşları-
mızın kullanımına açıyoruz. 10 bin 500 m² kapalı 
alana sahip yeni tesisimizde; yarı olimpik ve çocuk 
havuzu, spor salonu, sauna gibi birçok etkinlik 
alanı yer alacak” dedi.

Çatısının çökmesinin ardından kaderine terk 
edilen eski havuzun yerine inşa edilen yeni tesis 10 
bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Tesiste; 25 metre uzunluk ve 12,5 metre genişliğe 
sahip 2 yarı olimpik yetişkin havuzu, 13 metre uzun-
luğunda ve 6,5 metre genişliğinde 2 çocuk havuzu, 
macera duşu, spor salonu, sauna, fitness, buhar 
odası ve kafeteryanın yer alacağı yeni tesisin 2023 
yılının yaz aylarında tamamlanarak Başkentlilerin 
hizmetine açılması planlanıyor.

Yaz aylarında birçok ünlü sanatçının konserine 
ev sahipliği yapan Altınpark, yapımı devam eden 
tesisisin tamamlanmasıyla şehrin cazibe merkezle-
rinden birisi olacak.

10 BİN 500 METREKARE KAPALI 
ALANA SAHİP OLACAK

Ramazan KARACA

Erhan YUMŞAK
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TEKNOLOJİ MERKEZLERİ ANKARALI 
GENÇLERİ BEKLİYOR

Hizmet anlayışında dijital dönüşüm başlatan 
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte 
özellikle istihdama katkı sağlayacak ve genç 

girişimcilere destek olacak çalışmalara hız verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş’ın “Çağı yakalamış ve gençlere alan açmış bir 
Başkent miras bırakacağız” sözleriyle duyurduğu 
teknoloji merkezleri ile Başkentli öğrencilere ve 
genç girişimcilere destek olurken BLD 4.0 dijital 
dönüşüm uygulamalarıyla da adından söz ettiriyor.

Ansera TechBridge Akademi’de metaverse eği-
timinden oyun geliştirmeye, kriptolojiden robotik 
kodlamaya kadar 22 farklı üst düzey eğitim veri-
lirken Dikmen’deki Ankara Teknoloji Köprüsü ortak 
çalışma alanları, kapalı ve açık ofisleriyle genç giri-
şimcileri ağırlıyor.

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE GENÇLERE 
İSTİHDAM İMKÂNI SAĞLAYACAK

Başkentte bilişim ve teknoloji sektörünün 
gelişmesi ve istihdama katkı sağlanması amacıyla 
hayata geçirilen  “Akademi Ankara” projesi kapsa-
mında Ansera TechBridge Akademi’de 22 farklı üst 
düzey alanda başlattığı eğitimlerine hız kesmeden 
devam ediyor. 

Metaverse, oyun geliştirme, kriptoloji, robotik 
kodlama ve sinema teknikleri alanlarında ellişer 
kişilik gruplar şeklinde ücretsiz olarak verilen teorik 
ve uygulamalı eğitimlere bugüne kadar bilişime ve 
teknolojiye ilgi duyan toplam 200 genç katıldı. 

Hafta içi her gün saat 09.30-17.30 saatleri 
arasında verilen ve devam zorunluluğu olan ileri 
düzey teknoloji eğitimlerinin ardından 2-3 yıllık bir 
süre içinde 100 binin üzerinde gencin dijital endüstri 
piyasasına kazandırılması hedefleniyor. 

“Akademi Ankara” eğitimlerine katılmak 
isteyen teknoloji meraklıları “akademi.ankara.bel.
tr” internet sitesinden süreci takip edebilir ve 
başvuruda bulunabilirler.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN 

ABB, Bilkent Üniversitesi ve Bilkent Cyberpark 
iş birliğiyle Dikmen Vadisi TechBridge Teknoloji 
Merkezi ‘Ankara Teknoloji Köprüsü’ adında kuluçka 
merkezine dönüştürüldü.

Ortak çalışma alanları, kapalı ve açık ofislerin 
bulunduğu merkezle; girişimciliğe adım atmayı 
planlayan ya da yeni adım atmış olan bireysel giri-
şimcilerin ve kuluçka düzeyindeki firmaların, ihti-
yaçları olan desteklerin sağlanarak nitelikli, ticari-
leşme seviyesine gelmiş ve ülke ekonomisine katkı 
sağlayacak şirketlere dönüşmesi hedefleniyor.

Teknoloji Köprüsü’nde firmalar oyun teknolo-
jileri, akıllı şehircilik ve dijital kültür endüstrilerine 
yönelirken, burada yapılacak etkinliklerin artması, 
vergi muafiyetlerinin kaldırılması, eğitimler ve 
mentör-mentee eşleşmeleri ile dinamik bir girişim-
cilik ekosistemi kurulması hedefleniyor. Firmalar, 
“https://portal.cyberpark.com.tr/Login/App-
licationUserSignUp” internet adresi üzerinden 
başvuruda bulunabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, BLD 4.0 dijital dönüşüm uygulamalarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. 
Ansera TechBridge Akademi’de metaverse eğitiminden oyun geliştirmeye, kriptolojiden robotik 

kodlamaya kadar 22 farklı üst düzey eğitim verilirken Dikmen’deki Ankara Teknoloji Köprüsü ortak 
çalışma alanları, kapalı ve açık ofisleriyle genç girişimcilere destek oluyor.

