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GERÇEKLEŞEN DÜŞLERLE  
ANKARA 2019’U İSTİYORUZ 

 

Bu şehirde sağlıkla varlıkla insanca yaşamak istiyoruz dedik… Nasıl? Sorusuna elbet verilecek 

cevaplarımız var, veriyoruz. Bu şehri, nefes alır gibi hissediyoruz, çünkü biz kapalı kapılar arkasında, 

korumalarla yaşamıyoruz… Her sokağında bir anımız var, kaybetmek istemiyoruz. Doğduğumuz 

doyduğumuz bu şehri seviyoruz. Ve en güzelini en iyisini hak ettiğimizi biliyoruz. Bu nedenledir ki 

Ankara’nın geleceğine, 2019 a bir mektup yazıyoruz... Kim okur demiyoruz… Elbet okuyanlar 

bulunur… Cevap verenler olur. Biz kendimize vazife çıkarttık. Ankara düşlerimizi yazdık, 

gerçekleşecek düşlerdi bunlar. Bazıları hemen bazıları birkaç yıl içinde bazıları 2019 a kadar, 

yazarken inandık… Hissettik, paylaşmak istedik. 

 
 “DEMİR RAYLARLA, ÖRDÜK ANKARAYI DÖRTBAŞTAN”  
 

Ulaşımda toplu taşıma ve raylı sistem öncelikli hale getirilir. Metro ağı genişletilir. Engebeli alanlarda 

alt geçit yapmadan troleybüs dolanır. Kent merkezlerine özel araçların girişleri sınırlandırılır, kent 

merkezlerine araçla, ille de girilmek istiyorsa bedelini öder. Kent dışındaki metro çıkışlarına otoparklar 

yapılır. Toplu taşım (otobüs, tramvay, troleybüs) araçları için özel şerit tahsis edilir. Bisiklet yolları 

yapılır. Halk bisiklet (halkbis) uygulaması başlatılır. Ulaşımda yeni bir dönem başlar, kent içinde özel 

araçlar azalır, kent merkezleri soluk alır, aracı olanlar metro çıkışlarına park eder, merkezlere metro ile 

ulaşır. 

 

Geleceğin ulaşım aracı, Halkbis: Bisikleti belediye ücretsiz olarak sağlar, herkes ulaşacağı yere 

bisiklet ile ulaşır, kullanıcı bisikleti bisiklet parkına park eder, diğer kullanıcı gelir bu bisikleti alır, 

gideceği yere bisiklet ile ulaşır, ulaştığı yerde bisikleti bisiklet parkına bırakır. Dezavantajı ne? 

Bisikletler çalınabilir, ama olsun, bu da bisiklet kullanılmasının yaygınlaşması anlamına gelir. Ayrıca 

herkes spor yapmış olur, hava kirlenmez, yollar aşınmaz, hepimiz için sağlıklı yaşam olur. 

 

 

Engellilerin, sürekli hastalığı olanların, yaşlıların evlerine hapsedilmemesi, kenti yaşaması için ücretsiz 

taşınması sağlanır. Herkes için toplu taşıma ücretleri azaltılır, öğrenciler için genç-kart çıkartılıp yüzde 

elli indirimli taşınır. Biletlerdeki geçiş hakkı 45 dakikadan 2 saate uzatılır. 

 

Kaldırımla yol arasındaki yükseklikler kaldırılır, araç ve yaya hattı kentte birleşir. Yol ve kaldırım hattı 

malzeme ve renkle ayrılır. Kent merkezlerinde ilk geçiş hakkı yayaya verilir, trafik ışıkları yayaların 

kontrolüne bırakılır. Basarsınız araç durur, yaya geçer. 

 

RUHUMUN KANATLANDIĞI YER, MEYDANLAR 
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Şehirlerde insanları içine alan, kaynaştıran, sosyalleştiren etkileşimin en yüksek olduğu en önemli 

kamusal(halka açık) alanlar MEYDAN lardır. Meydanlar sadece geçilirken durup nefes alınacak, bir 

bankta soluklanılacak, bir kahve içilecek yerler değillerdir.. Hemşerilik bilincinin gelişmesinde, ortak 

bellek oluşumunda ve dayanışma ruhunun gelişmesinde en etkili karşılaşma mekânlarıdır.  

 

Ankara’da Kızılay, Ulus, Tandoğan gibi kent merkezleri araçlardan arındırılarak, yayalaştırılır 

meydanlaştırılır. Kültür, sanat ve tarih açığa çıkartılır, şehir harekette yavaşlarken, yaşamda da 

sakinleşir.  

