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İnsan 
Şehirler kurar.
Yollar, köprüler yapar.
Kıtadan kıtaya uzanır.
Uzaya çıkar.
Ama gönlü ancak, bir gönülde sükuna erer.
Bir gönlü misafir ettiğinde varlığını hisseder.
Bir gönle girdiğinde kendini bulur.
Bir genç kızın hayali...
Bir delikanlının umudu...
Bir yaşlının yalnızlığı...
Bir çocuğun kucak açışı...
Daha nicesiyle birlikte gönülde karşılık bulur.
Kuşa, böceğe, ağaca, çiçeğe, tüm mahlukata gönlünü açıp rahmet nazarıyla bakıyorsa eşrefliğinin farkına varır. 
Göğsünde bir et parçası değil alemi taşır.
Şehri emanet görmek, şehri emanet almak, şehremini olmak, ancak gönül sahibiyse olur, gönüllere girerek olur.
İşte o zaman gönülden gönüle köprüler kurulur.

Aziz Milletim;

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı



Ankara



Şehirlerin gelecekleri, yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Burada aslolan 
insanımızı huzur ve mutluluk içinde müreffeh bir seviyede yaşatabilmektir. 

İnsanlarımızın ihtiyaçlarını öngörebilmek, derdin olduğu gönüllere derman olabilmek şehircilik 
anlayışının en temel konuları arasında yer alır. Gelecek nesillerre emanet edebileceğimiz 
insan ve medeniyet odaklı bir vizyonla şehirlerimizi yönetirken tarih ve kültür mirasımızı her 
daim koruyacağız.

Biz şehrin, havasına, suyuna, kokusuna ve dokusuna ahenk katmak için belediyecilik hizmetine 
sevdalıyız.

Bu ilke ışığında Ankara’yı ülkemize örnek bir şehir, dünyaya örnek bir başkent modeli yapabilme 
hedefiyle yola koyulduk. Bunun için 11 başlık altında yüzlerce proje üzerinde özveriyle çalıştık. 

İnsan merkezli bir anlayışla, çevresini, doğasını, tarihi mirasını ve kültürel değerlerini 
koruyarak, başkentimizi hep birlikte yönetecek ve geleceğin Ankara’sını beraber inşa edeceğiz. 

Biz, Ankara sevdasıyla koyulduğumuz yolda çatışma değil uzlaşı, kutuplaşma değil bütünleşme, 
ayrılık değil kavuşma, kayıp değil kazanım ve bilhassa proje odaklı bir hizmet sunarak gönüller 
kazanmaya geldik.

Bu kutlu amacı gerçekleştirmek için bilgi, tecrübe ve liyakat sahibi, hizmet aşkıyla dolu 
ekibimizle Ankara için hazırız.

Mehmet ÖZHASEKİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı



Mamak



“Mamak Daha Güzel Olacak…”

Evet; iddiamız güzel Mamak’ımızı daha güzel, daha güvenli, daha yaşanabilir 
hale getirmek. Birlik ve beraberlik içerisinde memleket ayrımı, şahıs ayrımı, 
dil, din, renk ayrımı gözetmeksizin 650 bine yaklaşan nüfusuyla, 64 mahallemizi 
daha güzel hale getirmek için çıktık bu kutlu yola. 

Şimdi söz sırası, siz değerli Mamak’lı Hemşehrilerimde; mühür, siz kıymetli 
Mamak’lı Hemşehrilerimin elinde…

Tevazu, Samimiyet ve Gayret ile “Önce Millet, Önce Mamak” diyerek 
huzurunuzda bulunmaktayız. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde 
sizlerin kıymetli desteği ve duaları ile görev başına geldiğimiz takdirde beş yıl 
boyunca 24 saat sizlerin emrinde Mamak’ımızın hizmetkarı, ilçemizin şehremini 
olacağız inşallah. İlçemizde ikamet eden tüm Mamak’lı hemşehrilerimin oyuna 
talibiz. Milletimizin teveccühü ile, 1 Nisan sabahı tüm Mamak’lı hemşehrilerimin 
belediye başkanı olmaya talibim. Gönül Belediyeciliği’nin en güzel örneklerini 
sergilemeye talibim.