Ali İhsan CANSIZ

Zeliha BAĞDAŞ
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Bilim Üniversitesinin düzenlediği “Ankara” dersinin konuğu oldu. 
Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri çalışma ve projeler hakkında bilgi verirken üniversiteli 

gençler Yavaş’a büyük ilgi göstererek dersin gerçekleştiği salonda boş yer bırakmadı.

MANSUR YAVAŞ ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ Behzat Ethem TORUN 

Ecegül SARAL

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, Ankara Bilim Üniversitesinde düzenle-
nen “Ankara” dersinin konuğu olarak öğren-

cilerle buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları, 
meclis üyeleri, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yavuz Demir ve çok sayıda öğrencinin 
katıldığı derste Yavaş, salonda boş yer bırakmayan 
gençlerin sorularını yanıtladı.

“BİZE DÜŞEN BİR YÖNETİCİ OLARAK BURADAN 
GÜZEL ANILARLA AYRILMANIZ”

Konuşmasında Ankara’nın ülkenin kuruluşu-
nun yaşandığı yer olduğunu belirten ABB Başkanı 
Mansur Yavaş, “Bunu hissetmek lazım… Bunu his-
sedersek cumhuriyetin değerini daha iyi anlarız. 
Bu değerler içimizde yoksa ruhsuz beden boş bir 
ceset gibi oluyor. Geçmişimizi, tarihimizi, burada 
yaşananları bilmezsek hafızasını kaybetmiş insan 
gibi oluyoruz. Dolayısıyla hepinizin çok daha 
bilinçli, yaşadığı yerin kıymetini ve değerini bilen 
gençler olarak yetişmenizi isteriz. Bize düşen bir 
yönetici olarak Ankara’da kaldığınız süre içerisin-
de sizin çok konforlu yaşamanız, güzel anılarla 
buradan ayrılmanız… Bunun için sizler de bizim 
göremediklerimizi Başkent Mobil, Başkent 153 
veya sosyal medya hesapları üzerinden gönderir-
seniz inşallah bizler de sizlere keyifli bir öğrencilik 

yaşatırız diye düşünüyorum” diye konuştu.

GENÇLERİN SORULARINI YANITLADI

Göreve geldiği günden itibaren belediye-
de hayata geçirilen proje ve çalışmalar hakkında 
bilgi veren Yavaş, derste gençlerin sorularını da 
yanıtladı.

Yavaş, “Sizin için Ankara’yı Ankara yapan nedir?” 
sorusuna, “Cumhuriyetin kuruluşunun burada 
oluşu çok çok önemlidir. 100 yıl öncesine gidin ve 
şartlarına bakın. 100 yılda eğitim almış insanlara 
bakın. 100 yıl önceki iletişim nasıldı onlara bakın. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün o zamandan beri çizdiği 
yola baktığınız zaman hele bugünlerde zaman 
zaman Mustafa Kemal Atatürk’ü eleştirenlerin bile 
‘artık biz hata yapmışız, o zaman bunları görmüş’ 
dedikleri bir andayız. O yüzden bizim için Ankara’yı 
Ankara yapan cumhuriyetin burada kuruluşudur” 
dedi.

“İyi bir siyasetçi ve iyi bir belediye başkanı nasıl 
olunur veya nasıl olmalıdır?” sorusuna ise Yavaş, şu 
sözlerle cevap verdi:

“Bu makamı bir gün bırakacağının bilmesi 
gerekir. Hangi makam olursa olsun… Bıraktığın ve 
halkın arasına gittiğin zaman ayrıcalıklı, imtiyazlı 
olmayacak. Yaşattığınız insanın konforu, yaşam 
biçimi, yaşam standardı itibarınızı sağlar, başka 
hiçbir şey sağlamaz.”
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, su taşkını ve sel felâketlerine karşı önlem almak için çalışmalarını 
sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı bu kapsamda; 24 ilçede toplam 201 noktada başlattığı menfez 

ve dere geçiş köprüsü çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

ABB KENT GENELİNDE MENFEZ VE DERE GEÇİŞ 
KÖPRÜSÜ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Erhan YUMŞAK

Hüseyin KUTAY

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

dere geçiş köprüsü yapımına devam ediyor. 

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

RİSK TAŞIYAN NOKTALARA ÖNCELİK VERİLİYOR

Fen işleri Daire Başkanlığı, ihalesi tamamlanan 

toplam 24 ilçedeki çalışmalarını sürdürürken, bu-
güne kadar 35 menfez ve 2 dere geçiş köprüsünün 
imalatını yaptı. 17 menfez ve 14 dere geçiş köprüsü-
nün ise yapımı devam ediyor.  