 

Kızılay semti kültür ve sanat merkezi haline gelir, Güvenpark’taki dolmuşlar kaldırılır, Kızılay’ın iç 

sokakları (Kumrular, Karanfil, Konur vb sokaklar ) yayalaştırılır, tabela kirliliğine son verilir, semte 

tramvay hattı döşenir… Meslek odaları ile birlikte, yıkılması gereken niteliksiz yapıların fizibiletisi 

yapılır, mevcut yapıların kullanılmayan üst katları, Saraçoğlu mahallesindeki konutlar, öğrencilere, 

sanatçılara yurt olarak verilir. Kızılay gündüz, gece yaşayan bir yer olur ve canlanır… 

 

Ulus Tarihi meydan haline getirilir, kazılar yapılır, kültürel miras açığa çıkartılır tarihle günümüz yapıları 

bütünleşir,meydan yaşayan bir açık hava müzesine dönüşür.  Ulusta, Roma döneminin önemli yolunu 

kesen ticari yapı yıkılır, Roma yolu açığa çıkar, Ankara Valisi Roma yolundan yürüyerek, valilik 

binasına ulaşır. Kaleye çıkan Roma tiyatrosu onarılır, kale ile meydan arasında farklı kültürleri 

birleştiren yaya bağlantılı kültür koridoru kurulur.  

 

Bazı meydanlar okuma meydanları olabilir. “0” meydana açılan sahaf kafelerde kitap değiş tokuşları 

yapılır. Genç yazar adayları ve yazarlar buluşur. Yazarlar söyleşiler yaparken vatandaş da katılır. 

Yazarlar okuyucuyla buluşur. Edebiyata katkı sağlanır. Şehrin kendi edebiyatı üretilir. İkinci el kitaplar 

buralarda satılır. Biliriz ki şehir de bizi sarmalayan bir okuma köşesi vardır. Okumayan kalmaz.  

 

Bazı meydanlar da dansla karakterize edilebilir: Her pazar bir meydanda dans edilir, her hafta 

başka bir dans olur. Kentin dans kursları hocaları, öğrencileriyle gelirler, müziklerini de getirirler. 

Belediye, neye ihtiyaç duyuluyorsa sağlar (ses sistemi vs.) Meraklısı da dansla tanışır, öğrenir, pratik 

yapma şansı bulur. Bizim iklimimiz yılın uzunca bir bölümünde buna olanak sağlar. 

  

Planlama sürecinde yeni yapılacak konut alanlarında nüfusa göre, yayalaştırılmış meydanlar 

planlanır… Meydanlar kültür paylaşım mekânlarıdır, fotoğraf sergileri yapılır.  Ürettiğimiz ürünler 

nitelikli ortamlarda sunulur, bu arada kermesler de yapılır. Haftanın belirli günlerinde meydanlara ek 

sokaklar trafiğe kapatılır... Her hafta hangi sokak yayalaştırılmış merak eder, takip ederiz. Gelişen, 

şehri sarmalayan bu bulmaca, şehri daha iyi tanımamızı sağlar, böylece şehirde yaşam bir anda bir 

eğlenceye de dönüşür. Kent bizi eğitir, bizde eğleniriz.  

 

PAZARYERİ, PAYLAŞIM YERİ  
 
Pazaryerleri alışverişin yapıldığı ve o mahallede oturanların birbiriyle karşılaştıkları selamlaştıkları, 

ayaküstü hal hatır sordukları paylaşım mekânlarındandır. 
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Her mahallede haftada bir gün açılan pazaryerlerine, sürekli olan halk-pazarları kurulur. Ankara’nın 

çevre civarında ve köylerinde yetiştirilen ürünler halk pazarlarında doğrudan satışa sunulur. Bu arada 

esnafa destek, halka da doğal gıda uygulaması başlatılır… Ankara coğrafyasına göre temalı pazarlar 

yapılır, çevre civardan üreticiler gelirler… Ankara’da Ayaş pazarı, Beypazarı Pazarı, Kazan Pazarı, 

Elmadağ Pazarı, Haymana Pazarı, vb kurulur. Belediye çevre civardan gelen pazarcıları/üreticileri 

ücretsiz taşır… Çevre civarla kaynaşılır, yerel ekonomiye katkı sağlanır…  

 

Pazaryerlerinde, haftanın bir günü, aldım - verdim günleri olur. Herkes ihtiyaç fazlasını (eşya, 

giyecek, kırtasiye, kitap v.b) belirlenen günde, pazaryerine bırakır, ihtiyacı olanlar da alır götürür. 

