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HABERİ İÇ SAYFADA

HARİKALAR DİYARI

KEÇiöREN

TPAO'DAN BURS
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) aracılığıyla üniversitelerin
ilgili bölümlerinde öğrenim gören ve gerekli şartları sağlayan
öğrencilere 6 bin liraya kadar burs verecek.

İLK ADIMLAR ATILDI

Keçiören Belediye Başkanı Turgut
Altınok, AB Eğitim ve Gençlik Programları
Merkezi Başkanlığı ile Keçiören Kuyubaşı
Şehit Oğuzhan Duyar Ortaokulunun
ortaklaşa yürüttüğü ‘EUstudents in
EUwonderland’ (AB Öğrencileri Harikalar
Diyarında) projesi kapsamında Keçiören’e
gelen Türk ve yabancı heyetten oluşan
öğrenci ve öğretmenleri makamında
misafir etti.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
ve Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan
protokolle Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için ter
dökecek öğrencilere burs imkanının ilk adımı
atıldı.
Türkiye'nin petrol endüstrisindeki insan
kaynağını daha da geliştirmek amacıyla
imzalanan protokolle, Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nda
iki ön lisans programı açıldı.

ETiMESGUT'A

7 YENi PARK

HABERİ DIŞ SAYFADA

PURSAKLAR GÜLEN

YÜZLERLE DOLU
HABERİ İÇ SAYFADA

Etimesgut Belediyesi ilçeye 7
park daha kazandırıyor. Belediye
mühendislerinin projelendirdiği
parklar yine belediye işçilerinin emek
ve alın teriyle inşa ediliyor.

25 BİN ÇOCUK
YAZ OKULUNDA BULUŞTU
Altındağ Belediyesi Yaz Okulları,
Altındağlı çocuklar tarafından büyük ilgi
görüyor. 30'dan fazla branşta kursun
açıldığı yaz okullarına bu yıl tam 25 bin
Altındağlı çocuk kayıt yaptırdı.
Yüzmeden buz patenine, voleyboldan
futbola, jimnastikten okçuluğa kadar
birbirinden farklı branşlarda hizmet veren
Altındağ Belediyesi Yaz Okulları, Altındağlı
gençlerin ve çocukların hayatına neşe
katıyor.

HABERİ İÇ SAYFADA

Her fırsatta sokaklarda vatandaşlarla
vakit geçiren Pursaklar Belediye Başkanı
Ertuğrul Çetin, mahallelerde gülen yüzlerle
karşılaşıyor.

HABERİ DIŞ SAYFADA

ARAÇ FiLOSU
GÜÇLENiYOR
HABERİ DIŞ SAYFADA

Ankara Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Daire
Başkanlığı, Başkentin
ihtiyaçları doğrultusunda
araç filosu ile personel
kadrosunu genişletmeye ve
güçlendirmeye devam ediyor.
Daha etkin ve daha hızlı
müdahaledeHABERİ
bulunabilmek
İÇ SAYFADA
için satın alınan 15 yeni hizmet
aracı daha Ankara İtfaiyesi
filosuna katıldı.

HABERİ DIŞ SAYFADA

ANKARA'NIN ATLI

POLiSLERi DENETiMDE
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
Çevik Kuvvet Şube Amirliği Müdürlüğü
bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği
ekipleri, Gaziantep'teki park ve caddelerde
devriye gezerek, denetim yaptı.
Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, kentte
vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği
Festival Park'ta denetim gerçekleştirdi.
1'i kadın 4 polisten oluşan ekibe parktaki
ziyaretçiler ilgi gösterirken, çocuklar
polislerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

YENİ MERDİVENLER AÇILDI
Yenimahalle Belediyesi,
kış mevsiminde çocuk
ve yaşlıların kayıp düşme
tehlikesi yaşadığı, yazın
ise güneşli havalarda
çıkmakta zorlandığı dik
yokuşlu sokaklarda inşaat
çalışmalarını tamamladı.