Ankara’nın 24 ilçesinde dere ve akarsu yatak-
larında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 116 
menfez ve 17 adet dere geçiş köprüsü daha yapı-
lacak. 

Çalışmaların tamamlanmasıyla; merkez ve ilçe-
lerde yer alan yollar sel gibi afetlere karşı korunur-
ken, olası can ve mal kayıplarının da önüne geçil-
mesi hedefleniyor.
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ÇANKAYA-MAMAK VİYADÜĞÜ’NDE
KAPSAMLI BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLIYOR

Yapımına 1992’de başlanan ve 1998 yılında tamamlanan Çankaya-Mamak (İmrahor) Viyadüğü’nde kullanıma 
bağlı olarak zamanla meydana gelen yıpranma nedeniyle kapsamlı bakım ve onarım çalışması başlatılacak. 
2023 yılı Ocak ayında başlatılması planlanan çalışmaların yaklaşık 50 milyon lira maliyetle yılın ilk yarısında 

tamamlanması hedeflenirken çalışmalar süresince köprü araç trafiğine kapatılmayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere 
daha konforlu ve güvenilir bir ulaşım sağla-
mak için çalışmalarına devam ediyor.

Yeni yol, köprü ve köprülü kavşaklarla Başkent 
trafiğini rahatlatan ABB, aynı zamanda sorumluluk 
alanında bulunan ana arter, cadde, bulvar ve köp-
rülerde de bakım, onarım ve tadilat çalışmaları ger-
çekleştiriyor.

VİYADÜK YOĞUN BAKIMA ALINACAK

ABB Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Çankaya ile 
Mamak ilçelerini birbirine bağlamak ve trafikte 
zaman kaybını azaltmak amacıyla yapılan Çanka-
ya-Mamak (İmrahor) Viyadüğü’nde bakım ve ona-
rım çalışması başlatmaya hazırlanıyor.

Yapımına 1992 yılında başlanan ve 8 kilometrelik 
bağlantı yoluyla birlikte 1998 yılında tamamlanan 
viyadük, 25 yıllık süre zarfında meydana gelen aşın-
ma ve yıpranmalar nedeniyle yoğun bakıma alına-
cak.

2023 yılı Ocak ayında başlatılması planlanan ça-
lışmaların yaklaşık 50 milyon lira maliyetle yılın ilk 
yarısında tamamlanması hedeflenirken çalışmalar 
süresince köprü araç trafiğine kapatılmayacak.

VİYADÜĞÜN ÖMRÜ UZAYACAK

Gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili açıklamada 
bulunan, Kent Estetiği Daire Başkanı Ahmet Turan 
Söylemez, toplam 604 metre uzunluğu ile Türki-
ye’de o günün şartlarında inşa edilen en uzun ar-
dgermeli (betonarmeli dengeli konsol) yapı olan 
Çankaya-Mamak (İmrahor) Viyadüğü’nün, 64 metre 

yüksekliğiyle döneminin vizyoner projeleri arasın-
da yer aldığını ifade etti. Söylemez, köprüde trafik 
yoğunluğunun giderek arttığını belirterek, “Önü-
müzdeki yıllarda çok daha kritik bir altyapı tesisi 
hâline gelmesini bekliyoruz. Bu köprümüz aşağı 
yukarı 30 yıllık bir yapı… Bu tarz köprülerde 10 bin 
gün zamandan sonra yarı ömür bakımı diyebilece-
ğimiz bir bakım yapılmasına ve taşıyıcı elemanla-
rının yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç vardır” 
dedi. 

Dünyadaki benzer örneklerinde de bu tarz ba-
kımların yapıldığını aktaran, şunları söyledi: “Köp-
rümüzün de artık bakım zamanı geldi. Biz bunu 
hem gözlemlerimizden hem de burayı kullanan 
sürücülerimizin artan şikâyetlerinden takip edi-
yoruz. Bunun üzerine yaz ayları itibarıyla bu köp-
rüde etüt çalışmalarımıza başladık. Burada bu 
yapım tekniğiyle uzmanlaşmış uluslararası müşa-
virler ve Ortadoğu Teknik Üniversitesinden değerli 
hocamız Erhan Karaesmen’den faydalandık. Netice 
itibarıyla gözlemlerimiz doğru çıktı. Şimdi köprü-
ye müdahale edilmesi gereği ortaya çıktı. Hazırlık-
larımızı tamamladık, modelleme çalışmalarımızı 
yaptık ve ne tarz bir müdahalede bulunacağını be-
lirledik. Bahar aylarıyla birlikte bu köprüde çalış-
maları tamamlayarak köprünün ömrünü bir 30 yıl 
daha artırarak değerli hemşehrilerimizin güvenli 
bir şekilde kullanımına sunmuş olacağız.”