Kimse rencide olmaz, tüketim azalır, dayanışma artar, doğal kaynaklar korunur. 

 

Pazaryerleri kullanılmadığı zamanlarda, açık hava sinemasına dönüşür, mahallenin toplu spor ve 

jimnastik yapma alanları olarak kullanılır, spor hocasını belediye sağlar. Sağlıklı yaşam başlar, sağlıklı 

yaşlanırız.  

 

Pazaryerlerinde Ankara’da bulunan ülkelerin büyükelçilikleriyle birlikte farklı ülkelerin kültürünün 

(mutfak, müzik, sanat, mimari, çocuk oyunları, filmleri v.b) halkla buluşacağı etkinlikler düzenlenir. 

Pazaryeri bir anda, ülkelerin desteğiyle, evrensel paylaşım yeri olur. Farklı kültürlerle etkileşim 

içerisinde oluruz…  

 

VADİLERLE NEFES ALAN ANKARA… 
 
Ankara’yı çevreleyen vadiler ve oluşturacakları rüzgâr koridoru, kente nefes aldıran dinlence yerleri 

haline gelir. Vadiler, insanların doğayla kucaklaşmaları için; su kaynakları, toprak yapısı, bitki örtüsü, 

yaban hayvanlarının varlığı, doğal ve tarihi yapılarıyla korunarak, ağaçlandırılarak kent içerisinde 

nefes alma koridorları oluştururlar. Hava kirliliğini azaltır. Vadi eşittir şehirde bir nefes, bir can… 

 

Atatürk Orman Çiftliği, alanındaki araziler, tarımsal üretim, araştırma ve üretim kullanımları için 

geliştirilir, hafta sonu ailece gidilir, her türlü üretim yerinde görülür, çocuklar dalından elma kopartır, 

bahçeden salatalık toplar… Yağmur yağdığında toprak kokusunu içine çeker… AOÇ dondurmasını 

yalar, muhallebisini yer, AOÇ sütünü alır evinde içer, böylece bizimde bir çiftliğimiz olur. 

 

İmrahor Vadisi / Çankaya: Mamak ve Çankaya ilçe sınırında olan Vadi, Mogan ve Eymir gölü ile 

bütünleşerek yapılaşmadan uzak doğal hayatın öğrenildiği doğa parkuru haline getirilir.  Vadideki tuğla 

fabrikaları yeniden işlevlendirilir . Ailece gidilir sebze ve meyve yetiştirilen tarım alanlarında, dalından 
topla alışverişleri yapılır. Piknik yapılır, balık tutulur, yürüyüş yapılır, tırmanılır, bol bol oksijen alınır… 

Böylece doğal hayat sürdürülür…  

 

Kıbrıs Köyü Vadisi / Bayındır Barajının ilerisi: Vadideki taş ocakları kaldırılır, vadi kendi 

doğallığında, doğa ve arkeoloji parkuru haline getirilir, paçaları sıvayıp dereye girilir, yürüyüş yapılır, 

piknik yapılır, arkeoloji öğrenilir, kayalara tırmanılır, bol bol oksijen alınır stres atılır…  Uygulamalı doğa 

ve tarih vadisi olur… 
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Zir Vadisi / Sincan Yenikent, kazı yapılır, tarih açığa çıkar, ağaçlandırılır, birlikte gidilir tarih öğrenilir, 

yürünür, bol bol oksijen alınır, arkeoloji öğrenilir, uygulamalı doğa ve tarih vadisi olur… 

 

Bademlik / Çankaya Ankara’nın ilk bitki örtüsü badem ağaçlarının olduğu yer doğal sit alanı olarak 

tescil edilir. Ağaçlandırılır, şehir ormanına dönüşür… Her yıl badem toplama festivali yapılır… 

Bademden yapılma ürünler tanıtılır, geliştirilir ve satılır…   

 

Hacı Kadın Vadisi / Keçiören,  Ağaçlandırılır, kent ormanı olur, doğa parkuru haline gelir, yürüyüş 

yapılır, nefes alınır, stres atılır, piknik yapılır. Çankaya-Keçiören kaynaşması ve paylaşması 

vadilerdeki bademlerin ortak toplanmasıyla yaşanır.  