HABERİ DIŞ SAYFADA
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HARİKALAR DİYARI KEÇİÖREN
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AB Eğitim
ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile Keçiören
Kuyubaşı Şehit Oğuzhan Duyar Ortaokulunun ortaklaşa
yürüttüğü ‘EUstudents in EUwonderland’ (AB Öğrencileri
Harikalar Diyarında) projesi kapsamında Keçiören’e
gelen Türk ve yabancı heyetten oluşan öğrenci ve
öğretmenleri makamında misafir etti.
Altınok daha sonra heyetle birlikte Kalaba Kent
Meydanı’nda bulunan büyük şelaleyi gezerek hatıra
fotoğrafı çektirdi.
Öğrencilerle yakından ilgilenen ve Keçiören’e
gerçekleştirilen ziyaretten büyük bir memnuniyet
duyduğunu ifade eden Başkan Altınok, “Hem ülkemiz hem
de dünya barışı için bu tür kültürel geziler çok önemli.
Çocuklarımızın ve gençlerimiz temiz bir dünyası var.
Dünya barışını inşa edecek olan çocuklarımıza
her zaman destek vermeye hazırız. Bulgaristan, İtalya,

Slovenya ve Mersin Tarsus’tan gelen öğretmen ve
öğrencilerimizi belediyemizde, güzel Keçiören’imizde
ağırlamaktan mutluluk duyduk.
Gün boyunca şehrimizdeki birçok eseri ve turistik
merkezlerimizi gezme fırsatı buldular. İlçemizde ev
sahibi konumunda olan Kuyubaşı Şehit Oğuzhan Duyar
Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerimize de teşekkür
ediyorum.” dedi.
Proje kapsamında Bulgaristan, İtalya ve Slovenya’dan
gelen öğretmen ve öğrenciler ile Tarsus Ayşe Mirici
Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri ilçedeki Deniz
Dünyası, Doğal Yaşam Parkı, Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti
ve Estergon Türk Kültür Merkezi’ni de ziyaret ettiler.
Projede yer alan Keçiören Kuyubaşı Şehit Oğuzhan
Duyar Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri de misafirlere
ev sahipliği yaptılar. 
HABER MERKEZİ

ETiMESGUT'A

7 YENi PARK
Etimesgut Belediyesi ilçeye 7 park daha kazandırıyor.
Belediye mühendislerinin projelendirdiği parklar yine
belediye işçilerinin emek ve alın teriyle inşa ediliyor.
İlçenin farklı noktalarında devam eden park çalışmalarını
inceleyen Demirel parklara ağaç dikti.
Demirel, "İlçemizin dört bir yanında devam eden
ağaçlandırma çalışmalarımızla ilçemizi daha modern, daha
yeşil görünüme kavuşturuyoruz. İlçemizin üçte birini park ve
yeşil alanlarda donattık" dedi.

İŞÇİLERE TEŞEKKÜR
Park ve yeşil alanların doluşturulmasında işçilerin üstün
gayretleri olduğuna dikkat çeken Demirel, "Parklarımızı
kendimiz projelendiriyor, kendi işçimizin emekleriyle
yapıyoruz. Tamamen özkaynaklarımızı kullanıyoruz.
Parklarımızın yapımında emeği olan bütün çalışanlarımıza
teşekkür ediyorum. Parklarımızın ilçemize hayırlı olmasını
diliyorum" ifadelerini kullandı.
HABER MERKEZİ

BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
Santral Yazılım

0354 212 85 25 - 0535 928 88 23 - 0535 883 66 09

YENI MERDIVENLER AÇILDI
Yenimahalle Belediyesi,
ilçenin dik sokaklarında
kullanılan merdivenleri baştan
aşağı yeniliyor.
Daha önce Şentepe,
Pamuklar, Kayalar, Karşıyaka
mahallelerinde yokuş olan
sokaklarda merdiven yapım
işlemi gerçekleştiren Fen
İşleri Müdürlüğü ve Park
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri,
şimdi de Çarşı Mahallesi
ve Tepealtı Mahallesi’nde
yapılan yenileme
çalışmalarını tamamlayarak,
merdivenleri mahalle
sakinlerinin kullanımına açtı.
DIK YOKUŞLAR MODERN
GÖRÜNÜME KAVUŞTU
Yenimahalle Belediyesi,
kış mevsiminde çocuk ve
yaşlıların kayıp düşme
tehlikesi yaşadığı, yazın
ise güneşli havalarda
çıkmakta zorlandığı dik
yokuşlu sokaklarda inşaat
çalışmalarını tamamladı.
Belediye ekipleri,
Yenimahalle merkezde
bulunan Sevgi Sokak,
Mohaç Sokak, Çalı Sokak ve
Ragıp Tüzün Caddesi’ndeki
merdivenleri modern bir