Projelerimiz ve yönetim anlayışımızla huzurunuzdayız. Yapamayacağımız hiçbir 
projeyi sizlerle paylaşmadık. Projelerimizin her birinin güzel ilçemize daha da 
değer katacağına inanıyoruz. Şunun farkındayız ki; ne kadar büyük projeler 
yaparsak yapalım, sizlerin gönüllerine girmediğimiz müddetçe hiçbir önemi yok. 
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düşüncesi ve “Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk 
ile dolu olanın şehri gülistan olur”anlayışından hareketle aşkla sizlere hizmet 
edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyor,siz değerli 
hemşehrilerimin dua ve desteğini bekliyoruz. 

Selam ve saygılarımla   

Murat KÖSE
Mamak Belediye Başkan Adayı



Mamak’da doğdu (1968). İlk, orta ve lise öğrenimini, halen yaşadığı 
Abidinpaşa’da tamamladı. Aslen Ankara Şereflikoçhisar’lıdır.

Lisansını Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünde, Yüksek 
Lisansını Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi alanında “Başkanlık Sistemi” 
çalışmasıyla tamamladı. Doktora öğrenimini Ankara, Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde “Kent Sosyolojisi ve Kentsel Dönüşüm” 
alanında sürdürüyor.

AK Parti, Mamak İlçe Teşkilatında başladığı teşkilat çalışmalarına AK Parti, 
Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak devam etmiş, 2003-2009 yılları 
arasında AK Parti, Ankara İl Teşkilatı’nda 1. ve 2. Olağan Kongreleriyle 
yönetim kurulu üyesi, 2014 yılında AK Parti, Ankara İl Başkan Yardımcılığı 
görevlerinde bulunmuştur.

2009-2014 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Altındağ 
Belediyesi 1. Sıra Meclis Üyeliği, Encümen Üyeliği ve Komisyon Başkanlığı 
görevlerinde bulunmuştur.

2015 Genel Seçimlerinde AK Parti’den Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı 
olmuştur.

Murat Köse, 2014-2015 yıllarında, Amerika Birleşik Devletleri Chicago, Illinois 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden “Şehir, Belediyecilik ve Kentsel Dönüşüm” 
alanında proje bazlı araştırmalar yapmak üzere kabul alarak çalışmalar 
yürütmüştür.

Eğitim alanında 1993 yılında başladığı iş hayatında, yönetim kurulu başkanı ve 
kurucu olarak iki farklı kolejde devam etmektedir.

İngilizce bilen Murat Köse, evli ve iki çocuk babasıdır.

Murat KÖSE

Mamak
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Mamak

Başkentin doğu kapısı olan Mamak’ı, 
kentsel yenileme projeleri ve yeni 
imar çalışmaları ile daha güzel hale 
getireceğiz.

Murat KÖSE
Mamak Belediye Başkan Adayı



11

Yeni Mamak Kentsel Yenileme Projesi
Mutlu Mahallesi (Taş Ocakları) Kentsel 
Yenileme Projesi
Sokak Sağlıklaştırma Çalışması
İmar Planlama Çalışmaları



Mamak
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Yeni Mamak 
Kentsel Yenileme Projesi
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm 
Projesi kapsamında 7.389.400 m2 alanda 30.000 konut üretilecektir. Proje 
içerisinde ticaret merkezleri, dev rekreasyon alanları, spor tesisleri ve sosyal 
tesisler yapılacaktır. Şu ana kadar 5671 konut ve 40 işyeri, hak sahiplerine 
teslim edilmiştir

5 yıl içerisinde 9212 konut ile 300 işyeri hak sahiplerine 
teslim edilecektir.



Mamak
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Mutlu Mahallesi (Taş Ocakları)

Kentsel Yenileme Projesi
616.000 m2 alanda  yatay mimaride mahalle kültürümüze uygun ada bazlı 
site yapılaşması şeklinde hazırlananan projede 1.300 adet gecekondu yerine 
yaklaşık 2.559 adet konut yapılacaktır. Okul alanları, sağlık alanları sosyal, 
kültürel ve sportif tesis alanları, ticaret alanları, yeşil alanlar ile birlikte yeni 
modern bir mahalle konsepti ortaya çıkarılacaktır.