 
KENT İÇİN SAHİCİ PARKLAR 
 
Kent içerisinde kalan, Abdi İpekçi Parkı, Gençlik Parkı, Kurtuluş Parkı, Ellinci yıl, Güvenpark, Kuğulu 

Park, Seğmenler, Botanik parkları onarılır, yaraları sarılır, şehir hayat bulur, bizde yeniden hayat 

buluruz. Bu parkları geçiş güzergâhı olarak kullanmayız, dinleniriz, çocuklarımızı götürürüz. Kent 

parkları ile spor alanları ve ticaret karıştırılmaz. Yalandan ağaç, yalandan su, yalandan park da olmaz. 

 

ÇOCUK DOSTU ANKARA  
 
Çocuk parklarındaki malzemeler: Doğa dostu malzemelerden yapılır(ahşap demir v.b), kaydıraktan 

kayan çocuklarla aileler, elektriklenmez… Çocuk parklarında 0–6 yaş oyun alanları ve 7–12 yaş oyun 

alanları ayrı yerde yapılır… 0–6 yaş grubunun oyun mekânı güvenlik açısından, etrafı çitle kapatılır… 

Kaza olmaz… Güvenli olur. Çocuk oyun alanındaki oyuncaklar çeşitlendirilir, su oyunları, kum oyunları 

v.b yapılır. 

 

Çocuk kentleri:  Bir arazi tahsis edilir, çocukların kent yaşamını öğreneceği, deney yapacağı, 

araştırma yapacağı, yönetici olacağı, kent hizmetlerini gerçekleştireceği, bir çocuk kenti çocuklarla 

beraber oluşturulur… Çocuklarımız kent hizmetlerini tanır, kent demokrasisini öğrenir. 

 

 

Çocuk oyun atölyeleri: Çocuklar tarım yapar, duvar örer,  ahşap atölyesinde kendine oyuncak yapar, 

demiri işler, ev yapar... Ne olur? Çocuklar alışveriş merkezlerinin kalabalığından, kargaşasından 

kurtulur… Oyun zevkli hale gelir… Oksijen alır… Hayata hazırlanır, iş öğrenir, köy enstitüleri gibi-
kent enstitüleri olur… Çocuklarla aileler bir arada oyunla büyür… 

 

Çocuk oyun sokakları: Arsa kalmadı her yer beton oldu, yol oldu. Top koşturacak, seksek, çinçan, 

çivi, çelik çomak, dalya, tostik, kuyu, oynayacak yer kalmadı… Her sokak haftanın bir günü 

yayalaştırılır oyun sokağı olur… Çocuklar oynar, her yıl sokak oyunları festivali yapılır, çocuklarla 

aileler birlikte oynarken yeni oyunlar üretir… 

 

Okul bahçeleri: Okul bahçeleri otopark olarak kullanılmaz, yeşil alan olarak düzenlenir, zemini 

asfaltlanmaz… Çocuklar düşünce dizleri kanamaz... 
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Arka bahçeler: Apartmanların arasında kalan ve kullanımı uygun olan arka bahçeler birleştirilir, yeşil 

ile bütünleşen dinlence ve oyun alanı oluşturulur, aileler dinlenir, çocuklar oynar, duvarlar ve sınırlar 

ortadan kalkar, herkes kaynaşır… 

 

Gündüz bakım evlerinin yanı sıra akşam ve hafta sonu bakımevleri kurulur. Acil işi olanlar çocuklarını 

güvenle akşam ve hafta sonu bakım evlerine bırakabilirler.  
 
ÜNİVERSİTE EĞİTİMLİ ANKARA 
 

Üniversite, öğrencileriyle kurumlarıyla kenti canlandırır. Üniversite öğrencileri okul tatillerinde belediye 

hizmetlerinin verildiği mahalle birimlerinde görev alır, sosyal sorumluluk projesi başlatılır. Eğitim verir, 

sağlık taraması yapar, sanat öğretir, dil öğretir. Ankara tümüyle bir üniversite olur. Ankara yaşayanını 

eğitir.  

 
ENGELLİ DOSTU YAŞAM 
 
Adaptasyon Projesi: Şehir yeniden düzenlenir, var olan yollara, parklara, bahçelere, kamu yapılarına, 

konutlara vb. her mekâna adaptasyon projeleri çizilir, engellilerin kullanacağı düzenlemeler yapılır. 

Adaptasyon projeleri herkesle birlikte kentin her yerindedir. Projelerin uygulanması belediye tarafından 

karşılanır. 