Gerçekleştirilecek çalışmayla vatandaşlar hem 
daha konforlu bir ulaşım imkânına kavuşacak hem 
de viyadüğün ömrü uzayacak.

Erhan YUMŞAK Emre ŞENOĞLU
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nda başlattığı dönüşüm çalışmaları 
devam ediyor. Uzun süredir atıl vaziyette bulunan 800 araç kapasiteli otoparkın yenileme işlemleri 

tamamlandığında hem yaşanan park sorunu çözülecek hem de bölge bir kütüphane kazanacak.

SIHHİYE ÇOK KATLI OTOPARKI’NDA 
DÖNÜŞÜM SÜRÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, yıllardır atıl 
durumda bulunan Sıhhiye Çok Katlı Otopar-
kı’nda başlattığı kapsamlı yenileme ve onarım 

çalışmaları devam ediyor. 

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Sıhhiye Çok Katlı 
Otoparkı'nda teknolojik ve modern bir dönüşüme 
imza atıyoruz” diyerek duyurduğu çalışmalar ta-
mamlandığında; hem bölgedeki park sorunu 
çözülecek hem de Ankaralı gençler yeni bir kütüp-
haneye kavuşacak.

Konut, iş yeri, hastane ve üniversitelere yakın 
bir konumda bulunan Sıhhiye Çok Katlı Otopar-
kı’nın hizmete açılmasının ardından özellikle Kolej 
ve Kurtuluş semtlerindeki üniversite öğrencileri ve 
vatandaşlar nefes alacak. 

OTOPARKIN İLK KATI KÜTÜPHANE OLACAK

800 araç kapasiteli Sıhhiye Çok Katlı Otopark’ı 
Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından baştan 
aşağı detaylı bir şekilde yenileniyor. 

Yenileme çalışmalarıyla birlikte otoparkın birinci 
katında 400 metrekarelik bir alan kütüphaneye 

dönüştürülecek. Böylece, çevresinde pek çok üni-
versitenin yer aldığı otopark, bölgedeki önemli bir 
ihtiyacı daha karşılamış olacak. 

Otoparkın zemin katına ise 1000 metrekarelik 
bir kafeterya alanı yapılacak. Kütüphane ve kafeter-
yanın 2023 Nisan ayı sonuna kadar hizmete girmesi 
hedefleniyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN                                
ŞARJ İSTASYONLARI 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 gerçekleştirildiği 
otoparkta, yangın söndürme ve acil durum yönlen-
dirmeleri ile yatay-dikey işaretlemeler de yenilene-
rek daha güvenli hâle getirilecek.

800 araçlık otoparkın 40 araçlık yeri işaretlerle 
engelliler için ayrılırken, elektrikli araçlar için de 
şarj istasyonları kurulacak.

Yunus Emre AYAN  • Ramazan KARACA

Erhan YUMŞAK
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İKİ BİN YILLIK TARİH CANLANIYOR: ANTİK 
ROMA TİYATROSU YENİDEN HAYAT BULUYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından iki bin yıllık Antik Roma 

Tiyatrosu ve Arkeopark alanında gerçekleştirilen restorasyon ve kazı çalışmaları devam ediyor. Kent 
tarihinin en önemli noktalarından olan bölgede çalışmalar büyük bir titizlik ve hassasiyetle sürdürülüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent 
tarihinde önemli yer tutan tarihi eserlerin 
gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak 

amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ta-
rafından iki bin yıllık Antik Roma Tiyatrosu ve 
Arkeopark alanında başlatılan restorasyon ve kazı 
çalışmaları aralıksız devam ediyor.

ANTİK TİYATRO ÖZGÜN YAPISI         
KORUNARAK YENİLENİYOR 

Ulus Tarihi Kent Merkezi içerisinde yer alan 
Antik Roma Tiyatrosu, Koruma Kurulu onayı ile 
özgün yapısı korunarak ve uygun malzemeler kul-
lanılarak yenileniyor.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Başkent 
turizmine kazandırılması hedeflenen tiyatroda 
basamak yerleştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. 

Uzman ekipler tarafından yapılan restoras-
yon çalışmalar kapsamında Roma Tiyatrosu Cavea 
(Oturma birimleri) ve Özgün Taşlar üzerinde kon-
servasyon çalışmaları tamamlandı.

ARKEOPARK’TA ÇALIŞMALAR ROMA 
TİYATROSU İLE EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLMEKTE

Çalışmaları 2021 yılında başlayan Arkeopark 
Çevre Düzenleme Uygulamaları da Roma Tiyatrosu 
restorasyonu ile eş zamanlı olarak sürdürülürken 
bilimsel kazı çalışmaları da devam ediyor.

Çalışmalar sırasında; Arkeopark Karşılama 
Merkezi olarak tasarlanan binanın oturum 
alanında açılan sondaj çukurunda Osmanlı Dö-
nemi’nden kalan deri işleme atölyeleri tespit 
edilmesi nedeniyle proje revize edildi. 