tarzda baştan aşağı yeniledi.
Yenilenen merdivenlerin
yanında oturma alanları,
ışıklandırma grupları ve
peyzaj çalışmaları sonrasında
sokaklar modern bir
görünüme kavuştu.
VATANDAŞ ODAKLI
HIZMET SUNUYORUZ
Yenimahalle Belediye
Başkanı Fethi Yaşar,
“İlçemizin bazı bölgelerinde
mahalle sakinlerinin rahat
ulaşımını düşünerek merdiven
ve kaldırım çalışmasına
yoğunluk verdik. Ekiplerimiz,
vatandaşlardan gelen talepler
doğrultusunda yenilenmesi
gereken merdivenleri sil
baştan yaparak, yürümekte
zorluk çekilen dik alanları
estetik ve modern bir
şekilde yeniden inşa etti. Bu
alanlar yalnızca merdiven
olarak kullanılmanın dışında
göze hoş gelen ve keyif
alınan dış mekânlar oldu.
Yenimahalle’de vatandaş
odaklı hizmet sunuyor, ilçe
sakinlerinin ihtiyaçlarını ön
planda tutarak çalışmalarımızı
sürdürüyoruz” dedi.
HABER MERKEZİ
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25 BİN ÇOCUK
YAZ OKULUNDA BULUŞTU

KAHVE BAHANE

FESTİVAL ŞAHENE
Düzenlediği birbirinden keyifli
etkinliklerle Yenimahallelileri sıcak
yaz akşamlarında açık havada
bir araya getiren Yenimahalle
Belediyesi, kahve tutkunları için
unutulmaz bir festival düzenledi.
Batıkent Murat Karayalçın
Meydanı’nda bu yıl 2’ncisi
düzenlenen Kahve Festivali,
Türk Kahvesi grubundan 4’üncü
nesil kahvecilere ve kahvenin
vazgeçilmezi çikolata ve şekerleme
grubuna kadar 20’den fazla
firmanın katılımı ile gerçekleştirildi.
Yenimahalle sakinlerinin
yoğun ilgi gösterdiği festivalde
vatandaşlar birbirinden leziz
kahveleri tadarken, filtre kahve
yapmanın püf noktalarını ve kahve
pişirme tekniklerini uygulamalı
şekilde öğrenme fırsatını yakaladı.
Yenimahalleliler, YENİMEK sanat
atölyelerinin de hazır bulunduğu
festivalde ebru ve çömlek yapımını
uygulamalı şekilde öğrendi.
Ayrıca çikolata yeme yarışmasının
da yapıldığı etkinlikte çocuklar
eğlence dolu dakikalar yaşadı.
KENT ORKESTRASI
BATIKENTLILERI COŞTURDU
2’nci Geleneksel Kahve
Festivali, Yenimahalle Belediyesi
Kent Orkestrası sanatçılarının
verdiği muhteşem konserle devam
etti. Kent Orkestrası sanatçılarından

Pırılay Pekpak, Tolga Kaya, Yüksel
Didikoğlu, Duygu Kutlu, Evren
Çelik ve Coşkun Koyuncu, iki gün
süren festival boyunca sevilen
şarkıları ve birbirinden güzel
türküleri Yenimahalle sakinleri için
seslendirdi.
Kahve Festivali’ne eşi
Azize Yaşar ile birlikte katılan
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi
Yaşar, stantları tek tek gezerek
katılımcı işletmelere teşekkür
belgesi verdi.
YENIMAHALLE’DE YAZ DOLU
DOLU DEVAM EDECEK
Yenimahalle Belediyesi Kent
Orkestrası’nın düzenlediği konser
öncesinde ilçe sakinlerine seslenen
Başkan Yaşar, “Yenimahalle’de
kültür ve sanata büyük önem
veriyoruz. Yenimahalle Belediyesi
olarak hemşerilik bilincinin ve
komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi
için bütün mahallelerimizde
yıl boyunca birçok etkinliğin
düzenliyoruz. Yaz boyunca
düzenlediğimiz konserlerimiz
devam edecek. Sanat sevgi,
kardeşlik, birliktelik demektir.
Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de
sanata ve sanatçıya değer vermeye,
sevilen sanatçılarımızı sizlerle
buluşturmaya devam edeceğiz”
dedi.
HABER MERKEZİ