 

Yeni yapılacak tüm binalarda engellilerin kullanabileceği şekilde mimari projeler istenir. Meslek 

Odalarıyla anlaşmalar yapılır. Odalar engellilere uygun olmayan projeyi onaylamaz, belediye uygun 

bulmaz, ruhsat vermez. Yeni yapılan her bina herkes tarafından ulaşılabilir olur. 

Toplu taşımada engellilerinde gerçekten kullanabileceği, ulaşım araçları alınır. 

 

Engelli Dostu İşletmeler: Engellilerin çalışma yaşamına hazırlanması için, hep birlikte eğitileceğimiz 

engel - iş atölyeleri kurulur. İş atölyelerinde eğitilen engelliler, Ankara Ticaret Odası, Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası ile anlaşma yapılarak, firmaların engelli çalıştırmaları sağlanır. Engelli dostu 
işletmeler uygulaması başlatılır. Engelli dostu işletmeleri teşvik etmek için reklâmları yapılır, 

vergilerinde indirim uygulanır. Hepimiz lokantada, kırtasiyede, kafede, markette, engelli çalıştıran 

yerleri tercih ederiz. 

 

YAŞATARAK YAŞIYORUM, UCUZA BARINIYORUM 
 
Kentsel dönüşüm yerine kentsel yenilenme yapılır. Yenileme alanlarında kamu yararı öncelik kazanır. 

Sosyal ekonomik araştırmalar yapılır, halkın görüşleri, alınır, halktan temsilcilerin ve ilgili meslek 

odalarının katılımıyla katılımcı bir süreç oluşturulur. Sosyal, kültürel, yapısal dönüşüm sağlanır. Rant 

için değil insan için plan ve projeler gerçekleşir. Kimse yaşadığı yerin dışına gönderilemez. Bölgede 

yaşayanların yaşam tarzlarına göre yerinde konut tasarlanır. Bazı yerlerde var olan gecekondular 

altyapı ve mekânsal iyileşmeler yapılarak kullanımı sağlanır. Konutlar mülkiyet olur diğer alanlar 

kamulaştırılır, yeşil alana dönüştürülür. 



 6

 

Evsizlerin ve işi olmayanların sağlıklı konutlarda barınması için, Belediye Konutları üretilir, ücretsiz 

yararlanılması sağlanır. Ücretsiz konutlarda yaşayanların en çok bir yıl içerisinde iş edinmeleri 

belediye tarafından sağlanır. İş edinmesiyle birlikte belediye konutlarında oturanlar aylık maaşına göre 

belediyeye kira öder. Belirli düzeyde geliri olanlar için, Halk Konut alanları belirlenir, belediye konut 

kredisi, proje desteği ve malzeme desteği ile önceden planlanmış halk konutların üretilmesine ve 

olanak sağlar. 

 

Geçmişimiz varsa geleceğimiz var… Üniversite, meslek odalarının işbirliğiyle, belediye tarafından kent 
tarihi ofisi kurulur. Ankara’nın tarihi, kültürü, eski kalesi, tarihi roma hamamı, vb. çocukluktan itibaren 

öğrenilir. İlköğretimde belli bir sınıfa gelen öğrenciler, kent tarihi ofisinin eğitimlerinden sürekli 

yararlanırlar. Uygulamalı kent tarihi öğrenirler. Kent tarihi ofisi, ücretsiz kısa ve uzun turlar düzenler. 

Müzeleri, meclisi, operası, sokakları, parkları, belediye rehberleri tarafından gezdirilir. Genç, yaşlı, 

çocuk herkes bu turlara katılır. Birlikte, beraber öğrenilir… 

 

ÖNCE İŞ 
 
Yoksulluğun önlenmesi için belediye iş bankası kurulur… Belediye-iş bankası şehir hizmetlerinde 

hangi alanlarda eleman ihtiyacı olduğunun dökümünü çıkartır, ihtiyaç olan alana göre iş edindirme 

programları düzenlenir, eleman yetiştirilir. İş başvuru formları hazırlanır… Belediye hizmetlerinde 

çalışmak isteyenlerin başvuruları toplanır. Belediye iş bankasında bu veriler mesleğe, öğrenim 

durumuna, cinsiyete, yaşa göre, ikamet ettiği ilçeye göre tasniflenir. İş arayan herkesin belediyede bir 

iş hesabı olur. Belediyelerin dışarıdan hizmet alımları özelleştirilmez. Sosyal işçilik projesi başlatılır. 