17 bin metrekarelik bir alana yerleşecek olan 
Arkeopark’ta çalışmalar tamamlandığında kazı 
alanlarının ve buluntuların sergileneceği açık 
hava müzesi, ziyaretçi merkezi yapısı içerisinde 
çocuklara ve gençlere arkeoloji bilimini tanıtmayı 
ve sevdirmeyi amaçlayan atölyeler, Ankara’nın 
tarihi katmanlarının anlatıldığı tematik sergiler ve 
tarihi yapıları tanıtıcı sanal gerçeklik (VR) dene-
yimleri yer alacak.

Yunus Emre AYAN  • Ramazan KARACA

Ali Emre AY
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ABB ÜRETİMİ DİZEL EGZOZ SIVISI “BELBLUE” 
AKARYAKIT İSTASYONLARINDA SATIŞTA

ABB iştiraklerinden BelPLAS AŞ’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesine tasarruf sağlamak,  çevre 
kirliliğini önlemek ve egzoz emisyonunu azaltmak amacıyla ürettiği Avrupa Birliği standartlarındaki 

dizel egzoz sıvısı “Belblue”, Başkentteki akaryakıt istasyonlarında satışa sunuldu.

Yunus Emre AYAN

Erhan YUMŞAK

Çalışma alanını genişleterek yenilikçi ürünler 
üretmeye başlayan Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi iştiraklerinden BelPlas Ankara Termoplas-

tik ve Bakım Onarım Hizmetleri AŞ, birçok organik ve 
kimyasal ürünün üretimini ve uygun fiyatla satışını 
gerçekleştiriyor. 

Geçtiğimiz günlerde Devlet Malzeme Ofisi’nin 
(DMO) de ürün kataloğuna giren BelPlas üretimi 
dizel egzoz sıvısı “Belblue”,  internetten gördüğü 
yoğun ilgi üzerine şimdi de akaryakıt istasyonların-
da satışa sunuldu.

“Belblue”nun akaryakıt istasyonlarında satışa 
çıkması vatandaşların ürüne ulaşmasını da kolaylaş-
tırdı.

Doğaya zararlı olan ve dizel araçlardan atmosfere 
yayılan azot gazı salınımını düşüren “Belblue”, 
akaryakıt istasyonlarında bulunan marketlerde 
doldurma aparatıyla birlikte ambalajlı olarak ya da 
otomasyon sistemiyle pompayla satışa sunuluyor.

Piyasa koşullarında temin etmek yerine kendi 
ürettiği dizel egzoz sıvısını; belediye araçları, 
otobüsler, hafriyat kamyonları ve iş makinelerinde 
kullanan ABB büyük tasarruf da ediyor. 

AMBALAJLI YA DA POMPAYLA 
SATIŞI SUNULUYOR
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İlçe ilçe gezerek sorun ve talepleri yerinde dinleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, bu kez Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi’nde muhtarlar, dernek başkanları, site yöneticileri 

ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yavaş, “Yerinde sorunları dinlemeyi ve sizlerle beraber olmayı 
seviyorum. Yüz yüze geldiğimiz zaman anında dertlere çare olabiliyoruz” dedi.

ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ BU KEZ 
KARACAÖREN’DE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Başkentlilerle bir araya gelmeye devam eden 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, ziyaret ettiği ilçelerde muhtarlar ve 

bölge sakinlerinin taleplerini dinleyerek, ortak akıl 
ilkesi doğrultusunda çözüm önerilerine yönelik gö-
rüş alışverişinde bulunuyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, son olarak Altındağ 
ilçesi Karacaören Mahallesi’ni ziyaret etti. Muhtarlar, 
dernek başkanları, site yöneticileri ve vatandaşlar-
la buluşan Yavaş’a; ABB Özel Kalem Müdürü Yüksel 
Arslan, ABB Meclis üyeleri ve ABB bürokratları eşlik 
etti.

Karacaörenli vatandaşların yoğun ilgisiyle karşı-
laşan Yavaş, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“SİZLERE HESAP VERELİM DİYE UĞRAŞIYORUZ”

Muhtarların, site yöneticilerinin ve apartman 

sakinlerinin sorunlarını tek tek dinleyen ve talep-
lerini not alan Yavaş, bütün daire başkanlıklarıyla 
hizmete hazır olduklarını belirterek, “Kim nereye 
oy verdi diye bakmadan, Ankara’nın sorunları-
nı tespit ettik. Önce sağlık dedik… Birçok yerde 
kanalizasyon açıktan akıyor, birçok yerin suyu 
yok. Oralardan başlamak suretiyle Ankara’yı imar 
etmeye çalışıyoruz. Her yere yetişmeye çalışıyo-
ruz, elimizden geldiğince her yere hizmet etmeye 
çalışıyoruz” dedi.