Sokak Sağlıklaştırma 
Çalışması
Bölgemizdeki eski binaların kentsel yenilemeye 

sokulması ve binaların cephe sağlıklaştırmaları 

yapılarak şehrin çehresi değiştirilecektir.

Ma
ma

k
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İmar Planlama Çalışmaları
İlçemiz sınırlarında imar çalışmaları tamamlanamayan alanlarda 
bölgenin refah seviyesini ve yaşam standartlarını arttırmayı 
hedefleyerek, çarpık kentleşmenin önlenmesi ve nitelikli alanların 
oluşturulması amacı ile plan çalışmaları devam ettirilecektir. Plan 
kapsamında; sanayi alanları, lojistik merkezleri, ticaret bölgeleri, 
yenilenebilir enerji gelişim bölgeleri, rekreasyon alanları ve konut 
alanları ihtiyaca göre tasarlanacaktır.



Mamak

Doğayla içiçe yaşamayı sağlayacak olan 
projelerle insanların nefes alabileceği 
ortamlar hazırlayacağız.

Murat KÖSE
Mamak Belediye Başkan Adayı
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Üreğil Millet Bahçesi 2. Etap
Kanal Ankara Projesi
Kartaltepe Kent Park 2. Etap Projesi
Hatip Çayının ve Bağlanan Derelerin Islahı
Ege Rekreasyon Alanı
Ekoköy 
Hayvan Bakımevi ve Parkı



Mamak

1. ETAP

2. ETAP

2. ETAP
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Şehir merkezinde yapılacak olan Üreğil Millet Bahçesi, Ankara’nın 
yeni sosyal yaşam alanı olacaktır. 1.650.000 m2 ye sahip ikinci etabı ile 
vatandaşlarımızın sportif ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak olan projede; 
Spor alanları, idari binaları, futbol sahası, basketbol  sahaları, tenis 
sahaları, piknik alanları ve seyir teras alanları, trekking dağ yürüyüşü, 
paintball, zip-line, gençlik kampı ve karavan alanı, millet kıraathanesi, 
bungalov evler, binicilik alanı, bisiklet yolu, çim kayağı  alanı, hobbit evleri, 
cirit alanı yer alacaktır.

Üreğil 2. Etap Millet 
Bahçesi



Mamak
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Kanal Ankara Projesi
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 3.200.000 m² alana, 
7 Etap halinde hazırlanan Kanal Ankara Projesi, Mamak ve 
Çankaya ilçe sınırlarından geçen 12 km uzunluğundadır.  Proje 
kapsamında; kamp alanı, meyve bahçeleri, botanik bahçe, 
yürüyüş yolları, açık-kapalı spor alanları, kültür-sanat alanları, 
kafeteryalar, göletler, meydanlar ve macera parkurları 
yapılması planlanmaktadır.



Mamak
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Kartaltepe Kent Park 
2. Etap Projesi
Mamak’a hakim bir noktada bulunan Kartaltepe Kent Parkı ile, 
vatandaşlarımızın şehrin içerisinde nefes alacakları, spor ve 
yürüyüş yapacakları, sosyal donatılarda aileleri ile keyifli vakit 
geçirecekleri bir ortam oluşturulacaktır.



Mamak
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Hatip Çayı ve 
Bağlanan Derelerin Islahı
İdris Dağı’ndan doğan Hatip Çayı Hasanoğlan deresinden sonra Mamak 
ilçe coğrafyasında batı  yönünde akışına devam ederken, sırasıyla 
Lalahan, Köypınar, Karabayır,  Omuzpınar, Karakaya, Dişkoparan, 
Yunuslar, Bayındır, Kızılca,  Kusunlar, Kuruçay, Özağıl, Araplar olmak 
üzere toplam 13 derenin suyunu alarak Akköprü’ve Çubuk çayı ile 
birleşir.

Proje kapsamında toplam 21.3 km uzunluğundaki Hatip Çayı ve 
kollarının;  ıslahı, taşkın önleme uygulamaları ve rekreasyon çalışmaları 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyonu ile Mamak’a 
kazandırılması planlanmaktadır.



Mamak
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Ege Rekreasyon Alanı
Yeşil alanları ve spor vadisi ile Mamak’a ayrı bir güzellik 
katacak, 150 bin metrekarelik alana sahip Mutlu ve Ege 
mahallelerinin kesiştiği noktada yapılacak olan Ege 
Rekreasyon Projesi, vatandaşlarımızın eğlenme, dinlenme ve 
spor yapacağı bir merkez haline gelecektir. 