İş isteyenler, kendi mahallesinin, semtinin belediye hizmetlerinde çalışmak üzere işe alınır. 18 yaşını 

bitiren ve çalışmak isteyen her genç işlendirilir. 

 

İşsiz olanlara işsizlik maaşı verilmesi için yasal düzenleme oluşturulması için çalışmalar yapılır. Yasal 

düzenleme yapılana kadar, yoksulluk sınırında yaşayanlara maddi katkı sağlanır. İhtiyacı olanlara, 

doğalgaz, elektrik, su gibi temel ihtiyaçlar belirli bir miktara kadar düşük ücretle verilir…Yardımlar, 

belediyenin dışında katılımcı bir yöntemle oluşturulan adil dağıtım komisyonları tarafından 

belirlenerek yapılır.  

 

İşsizlere işsizlik kartı çıkartılır ulaşımdan ücretsiz yararlanır.  

 

Kadınların çalışma hayatına katılması için, kadın ustalar projesi başlatılır. Anadolu’da doğal usta olan 

kadınlara, binalarda ince işçilik (seramik, tesisat, tuğla, kaplama, parke v.b) eğitimi verilir, 

sertifikalandırılır. Ustalar belediye iş bankasının listesine girer. Malzeme satan firmalarla, meslek 

odalarıyla belediye iş bankası anlaşma yapar. Malzeme satışında, uygulamada, sertifikalı kadın 

ustalar iş bankasından önerilerek iş bulmaları sağlanır. 

 
Evlerinde el becerileriyle üreterek aile bütçesine katkı sağlamaya çalışan kadınlar için, belediye 

tarafından mahalle kooperatifleri kurulur. Kadınlar kendi mahallesinde çalışma yaşamına katılır. 

Kooperatiflerde, kentin ihtiyacı olan ürünler ( reçel yapılır, tarhana yapılır, erişte kesilir, salça yapılır, 
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sebze kurutulur, kazak örülür, çorap örülür, çarık yapılır, v.b) üretilir. Belediye üretilen ürünleri mahalle 

kooperatifleri aracılığıyla pazaryerlerinde, marketlerde satışını sağlar, yurt dışına tanıtımını yaparak 

ihraç edilmesine olanak sağlar.  

 
BEŞ RENK ÇÖP  
 

Katı atıklar (çöpler), belediyenin dağıttığı farklı renkteki çöp poşetlerinde kağıt, cam, plastik, metal ve 

organik çöpler ayrı ayrı kaynağında biriktirilir ve aynı şekilde belediye çalışanları tarafından ayrı ayrı 

toplanır. Belediyenin kurduğu geri dönüşüm tesislerinde tekrar kullanılacak hale getirilir. Kullanılan her 

madde geri dönüştürülerek hem doğaya daha az zarar verilerek çocuklarımıza hak ettikleri gelecek 

bırakılır, hem de belediyelere gelir sağlanır. Bu arada Mamak çöplüğü gibi utanç alanları oluşmaz.  

Çöp alanlarında gaz patlamaları olmaz.  

 

Çöpten sağlanan metan gazı ve kanalizasyon ısısından ısınma ve elektrik üretimi için enerji elde edilir. 

Şehirde yaşayanlar yenilenebilir enerjiyle tanışır, doğa kirletilmez. Üretilen her üründen elde edilen 

gelirin, yeniden bu üretimin gelişmesinde kullanımı ilke edinilir. Toplayıcılık yapan insanlara geri 

dönüşümden elde edilen gelirle insanca bir hayat sunulur.  

  

Kentin her yerine çöp kutuları ve dönüşüm çöp kutuları yerleştirilir, yerlere çöp atılmaz, arabadan çöp 

fırlatılmaz, atanlar cezalandırılır. Kente ve kentliye yakışır sokaklarda yaşanır. Meslek odalarının 

belediyenin ortak uygulaması ile okullarda geri dönüşüm eğitim programları düzenlenir. Apartman 

yöneticilerine eğitim verilir. Gönüllü kent zabıtalığı oluşturulur. 

 

HERYERDE TEMİZ SU İÇİYORUM, TEMİZ HAVA SOLUYORUM… 
 
Gerede‘den içme suyu getirilir, yeni arıtma tesisleri yapılır. Meydanlarda, parklarda içebileceğimiz 

temiz su akar. Belediye-su kurulur, yakın çevreden damacana suyu sağlanır, Halka düşük ücretle 

dağıtımı yapılır. 