Bölgedeki çalışmalar hakkında da bilgi veren 

Yavaş, ”Yerinde sorunları dinlemeyi ve sizlerle 
beraber olmayı seviyorum. Yüz yüze geldiği-
miz zaman anında dertlere çare olabiliyoruz. 
Bu şekilde yüz yüze olup sizlere de hesap 
verelim diye uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Behzat Ethem TORUN Ecegül SARAL
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ABB ATA MİRASINA SAHİP ÇIKIYOR:  DOĞAL YAŞAM VE 
ATATÜRK ÇOCUKLARI PARKI’NIN YAPIMI SÜRÜYOR

Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Türk Milletine miras 

bıraktığı Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde 
yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. 

Daha önce AOÇ alanı içerisinde bulunan 
alanları kiralayarak tarıma açan ABB, şimdi de 
yaklaşık 940 bin metrekarelik Doğal Yaşam ve 
Atatürk Çocukları Parkı’nı Başkentlilerin hizmetine 
sunmaya hazırlanıyor. 

YÜRÜYÜŞ YOLLARINDAN KONSER 
ALANLARINA PEK ÇOK DONATI YER ALACAK

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 
ekiplerinin 7/24 mesai harcadığı alanda; yürüyüş 
ve bisiklet yolları, kapalı ve açık toplamda 5 bin 
878 araçlık otopark, seyir terasları, şenlik alanları, 
çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, hediyelik 
eşya dükkânları, bilgilendirme- yönlendirme 
ve güvenlik kulübeleri, konser alanları ve piknik 
alanları gibi pek çok donatı yer alacak.

Ankara’yı yeşilin de Başkenti yapmak için 
yoğun mesai harcayan ABB ekipleri ayrıca, park 
alanını ikiye bölen Ankara Çayı’nın temizlenmesi 
için de hummalı bir çalışma yürütüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkıyor. Yıllardır ihmal 
edilen, çorak bir görüntüye sahip olan ve Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yer alan 940 bin metrekarelik 

alan “Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı” adıyla Başkentlilerin hizmetine sunulacak. 

Yunus Emre AYAN

Seda BUGARİ
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ABB’DEN PARK VE YEŞİL ALAN SEFERBERLİĞİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Ovacık Mahallesi’nde toplam 64 bin metrekare alan üzerine kurulacak 
park için çalışmalara başladı. Koşu yolu, fitness alanı, saha, tenis kortu, çocuk oyun alanları ve birçok 

aktivitenin yapılacağı sosyal alanların bulunacağı park, 2023 yılının yaz aylarında Başkente kazandırılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kazandırdığı 
yeşil alanlarla kentin çehresini değiştirirken 
yepyeni yeşil alan ve park yapım çalışmalarına 

da aralıksız devam ediyor.

ABB; mahalle içlerinde bulunan uzun süredir 
boş kalan atıl alanları ve imarda yeşil alan olarak 
görünen yerleri değerlendirerek, ailelerin gönül 
rahatlığıyla vakit geçirebileceği park ve rekreasyon 
alanlarına dönüştürüyor. 

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 
Keçiören Ovacık Mahallesi’nde toplamda 64 bin 
metrekare alana kurulacak park için kollarını sıvadı. 
31 Ekim tarihinde ihalesi gerçekleştirilen parkta; 

birçok sosyal aktivitenin yapılabileceği alanlar 
bulunacak.

KEÇİÖREN’E NEFES ALDIRACAK

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tara-
fından ihalesi yapılan 64 bin metrekarelik park, Ke-
çiören’e nefes aldıracak. 

Parkta; 1634 metrekare koşu yolu, 648 
metrekare fitness alanı, 606 metrekare saha- 
tenis kortu, 924 metrekare mini futbol sahası, 1348 
metrekare çocuk oyun alanı, 5 bin 974 metrekare 
yürüyüş yolu, 437 metrekare pati parkı, 32 araçlık 
otopark, 2 adet WC olması planlandı.

Emre ŞENOĞLU

Zeynep Esra ŞAHİN
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ASKİ Genel Müdürlüğü, Çankaya ilçesi Ankaralılar Caddesi’nde özellikle metro girişleri ve Gordion AVM’de 
yaşanan sel ve taşkın manzarasına son vermek için harekete geçti. Caddeye 1420 metre atık su hattı, 
1670 metre de yağmur suyu hattı döşendi. Ayrıca, 22 adet büyük sel kapanı yerleştirildi. Kısa sürede 

tamamlanan proje 60 milyon TL’ye mal oldu. 

KORU MAHALLESİ’NİN 25 YILLIK TAŞKIN SORUNUNA ÇÖZÜM: 
ANKARALILAR CADDESİ’NİN ALTYAPISINA NEŞTER

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Mü-
dürlüğü, Ankara’da görülen şiddetli yağışlar ve 
neden olduğu sellerin önüne geçmek için baş-

ladığı çalışmalarını sürdürüyor.

ASKİ ekipleri, yaklaşık 25 yıldır sel baskınlarının 
yoğun olarak yaşandığı Çankaya ilçesi Koru Mahalle-
si’nin sorununun çözümü için Metro Bakım İstasyonu 
ve Gordion AVM’yi kapsayan bölgede altyapı inşaatı 
çalışması gerçekleştirdi. 