Ekoköy  ¾ Ekoloji Okulu
 ¾ Yaşayan Köy
 ¾ Bitki Üretim Merkezi
 ¾ Meyve Sebze Bahçeleri
 ¾ Lavanta Bahçeleri

Ekoköy projemiz içerisinde gölet, meyve-sebze bahçeleri, tarihi köy evleri, yürüyüş ve 

koşu yolları, kamp alanları, belediyemizin ihtiyacı olan bitki üretim merkezi, lavanta 

bahçeleri ve ekoloji okulu, vatandaşların kullanımına açık günü birlik sosyal donatı 

alanlarından oluşan bir rekreasyon alanı planlanmaktadır.

Ma
ma

k
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Hayvan Bakımevi ve Parkı
Belediye bünyesinde kurulacak hayvan parkı sahipsiz ve bakıma 

muhtaç hayvanlar için bir yaşam alanı olacaktır. Kedi ve köpekler 

için kulübelerin ve oyun alanlarının olduğu tesiste, karma sağlık 

aşıları gibi veterinerlik hizmetleri de uygulanacaktır. Ayrıca 

vatandaşlarımızın hayvanlarla birlikte keyifli vakit geçirecekleri  bir 

ortam oluşturulacaktır. Dileyen vatandaşlarımıza buradaki hayvanları 

sahiplenme imkanı sunulacaktır.



Mamak

İlçemiz geniş bir yüzölçümüne sahiptir. 
Yapacak olduğumuz kesintisiz ve güvenli 
ulaşım çalışmaları ile vatandaşlarımızın, 
hem zamandan tasarruf etmelerini 
hem de konforlu ulaşım hizmetlerinden 
faydalanmasını sağlayacağız.

Murat KÖSE
Mamak Belediye Başkan Adayı
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Doğu Terminali
Dikimevi-Doğukent Metro Hattı 
Kızılay-Siteler-Karapürçek Metro Hattı 
Köprülü Kavşak ve Yaya Alt-Üst Geçitleri 
Yol Genişletme ve Çevreyolu Bağlantı Projeleri 
Samsun Yolu Cep Terminali 
Bölge Otoparkları 
Park Et-Devam Et



Doğu Terminali
Otobüslerin şehir merkezine girmesi ve trafik yoğunluğunun artmasından 
dolayı Ankara’ya iki adet Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali yapılması 
planlanmaktadır. Terminallerden biri Mamak ilçemize yapılacaktır. 
Terminalin yeri Büyükşehir ve Mamak Belediyesi tarafından daha sonra 
belirlenecektir.

Ma
ma

k
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Dikimevi-Doğukent 
Metro Hattı
İlçemiz ana ulaşım akslarından biri olan ve trafik yoğunluğu yüksek 
Dikimevi – Doğukent Caddesi arasındaki güzergaha Büyükşehir 
Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından, yaklaşık 9 km 
uzunluğunda metro hattının yapılması planlanmaktadır.

DİKİMEVİDİKİMEVİ

DOĞUKENTDOĞUKENT



Kızılay-Siteler-Karapürçek 
Metro Hattı
Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılması planlanan 
Havaalanı metro hattına ilaveten Plevne Caddesi - Karapürçek hattı yapılması 
düşünülmektedir. Bu hat Mamak’ta ikamet eden vatandaşlarımızın merkeze 
kesintisiz ve konforlu ulaşımını sağlayacaktır. 

KARAPÜRÇEKKARAPÜRÇEK

PLEVNE CADDESİPLEVNE CADDESİ

Ma
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Köprülü Kavşak ve 
Yaya Alt-Üst Geçitleri
İlçemizin ihtiyacı olan Samsun yolu üzeri Mavigöl, Kutludüğün, 
Doğukent, Kayaş, Ortaköy, Gökçeyurt, Sa-Ge bölgelerine Köprülü 
Kavşak, Başak-Karapürçek, Diriliş-Plevne, Tuzluçayır - General Zeki 
Doğan, Ege - Cengizhan mahallelerine Yaya Üst Geçitleri yapılması için 
gerekli çalışmalar başlatılacaktır.