 

Evlerin ısıtmasında, aydınlatmada güneş enerjisi kullanılır.  Rüzgar haritası çıkartılır, rüzgardan enerji 

elde edilir. Motorlu araçlar yerine, doğa dostu ulaşım –bisiklet- kullanılır.  Doğa dostu uygulamalar 

tercih edilir. Geri dönüşüm, yeniden kullanım yaşamımıza girer. Temiz hava soluruz, doğayı ve 

geleceğimizi kurtarırız.  

 
ÖĞRENİYORUM, EĞLENİYORUM, KENTİMİ DİNLİYORUM 
 

Ankara Kültür Başkenti haline getirilir. Atatürk Kültür Merkezi alanlarını da içine alan beş bölge kültür 

kongre vadisi olur. AKM’ nin komşusu EGO ya ait olan otobüs hangarları kültür merkezi haline getirilir. 

Ankara’nın kullanılmayan yapıları, havagazı fabrikası (kalan kalıntılarıyla), un fabrikası, AOÇ 

alanındaki depolar, su depoları, İmrahor vadisindeki tuğla fabrikaları, santraller, Etlik’teki serum 

fabrikası, vagon bakım üniteleri, Dikmen’deki sığınak özgünlükleri korunarak yeni kültürel ve sanatsal 

işlevler verilerek halkın kullanımına açılır. Kültür ve sanat şehrin her yerine,  farklı yapılar ile yayılır. 

Sanatın özgürlüğü, özgünlüğü ve farklılığı bu yapılarda yaşatılır.  
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Meydanlarda, pazaryerlerinde, sokaklarda, sergiler, konserler düzenlenir, sinema gösterimleri yapılır. 

Ankara’da her semtte yayalaştırılmış sanat sokakları oluşturulur. Ressamlar resim yapar, fotoğraf 

sergileri açılır, heykel sergileri yapılır, çocuklar ve kentlilerin katılımıyla sanat sokağında, sanatçılarla 

birlikte atölye çalışmaları yapılır. 

 

Gençler için grafiti duvarları olur. Belediyenin belirlediği parklarda, bahçelerde, binaların kenarlarında 

sokak aralarında özgürce grafiti yapılır. Gençler, kentli olmanın mesajlarını, yurttaş olmanın 

mesajlarını, insan olmanın mesajlarını grafitiyle anlatırlar. 

  

Müzik grupları için şehrin en işlek yerlerine platformlar kurulur. İstedikleri ve önceden belirlenmiş 

günlerde mini konserler verirler. Belediye onlara ses ve ışık ekipmanı sağlar. Böylece gençler müzik 

grupları eşliğinde kendilerini ifade ederler. 

 

Her mahalleye içerisinde kütüphane olan ekin evleri(ekev) açılır, çocuklar ve yaşlılar için özel 

bölümler oluşturulur. Halkın her tür kitaba ve etkinliğe ücretsiz ulaşması sağlanır. Yaşlılar gençler, gelir 

kitap okur, çocuklar gelir, kitap okur, evine götürür sonrada geri getirir. 

 

Kültürler coğrafyası Anadolu ve göç alan Ankara, farklı kültürlerle bir arada barış içinde yaşayarak 

zenginleşir. Farklıyız, Aynıyız, Ankaralıyız… 

 

Kırsal çevre gezileri düzenlenerek, vadi ve yeşil alanlarda doğa eğitimleri verilir. Ağaçları çiçekleri 

tanırız. Yaşlılarla çocukları bir araya getirecek uygulamalı deneyim eğitimleri verilir. Dedelerimiz 

ninelerimiz, çocuklarımıza ve torunlarımıza hikâyeler anlatır, oyunlarını öğretir, mahallenin, kentin 

tarihini anlatır. Geçmişle bugün arasında kuşak köprüsü oluşturulur. Belleğimiz tazelenir. 

 

HER YAŞTA GENCİM, HER YAŞTA DİNÇİM… 
  
Her mahallede her türlü spor tesisi belediye tarafından kurulur. Bu tesislerde her yaştan insana 

istedikleri spor konusunda eğitim ve yönlendirme hizmeti istedikleri zaman ve ücretsiz verilir.  

 

Sporcu yetiştirmek üzere spor okulları açılır. Yaşlıların düzenli olarak egzersiz yapmaları için 

programlar hazırlanır. Vadilerde ve çevre civardaki ormanlarda, programlı yürüyüşler gerçekleştirilir. 