KRONİK SORUNLAR TEK TEK ÇÖZÜME KAVUŞTU-
RULUYOR

Başkent genelindeki altyapı çalışmalarını 
aralıksız olarak sürdürdüklerini belirten ASKİ Genel 
Müdürü Erdoğan Öztürk, kentin yıllar içinde biriken 
kronik sorunlarını tek tek gündeme alarak çözüme 
kavuşturduklarını ifade etti. Bu kapsamda son olarak 
aşırı yağışlarda taşkın ve göllenmelerin yaşandığı 
Ankaralılar Caddesi’nde altyapı imalatları gerçekleş-
tirdiklerini hatırlatan Öztürk, “’Ankaralılar Caddesi 
Yağmur Suyu ve Kanal Yapımı Projesi’ çerçevesinde 
caddeye bin 420 metre atık su hattı, bin 670 metre 
de yağmur suyu hattı döşendi. Zaman zaman 
yaşanan sel baskınlarının önüne geçebilmek için 
de caddeye ayrıca 22 büyük sel kapanı yerleştirildi” 
dedi.  

İNŞAAT ÇALIŞMALARI AĞUSTOS AYINDA BAŞLADI

Başkentte gerçekleşen yoğun yağışların, Çankaya 
ilçesindeki Ankaralılar Caddesi’nde sel baskınları-

na neden olduğunu hatırlatan ASKİ Genel Müdürü 
Erdoğan Öztürk şunları söyledi: 

“Bölgedeki hattın yüksek debiyi kaldırama-
ması nedeniyle cadde üzerindeki Metro Bakım 
İstasyonu, metro A-B-C-D girişleri ile Gordion 
AVM’nin önü ve otoparkında taşkınlar yaşanmıştı. 
Üst havzadan gelen sel suyu, Dumlupınar Bulva-
rı'nı da aşarak askeriyeyi de su altında bırakmış-
tı. Bir daha aynı sorunun yaşanmaması için hızla 
çözüm için harekete geçtik. ASKİ olarak, cadde üze-
rindeki mevcut atık su ve yağmur suyu hatlarının 
yetersiz olduğunu tespit ettik.  Hazırlanan projenin 
ardından inşaat çalışmalarına başladık.”

Yaz boyu sürdürülen çalışmalar kapsamında 
bölgeye 1420 metre betonarme boru şeklinde atık 
su hattı, yine betonarme boru şeklinde 1670 metre 
de yağmur suyu hattı imalatının gerçekleştirildiğini 
vurgulayan Öztürk, döşenen 2,8 metre çapındaki 
yağmur suyu hattının Ankara’da örneği az olan 
büyüklükte bir boru hattı olduğuna dikkati çekti.  
Öztürk,  18 Aralık 2022 tarihinde inşaat çalışmaları 
tamamlanan 1600’lük yeni hattın bağlantı işleminin 
de gerçekleştirildiğini bildirdi. 

PROJE MALİYETİ 60 MİLYON TL

Cadde üzerine 22 büyük sel kapanı da yerleşti-
rilerek sistemin daha sağlıklı çalışmasının sağlana-
cağını vurgulayan Öztürk, kısa sürede projelendiri-
lerek yapımı gerçekleştirilen altyapı imalatlarının 60 
milyon TL’ye mal olduğunu sözlerine ekledi.

Evin DEMİRTAŞ Selim Arda ERYILMAZ
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BARAKADAN MODERN TESİSE: BALIK HALİ 
ESNAFI YENİ YERİNDEN MEMNUN

Yenimahalle Toptancı Hali içerisinde yer alan ve yıllardır yenilenmeyi bekleyen “Balık Hali”ni yeniden 
ayağa kaldıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkente modern ve konforlu bir tesis kazandırdı. Balık 
sezonunun açılmasıyla birlikte satışlarına daha hijyenik ve sağlıklı koşullarda devam eden balıkçılar, 

hem yeni yerlerinden hem de satışlarından oldukça memnun.

Yenimahalle Toptancı Hali içerisinde yıllardır 
yenilenmeyi bekleyen “Balık Hali”ni yeniden 
ayağa kaldıran Ankara Büyükşehir Belediye-

si, Başkente modern, hijyenik ve konforlu bir tesis 
kazandırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş tarafından 7 Eylül 2022 tarihinde açılışı ger-
çekleştirilen “Yeni Balık Hali” yenilenen konforlu 
ve modern haliyle Başkentlilere hizmet vermeye 
devam ediyor.

10 BİN METREKARE ARSA ÜZERİNE 14 DÜKKÂN 
İNŞA EDİLDİ

Yenimahalle Toptancı Hali içerisinde yer alan 
yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerine 14 dükkân 
ve 235 metrekarelik bir soğuk hava deposu inşa 
edildi. Aynı zamanda, balıkların satış anına kadar 
taze kalabilmesi için dükkânlara kendilerine ait 
soğuk hava depoları yapılırken, alanda 46 araçlık 
da bir otopark inşa edildi. 