Altındağ Belediyesi Yaz
Okulları, Altındağlı çocuklar
tarafından büyük ilgi görüyor.
30'dan fazla branşta kursun
açıldığı yaz okullarına bu yıl tam 25
bin Altındağlı çocuk kayıt yaptırdı.
ALTINDAĞ BELEDIYESI YAZ
OKULU NEŞE DOLU
Yüzmeden buz patenine,
voleyboldan futbola, jimnastikten
okçuluğa kadar birbirinden farklı
branşlarda hizmet veren Altındağ
Belediyesi Yaz Okulları, Altındağlı
gençlerin ve çocukların hayatına
neşe katıyor.
25 bin çocuğun faydalandığı yaz
okulunda en çok ilgiyi yüzme kursu
çekiyor.
6 bin çocuğun kayıt yaptırdığı
yüzme kursunu, 1500 kişi ile buz
pateni takip ediyor.
Eğlenceli Matematik kursuna
1352 çocuk kayıt yaptırırken,
tekvando kursuna ise 1343 çocuk
devam ediyor.

İngilizce kursuna 1305 çocuğun
devam ettiği yaz okulunda, voleybol
kursuna 1276, satranç kursuna 1227,
basketbol kursuna 1116, jimnastik
kursuna 879, futbol kursuna 841,
fen deneyleri kursuna 681, drama
kursuna 674, okçuluk kursuna ise
620 Altındağlı çocuk devam ediyor.
Judo, masa tenisi, kick boks, gitar,
keman, bağlama, Türk Halk Müziği,
tiyatro, halk oyunları, diksiyon,
işaret dili, okuma atölyesi, resim,
el sanatları, temel bilgisayar, office
programları, kodlama ve photoshop
kursları da Altındağlı çocukların
büyük ilgi gösterdiği branşlar
arasında yer alıyor.
Bu kurslara kayıt yaptıranlarla
birlikte, toplam 25 bin Altındağlı
çocuk yaz tatilini hem eğlenerek
hem de öğrenerek geçiriyor.
YAZ OKULLARINDA HER ŞEY
ÜCRETSİZ
İsteyen herkesin ücretsiz
olarak yararlanabildiği yaz

okullarının, gençlerin fiziksel
ve sosyal gelişimlerine büyük
katkı sağladığını vurgulayan
Altındağ Belediye Başkanı Doç.
Dr. Asım Balcı "Çocuklara ve
gençlere yönelik yaz okullarını çok
önemsiyoruz. Sadece Altındağ'ın
değil, ülkemizin geleceği için de
çocuklarımızı kültür, sanat ve sporla
buluşturuyoruz. Kurslarımızda
eğitimcilerimiz tarafından
belirlenen yetenekli çocuklarımızı,
spor ve sanata yönlendiriyoruz. Yaz
tatillerini verimli bir şekilde geçiren
çocuklarımızın eğitim hayatında da
başarılı olduğunu gözlemliyoruz
ve bundan büyük memnuniyet
duyuyoruz. Bu yıl ilgi gerçekten
çok büyük oldu. Çocuklarımız tüm
branşlardaki kurslar, etkinlikler
ve gezilerin tamamından ücretsiz
olarak faydalanıyor. Seneye daha
fazla çocuğumuza ulaşmayı
hedefliyoruz" dedi.
HABER MERKEZİ

Başkent'te FETÖ

operasyonu
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle
Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/
PDY terör örgütü içerisinde faaliyette
bulunan ve örgütün dijital haberleşme
programı ‘ByLock’u kullanan 8 kişiyi
tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların
ardından harekete geçen ekipler
şüphelilerden 6’sını yakalayarak
gözaltına aldı. Firari 2 şahsın
yakalanmasına yönelik çalışmaların ise
devam ettiği belirtildi.