Her yaştan insanın katılacağı mahalleler arası karşılaşmalar düzenlenir. Kazanmak değil paylaşmak 

ve kentlilik ruhu vurgulanır. Çocuklara küçük yaştan itibaren düzenli egzersiz yapma alışkanlığı 

kazandırılır. Çocukların okul ve iş hayatlarını da olumlu etkilenir.  

 

Her yıl, yılın ilk kar yağışında tüm Ankaralılar Elmadağ’a çıkar, kayak yapar, yürüyüş yapar kardan 

adam yapar, kara yatıp iz yapar, kartopu oynar. Belediye ücretsiz kayak eğitimi verir. Temizlik ve kar 

festivali başlar… Belediye herkesi dağa ücretsiz taşır, sucuk ekmek yapar dağıtır. 
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YAŞAMA DAİR PLAN VARSA, BENDE VARIM 
  

İmar uygulamaları ve imar planı değişiklileri rant için değil toplum yararı öncelikli yapılır. Belediye 

meclisi kararları halka duyurulur ve tartışılır. Plan yapılırken kentli ve ilgili meslek odaları sürecin içinde 

aktif olarak yer alır. Teknik insanlar sorunları ve önerileri basit bir dille anlatır, planlama halkla buluşur. 

Plan yapıldıktan sonra asılır ve halkla plan değerlendirme toplantıları yapılır. İlgili meslek odaları plan 

hakkında çevreye etkileri konusunda görüş bildirir. Bu görüşler dikkate alınır. Planlar bu sürecin 

sonunda plan onama referandumu ile onaylanır. İlgili meslek odalarının ve halkın onayını almamış 

planlar uygulanmaz. Plan uygulama sürecinde, kentli hem uygulayıcı hem de denetleyici olarak 

sürecin içinde yer alır. Katılır, denetler, sorumluluğu paylaşır. 

 

İŞ BARIŞIM VAR, HİZMET VERİYORUM 
 
Belediye çalışanları kentin sakinleridir. Mahallesine, kentine, karşı sorumluluğu vardır. Çalışanlar her 

ay düzenli, olarak mahallesindeki sorunları rapor halinde çalıştığı belediyeye iletir. Bu sorunların yerine 

gelmesini takip eder, kamu adına denetçilik yapar.  Belediye çalışanları hizmeti verirken de alırken 

de önce insan, düşüncesiyle hareket eder. İhtiyacı olanlar (evi olmayanlar) adil şekilde belediye 

lojmanlarından yararlanır. Çalışanların hizmet içi eğitimle gelişimi sağlanır. Yurt dışı deneyimleriyle 

buluşturulur görgüsü bilgisi arttırılır. İmar süreçlerinde görev alan teknik elemanlara meslek odalarında 

meslek içi eğitim verilir. İmar süreçlerinde teknik elemanın imzasının üzerine, eğitimi yetersiz olan 

kişiler imza atmaz. Teknik görevlendirme ve atamalarda, teknik elemanların, mesleki gelişimine ilişkin, 

odalarından sicilleri sorulur.  

Çalışanlara baskı yapılarak sendika değiştirmeleri istenmez. Her türlü sosyal yardım, ayrım 

yapılmadan dağıtılır. Herkes barış içerisinde yaşar, barış içerisinde hizmet verir. 

 

 “ANKARA”  BİR ŞANSI HAK EDİYOR   
 
Biz Ankara’nın ve ilçelerinin düşlerimizdeki kadar gerçek olmasını istiyoruz. Yapılması zor değil 

biliyoruz yeter ki isteyelim, yeter ki hak ettiğimiz gibi yönetelim.  Evet, hepimizin hissettikleri saklı bu 

satırlarda… Gerçekleşmesi zor değil. 29 Mart’ta sandığa gitmek, saltanatı bitirmek ilk işimiz… Hepsi 

birbirinin aynı demeyin, düşüncelerinize en yakın bulduğunuzu destekleyin… Oylarımız ödünç 

biliyoruz. Ankara’ya bir şans verin… Gelecek için… Umutlarımız, gözlerinde en çok gülümsemeyi 

görmek istediğimiz çocuklarımız için… Sonra katılımcı bir modelle bu kentin yönetiminde yer almak, 

yapılan uygulamaları izlemek, denetlemek, müdahale etmek. Yeni seçilen belediye başkanlarının yine 

ve de yeni saltanat oluşturmalarına izin vermemek… Bütün mesele bu… 

 

“BELEDİYE YÖNETİMLERİNDE SALTANATA SON” 
 

 