SAMSUN YOLU

KAYAŞ

MAVİ GÖL

ORTAKÖY

KUTLU DÜĞÜN

GÖKÇEYURT

SA-GE

DOĞUKENT BULVARI



Yol Genişletme 
ve Çevreyolu  

Bağlantı Projeleri

Samsun Yolu 
Cep Terminali

Ulaşımı rahatlatmak için ihtiyaç duyulan 
noktalarda yol genişletme çalışmaları 
ve çevreyolu bağlantı yolları yapılacak 
olup, öncelikle Yeni Bayındır ile Kıbrıs 

Mahallesini bağlayan çevreyolu üst geçitinin 
genişletilmesi için çalışmalar başlatılacaktır.

Ankara’nın doğu tarafından giriş noktası 
olan Samsun Yolu, ilçemizin içerisinden 

geçmekte olup Şehirlerarası yolculuk yapan 
vatandaşlarımızın mecburen AŞTİ’ye kadar 

gitmeleri gerekmektedir. Samsun yolu üzerine 
de planlanan güvenli cep terminalleri ile 

vatandaşlarımızın AŞTİ’ye kadar gitmelerine 
gerek kalmayacaktır.

Ma
ma

k
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Bölge 
Otoparkları

Park Et-
Devam Et

İlçemizde bulunan yeşil alan ve benzeri 
alanların üst dokusunu bozmadan çevre 
dostu yer altı - yer üstü kapalı otoparklar 
yapılması planlanmaktadır.

Vatandaşlarımız toplu taşımada raylı 
sistemlerden daha fazla faydalanabilmeleri 
için Başkentray, Ankaray ve Metro istasyonları 
çevrelerinde açık ve kapalı otoparklar 
yapılması planlanmaktadır. Bu otoparklara 
aracını bırakan vatandaşlarımız park sorunu 
olan bölgelere raylı sistemlerle  ulaşımlarını 
sorunsuz sağlayabileceklerdir.



Şehirleri şehir yapan yapısal 
değişimle birlikte kültürel ve sosyal 
dönüşümlerdir. Şehir kültürünü ve 
sosyal hayatı oluşturacağımız mekan ve 
aktivitelerle artıracağız.

Murat KÖSE
Mamak Belediye Başkan Adayı

Mamak
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Kültür ve Yaşam Merkezleri 
Pazar Yeri Kompleksleri                                  
Hanımlar Konağı
Millet Kıraathaneleri
Uyanık Kütüphane
Mobil Kütüphane
Genç Yeteneklerin Keşfi 
Yaz Kurslarının Düzenlenmesi
Kültür ve Doğa Gezileri
Hemşehri Günleri
Mahallelere Açık Hava Sinemaları
Parklarda Müzik Dinleti Alanlarının Oluşturulması



Mamak
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Kültür ve Yaşam 
Merkezleri

Çocuklarımızın, gençlerimizin, hanımlarımızın, engelli vatandaşlarımızın, 
yaşlılarımızın sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak olan Kültür ve Yaşam 
Merkezlerinde bölgelerin ihtiyaçlarına göre; Çocuk Kulübü, Gençlik Merkezi, 
Hanımlar Lokali, Engelliler Merkezi, Yaşlılar için İkinci Bahar Evleri, Meslek 
Edindirme Kursları, Kreş, Sinema Salonları, Yüzme Havuzları, Hamam ve 
Sauna, Etüd Merkezi, Spor Alanları yapılması planlanmaktadır.

Bayındır, Altıağaç, Şafaktepe, Kayaş, 
Akdere, Mutlu Mahalleleri



Pazar Yeri Kompleksleri

Mahallelerimizde kurulan pazar alanları kapalı hale getirilerek 
vatandaşlarımızın alışveriş konforu artırılacaktır. Alanın 
uygunluğuna göre bu tesislerin üst katlarına spor ve sosyal 
alanlar yapılması planlanmaktadır.

Misket, Boğaziçi, Şahapgürler, Kıbrıs, 
Zirvekent Mahalleleri

Ma
ma
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Hanımlar 
Konağı

Millet 
Kıraathaneleri

İlçemizdeki ev hanımlarımızın sosyal, 
kültürel etkileşimlerini sağlayacakları ve 

verimli vakit geçirebilecekleri konaklar, çok 
amaçlı salonları ile nişan, kınagecesi, taziye 

evi olarak da kullanılabilecektir.