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

"Türkiye'de ilk
Ankara'da tek
koronasavar Çorbacı
Nevzat Dayı'da"

0312 390 15 20 / 0549 317 07 19
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KAHRAMANLARA

TPAO'DAN BURS
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Yükseköğretim Kurulu
arasında imzalanan protokolle Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için ter
dökecek öğrencilere burs imkanının ilk adımı atıldı.
Türkiye'nin petrol endüstrisindeki insan kaynağını daha da geliştirmek
amacıyla imzalanan protokolle, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nda iki ön lisans programı açıldı.
Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi dahilinde açık denizde
yürütülen sondaj operasyonları, sondaj gemilerinin işletilmesi ve üretim
tesislerinde görev alacak teknisyen ihtiyacını karşılamak amacıyla açılan
bu programlara yerleşen ve kesin kayıt yaptıran tüm öğrenciler, öğrenim
süresi boyunca burs almaya hak kazanacak. Programları başarı ile
tamamlayan öğrenciler, TPAO’nun alt şirketi olan TP-OTC’nin işe alım
süreçlerinde öncelikli olarak değerlendirilecek.
Ayrıca TPAO, TP-OTC aracılığıyla YÖK ile yapılan bir diğer protokol

PURSAKLAR GÜLEN

YÜZLERLE DOLU

gereği; bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, endüstri, kimya, makine,
metalurji ve malzeme, petrol ve doğal gaz, jeofizik, jeoloji mühendislik
alanında staj programını da kapsayan burs fırsatı sağlıyor.
Burs başvuru şartlarını sağlayarak programa kabul edilen
adaylar, lisans öğrenimleri süresince aylık 6 bin lira burs almaya hak
kazanmalarının yanı sıra mezun olduklarında TPAO’nun alt şirketi TPOTC’de çalışma imkanına sahip olacak.
Üniversite hayatları boyunca burs alacak öğrenciler, okulda
öğrendiklerini de sahada pratik ile destekleyecek.
Burs başvuru tarihleri ve şartlar https://tp-otc.com/ogrenci-gelisimprogramlari/ adresinden takip edilebilecek.
“GELECEĞIN ENERJI
KAHRAMANLARINI ARIYORUZ”
TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, son
yıllarda Türkiye'nin her alanda nitelikli insan gücünü artırdığına dikkati
çekti.
Bu sektörlerin başında enerjinin geldiğine işaret eden Bilgin, "TPAO
olanak tüm çalışanlarımızla enerji bağımsızlığımız için gece gündüz
ter döküyoruz. Ama en az onlar kadar önemli olan bir diğer husus hiç
şüphesiz bu alanda insan kaynağımızı da geliştirmek. İşte bu vizyon ile
yola çıktık. Türkiye'nin geleceğine gençlerimiz sayesinde güveniyoruz"
dedi.
Gençlere yapılan her yatırımın karşılığının misliyle alındığının
altını çizen Bilgin, "Sadece burs vermekle kalmıyoruz, imkanlardan
yararlanan gençlere istihdamın da kapısını açıyoruz. Şu anda Türkiye
enerji bağımsızlığı için adeta bir tarih yazıyor. İşte bu gençlerimiz de
geleceğimizin enerji kahramanları olacak. TPAO olarak geleceğin enerji
kahramanlarını arıyoruz" ifadelerini kullandı.

Her fırsatta sokaklarda
vatandaşlarla vakit geçiren
Pursaklar Belediye Başkanı
Ertuğrul Çetin, mahallelerde
gülen yüzlerle karşılaşıyor.
Pursaklar'ın her mahallesini
gezerek vatandaşlarla sık sık
vakit geçiren Pursaklar Belediye
Başkanı Ertuğrul Çetin, yoğun
çalışma takviminde fırsat bulduğu
her anı değerlendirerek ilçe
sakinleriyle keyif dolu dakikalar
geçiriyor.
İlçe halkının yoğun sevgisi
ile karşılaşan Başkan Ertuğrul
Çetin, günün geç saatlerine kadar
sokaklardaki vatandaşlarla sohbet
ederek taleplerini dinliyor, hal
hatırlarını soruyor.
NE ENERJIMIZ NE DE