ESNAF: “TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL BALIK HALİ 
BURASI OLDU”

Yenilenerek hizmete açılan Balık Hali’nin tez-
gâhlarında hareketlilik devam ederken, satışla-
rını yeni yerlerinde gerçekleştiren balıkçılar da 
hijyenik ve sağlıklı koşullarda çalışmaktan duyduk-
ları memnuniyeti dile getirdi. Balıkçı esnafı, şöyle 

konuştu:

-Menderes Soysalcı: “Türkiye’nin en güzel balık 
hali burası oldu. Daha önce gecekondu gibiydi.”

-Cafer Söylemez: “Şu an İstanbul, İzmir, Bursa 
ile bağlantımız olduğu için oralardaki halleri de 
gezdik ancak en kaliteli, en modern hal Ankara 
Hali. Konfor olarak banyodan, ısınma sistemine 
kadar güzel bir tesisimiz oldu.”

-Mustafa Şimşek: “Halin eski hali çok kötüydü. Şu 
anki yerimiz çok güzel oldu. Türkiye’de başka bir 
ilde böyle bir hal yok.”

-Hikmet Eşiyok: “Halimiz tertemiz oldu. Başkanı-
mız, hijyenik bir tesis kazandırdı.”

-Seyithan Hakbilen: “Biz 15 senedir baraka-
larda çalışıyorduk. Burası çöplük gibiydi. Gece 
üşüyorduk soba yok, ısıtıcı yok… Şu an kalorifer 
var, sıcak. Bize otel gibi bir hal yapıldı.”

-Erhan Hakbilen: “Mutfak, banyo, klima, ısıtıcı her 
şeyimiz var. Bu sene balık da bol...”

-Okan Okcu: “Bu yapılan hizmet Türkiye’de balık 
piyasasında en iyi hizmettir.”

-Keke Devral: “Eski hali kötüydü. Her şeyimiz 
rezillikti. Şu anda yağmur yağınca rahatsız 
olmuyoruz. Üstümüz ıslanınca kurutuyoruz. Kir-
lenince yıkayabiliyoruz. Hatta eve gidemediğimiz 
zaman burada kalacak yerimiz bile var.”

Toygar DÜNDAR

Zeliha BAĞDAŞ
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YOLU BAŞKENTTEN GEÇEN FİLMLER KIZILAY 
METRO İSTASYONU’NDA 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, bir bölümü ya da tamamı 
Ankara’da geçen filmlerin afişlerini Kızılay Metro İstasyonu’nda sergilemeye başladı. Ankara’nın tarih 
içerisindeki gelişimini de gözler önüne serecek proje zamanla diğer istasyonlarda da uygulanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Başkentin ta-
nıtımı için yeni bir projeye daha imza attı.

Bir bölümü ya da tamamı Ankara’da geçen 
filmlerin afişleri, Kızılay Metro İstasyonu’nun du-
varlarına yerleştirilerek Başkentlilere sergilenme-
ye başlandı.

Ankara’dan iki sahnenin yer aldığı 1925 yapımı 
“Grass A Nations Battle for Life” adlı belgesel-
den, 2012 yapımı Zeki Demirkubuz’un “Yeraltı”-
sına kadar 25 yapımın afişleri Başkentlileri adeta 
zamanda yolculuğa çıkarıyor.   

Sergilenen film afişleri arasında Türkiye Cum-
huriyeti'nin 10. kuruluş yıl dönümü için Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün isteği üzerine Sovyet Yönetmen 

Sergey Yutkeviç tarafından çekilen “Türkiye'nin 
Kalbi Ankara” adlı belgesel filmin afişi de yer alıyor.

Kızılay Metro İstasyonu’nda sergilenen film 
afişlerinin sinematografik açıdan Ankara’nın tarih 
içerisindeki gelişimini gözler önüne serdiğini ifade 
eden Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Daire Başkanlığı 
Koordinatör Yardımcısı Gamze Özbaş, “Başkentin 
sanat tarihini ve kültürünü anlatmak amacıyla 
bir kısmı ya da tamamı Ankara’da geçen filmlerin 
afişlerini Kızılay Metro İstasyonu’nda sergileme-
ye başladık. Başkentin sokaklarında çekilen ve 
herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bu 
filmlerin afişleriyle Ankaralıların hafızasını taze-
leyeceğine inanıyoruz. Ayrıca bu filmlerin sine-
matografik açıdan Ankara’nın tarih içerisindeki 
gelişimini de gözler önüne seriyor. Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı olarak bu uygula-
mayla Ankara’nın tanıtımına katkıda bulunmayı 
amaçlıyoruz. Uygulamamızı daha sonra diğer is-
tasyonlarda da yaygınlaştıracağız” dedi.

1920’LERDEN 2000’LERE 
ZAMANDA YOLCULUK

Ali İhsan CANSIZErhan YUMŞAK