İlçemizde oluşturacağımız millet 
kıraathanelerinde yaş sınırı olmadan bütün 

vatandaşlarımızın kullanabileceği, çeşitli 
yiyecek ve içecek ikramları eşliğinde kitap, 

dergi ve gazete okuyabilecekleri, kurslar 
ve sosyal platformlarda paylaşımlarda 

bulunarak keyifli vakit geçirebilecekleri 
mekanlar oluşturulacaktır.



Uyanık 
Kütüphane

Mobil 
Kütüphane

Yaş sınırı olmadan bütün 
vatandaşlarımızın kitapla 

buluşması için oluşturacağımız 
mobil kütüphanede, çocuk hikaye 

kitaplarından dünya klasiklerine dini 
eserlerden araştırma kitaplarına 

kadar geniş bir yelpazeye kolayca 
ulaşmaları sağlanacaktır.

Şafaktepe, Mutlu, Kayaş 
Mahalleleri

24 saat açık semt kütüphaneleri ile 
gençlerin eğitimleri desteklenecektir. 

Sesli veya sessiz, bireysel ya da grup 
halinde çalışma imkanı bulabilecekleri gibi 

kafeterya hizmeti de sunulacaktır.

Ma
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Genç 
Yeteneklerin 
Keşfi

Yaz 
Kurslarının 
Düzenlenmesi
Yaz tatilinde gençlerimizin yeteneklerine ve 
ilgi alanlarına uygun olarak düzenlenecek 
kurslarda enstrüman, halkoyunları, tiyatro, 
resim, hat, tezhip, futbol, voleybol, yüzme 
gibi faaliyetler gerçekleştirilerek tatillerini 
verimli şekilde geçirmeleri sağlanacaktır.

İlçemizde bulunan okullarımızla 
koordineli olarak spora ve sanata 
yatkın çocuklarımızın hangi spor veya 
sanat dallarına yeteneklerinin olduğu 
keşfedilerek kazanılması, belediyemiz 
bünyesinde bulunan spor ve sanat 
okullarımızla gençlerimizin profesyonel 
hayatlarına adım atmaları sağlanacaktır.



Kültür 
ve Doğa 
Gezileri

Hemşehri 
Günleri

Hemşerilik yapısı gözönünde 
bulundurularak ilçemizde yaşayan farklı 

kültürlerdeki vatandaşlarımızın, örf ve 
adetlerini sergileyebilecekleri, yöresel 

yemeklerini ikram edebilecekleri, 
yöresel müziklerini ve halkoyunlarını 

sergileyebilecekleri ortamlar 
oluşturularak yöreler arasında kültürel 

etkileşim sağlanacaktır.

Çanakkale, Söğüt, Konya, İstanbul, 
Amasra, Yedigöller v.b. yerlere 

kültür ve doğa gezileri düzenleyerek, 
vatandaşlarımızın farklı coğrafyalar 

görmeleri sağlanacak, şehir içi ve 
şehir dışı gezilerle milli ve manevi 
değerlerimizle ilgili farkındalıkları 

artırılacaktır.

Ma
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Mahallelere 
Açık Hava 
Sinemaları

Parklarda 
Müzik Dinleti 
Alanları
Parklarımızda çeşitli kültür ve sanat faaliyetleri 
için kullanılacak alanlar oluşturulup hafta 
sonları ve yaz akşamları profesyonel ve amatör 
grupların performanslarını sergileyebilecekleri 
canlı müzik organizasyonları düzenleyerek 
vatandaşlarımızın keyifli vakit 
geçirmeleri sağlanacaktır.

Mahallelerde yılın belirli zamanlarında 
düzenlenen açık hava sinema günleri 
artırılarak mahalle kültürüne katkı 
sağlanacaktır.



Gönül belediyeciliği çalışmalarına 
önem vererek doğrudan insana 
dokunan hizmetlerimizi ve 
projelerimizi yaygınlaştıracağız.