ÇALIŞMA AZMIMIZ BITER
Her fırsatta sokaklara inerek
mahallelerinin nabzını tuttuğunu
belirten Belediye Başkanı Ertuğrul
Çetin; "Haftanın her günü, günün
her saati hemşehrilerimiz ile
beraber olmak enerjimizi artırıyor,
yaptığımız mekanların dolu dolu
kullanılması bizleri mutlu ediyor.
Böyle güzel dua, böyle sıcak
kucaklama, böyle güzel abilerimiz
olduğu sürece ne enerjimiz ne de
çalışma azmimiz biter. Pursaklar’a
hizmet yolunda gece gündüz
demeden sokak sokak gezmeye,
ailelerimizle sohbet etmeye, her
fikri dinlemeye, ilçemizi birlikte
yönetmeye devam edeceğiz"
dedi.
HABER MERKEZİ

ANKARA'NIN ATLI

POLiSLERi DENETiMDE
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube
Amirliği Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup
Amirliği ekipleri, Gaziantep'teki park ve caddelerde
devriye gezerek, denetim yaptı.
Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, kentte vatandaşların
yoğun olarak vakit geçirdiği Festival Park'ta denetim
gerçekleştirdi. 1'i kadın 4 polisten oluşan ekibe parktaki
ziyaretçiler ilgi gösterirken, çocuklar polislerle bol bol
hatıra fotoğrafı çektirdi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Gaziantep Çevik
Kuvvet Şube Müdürü Mehmet Nacar, farkındalık
oluşturmak ve atlı birlik biriminin tanıtımı için kentteki
insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde denetimler

yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Ankara Emniyet Müdürlüğümüzde görevli olan atlı
birliklerimiz Gaziantep'e geçici görevli olarak geldiler. Bir
hafta boyunca vatandaşlarımızın yoğun olduğu özellikle
park ve bahçeler gibi alanlarda hem algı oluşturmak hem
vatandaşlara bu birimimizi de tanıtmak amacıyla görev
yapılacak. Bu süre zarfında vatandaşların yoğun olarak
zaman geçirdiği bölgelerde atlı birlikler dolaşarak görev
yapacaklar. Vatandaşlarımız ilk defa böyle bir birimi
görüyorlar ve çok ilgi gösteriyorlar. Özellikle çocuklar
atları görünce bol bol fotoğraf çektirdiler. Bu birimimizin
Gaziantep'e kurulması da bizim temennilerimiz arasında."
HABER MERKEZİ

ARAÇ FİLOSU
GÜÇLENİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı, Başkentin ihtiyaçları
doğrultusunda araç filosu ile personel
kadrosunu genişletmeye ve güçlendirmeye
devam ediyor.
Yangın ve kurtarma operasyonlarına
daha etkin ve daha hızlı müdahalede
bulunabilmek için satın alınan 15 yeni
hizmet aracı daha Ankara İtfaiyesi filosuna
katıldı. İtfaiye filosuna yeni araçların
katıldığını sosyal medya hesapları
üzerinden paylaşan Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Göreve
geldiğimizde filosunda sadece 1983
model 1 adet köpük kulesi bulunan Ankara
İtfaiyemizin gücüne güç katıyoruz. Yeni
köpük kulesi dâhil 15 yeni aracı daha
filomuza katarak kapasitemizi 243’e
çıkardık. Her yatırımımızda önce insan canı,
insan sağlığı demeye devam edeceğiz”
dedi.
Ankara İtfaiyesi, Başkentte
vatandaşların can ve mal güvenliğini
korumak için araç filosu ile personel
kadrosunu genişletmeye ve güçlendirmeye
devam ediyor.
Başkentin toplam 25 ilçesinde
yangınlardan trafik kazalarına, sel
baskınlarından çeşitli kurtarma
operasyonlarına kadar daha etkin ve daha
hızlı müdahalede bulunabilmek için satın
alınan 15 yeni hizmet aracı Ankara İtfaiyesi
filosuna dâhil oldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş sosyal medya hesapları
üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere
yer verdi: “Göreve geldiğimizde filosunda
sadece 1983 model 1 adet köpük kulesi
bulunan Ankara İtfaiyemizin gücüne güç
katıyoruz. Yeni köpük kulesi dâhil 15 yeni
aracı daha filomuza katarak kapasitemizi
243’e çıkardık. Her yatırımımızda önce
insan canı, insan sağlığı demeye devam
edeceğiz.”