Murat KÖSE
Mamak Belediye Başkan Adayı

Mamak

Hacı Bayram-ı Veli

Gönlü taş olanın şehri taş, 
gönlü aşk ile dolu olanın şehri gülistan olur.
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Şehir Meclisi (Katılımcı Belediyecilik)
Şehir ve Medeniyet Akademisi
Rehberlik Merkezleri
Psiko Sosyal Destek Çalışmaları 
Doğum Öncesi ve Sonrası Destek Hizmeti
Evde Sağlık ve Kişisel Bakım 
Yaşlılar İçin İkinci Bahar Evleri
Herkes İçin Erişilebilir Şehir
Gönül Sofrası
Gönül Çarşısı



Şehir Meclisi
(Katılımcı Belediyecilik)

Şehir ve Medeniyet 
Akademisi

Belediye, diğer kamu kurum ve kuruluşları, 
meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, 

kanaat önderlerinin ortak akıl doğrultusunda 
ve hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu 

şehrin önceliklerinin, sorunlarının tartışıldığı, 
çözümlerin geliştirildiği, uzlaşmanın esas 

olduğu demokratik platform oluşturulacaktır.

Şehre dair kalıcı düşünceler ve çözümler üretmek, şehir 
meselelerine yaklaşırken geleneğin birikimi ile gelecek 

arasında sağlam bir bağ kurarak çalışmalar yapılacaktır.

Bu proje kapsamında şehir hayatına insan ölçeğinde 
yaklaşıp sosyal süreçleri hesaba katarak yaklaşımlar 

geliştirilerek, üretilen düşünceleri uygulama sahasına 
geçirecek çalışmalar yapılacak, Mamak için sosyo 

kültürel boyutlarıyla derinlik katılan bir kentsel 
yenileme modeli ve kent kimliği oluşturulacaktır.
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Rehberlik 
Merkezleri

Psiko Sosyal 
Destek 
Çalışmaları 
Kanser hastaları, diyaliz hastaları, gaziler, ergenlik 
dönemi gençleri, şehit aileleri, aile içi şiddet ve 
iletişim problemi yaşayanlara psikodrama olarak 
tanımlanan grup psikoterapisi şeklinde uzman 
psikologlar nezaretinde belirli gün ve saatler 
destek  sağlanacaktır.

Gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza 
ve yeni evli çiftlere sosyal hayat, eğitim, 
sağlık v.b. konularında rehberlik ve 
danışmanlık hizmetleri sunulacaktır.



Doğum Öncesi 
ve Sonrası 

Destek Hizmeti

Evde Sağlık ve 
Kişisel Bakım

Doğum öncesi annelik eğitimleri, annelere 
özel spor aktiviteleri düzenlenecektir. 
Yeni doğum yapan annelere eğitim ve 

psikolojik destek verilecek ve anne - bebek 
sağlık kontrolleri yapılacaktır. Ayrıca her 

yeni doğan bebeğin temel ihtiyaçlarını 
karşılayacak ürünlerin bulunduğu hediye 

paketleri verilecektir.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evlerinde 
verilen evde sağlık hizmetine ek olarak 

engelli, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın 
kişisel bakım hizmetleri sağlanacaktır.
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Yaşlılar için 
ikinci bahar 
evleri

Herkes İçin 
Erişilebilir 
Şehir
Engelli bireyleri ayrıştırmadan konforlu bir 
yaşam sunmak amacıyla, kaldırım ve kavşak 
düzenlemeleri, tekerlekli sandalye şarj 
istasyonları, ücretsiz taksi hizmeti, kamusal 
alanların erişilebilir hale getirilmesi, bilgilendirme 
noktaları, sesli trafik sinyalizasyonu ve engelsiz 
lokal gibi projeler yapılacaktır.

Bakıma muhtaç yaşlılar için, ailenin şehir 
dışı veya önemli işlerinde gözleri arkada 
kalmadan emanet edebilecekleri otel 
konseptinde bir konuk evi yapılacaktır.



Gönül Sofrası
Maddi durumu elvermeyen vatandaşlarımız başta olmak üzere, Mamak’lıların ağırlanacağı 
ve çeşitli kurumlar ile şehrimizdeki karar alıcı ve uygulayıcılarla aynı sofrayı paylaşarak 
hem gönüllerin birleşeceği, hem sorunların çözüleceği gönül sofraları oluşturulacaktır. 
Ayrıca Ramazan ayında mahallelerde vatandaşlarımızla aynı sofrayı paylaşacağımız mahalle 
iftarları yapılacaktır.
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Gönül Çarşısı
Vatandaşlarımızdan ihtiyaç sahibi olanlara belediyemiz tarafından 
verilecek Mamak Kart, oluşturacağımız Gönül Çarşısında gıdadan 
giyisiye, ayakkabıdan kırtasiyeye, ev eşyasından kişisel bakım 
ürünlerine ulaşma imkanları sağlanacaktır.



Temiz ve sürdürülebilir bir çevre 
için projeler geliştireceğiz. Ayrıca 
sağlık hizmetlerinin daha modern 
ve ulaşılabilir olması için bölgemize 
kazandırılacak sağlık tesisleri 
konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar 
arasında koordinasyonu sağlayacağız.

Murat KÖSE
Mamak Belediye Başkan Adayı

Mamak
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Çevre Farkındalık Projeleri 
Sıfır Atık Projesi
Mobil Geri Dönüşüm Otobüsü
200 Yataklı Devlet Hastanesi 
50 Üniteli Ağız Diş Sağlığı Merkezi
112 Acil Servis
Tuzluçayır Semt Polikliniği
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Çevre Farkındalık Projeleri
İlçemizde yaşayan her vatandaşın, çevre ile ilgili yapılacak faaliyetlere katılımını 
sağlamak için farkındalık eğitimleri, söyleşiler, yazılı ve görsel medya duyuruları, sosyal 
medya paylaşımları, çevreci promosyon ve aksesuarlar ile vatandaşlarımızın her anında 
çevre bilincini geliştirici projeler üretilecektir.
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Sıfır Atık 
Projesi

Mobil Geri 
Dönüşüm 
Otobüsü
Mobil Geri Dönüşüm Bilgi Otobüsü okullarda, 
toplu yaşam alanlarının tümünde sokak 
sokak, cadde cadde gezerek, bir atığın geri 
dönüşüm hikayesini görsellerle, materyallerle 
ve dijital platformlarla izleyerek öğrenmeleri 
sağlanacaktır.

Sıfır atık projesi kapsamında atık 
miktarlarını azaltacak, atıkların 
kaynağında ayrı toplanmasını ve geri 
kazanımını sağlayacak politika ve projeler 
üretilerek, sıfır atık projesinin Mamak 
geneline yaygın olarak uygulanabilmesi 
adına vatandaşları bilinçlendirici eğitim 
programları hazırlanacak ve projeye katkı 
sağlayan vatandaşlarımız için etkinlikler 
düzenlenip ödüller verilecektir.



Mamak
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Sağlık Bakanlığı ve TOKİ tarafından inşaatına başlanmış olan 200 yataklı devlet 
hastanesinin bitirilerek hizmete açılması sağlanacaktır. Yeni Mamak Kentsel 
Yenileme Proje alanında 50 üniteli Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Başak 112 Acil Servis, 
Tuzluçayır Semt Polikliniği yapılması hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla 
görüşmeler yapılarak, projenin uygulanması sağlanacaktır.

200 Yataklı Devlet Hastanesi
50 Üniteli Ağız Diş Sağlığı Merkezi
112 Acil Servis
Tuzluçayır Semt Polikliğini



Hayata geçireceğimiz turizm  
odaklı projelerle ilçemizi, 
insanların gezip görmek, eğlenmek 
ve dinlenmek için tercih edecekleri 
cazibe merkezi haline getireceğiz.

Murat KÖSE
Mamak Belediye Başkan Adayı

Mamak
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Türk Tarihi Açık Hava Müzesi ve Etnospor Alanı
Kıbrıs Kanyonu 
Şafaktepe Tarihi Zaman Tüneli 
Hüseyin Gazi Türbesi, Çevresi Düzenlemesi ve 
Seyir Terası
Tropikal Kelebek Vadisi
Elmadağ Kayak Merkezi Projesi
Gözlem Evi
Kamp ve Karavan Alanları



KOSGEP

MASKE 
FABRİKASI 

MUHAREBE 
OKULU

HAMZA SÜLÜN 
KIŞLASI

Mamak
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Türk Kültürü ve yaşam alanlarının  sergileneceği, Türk tarihinin 
panolara yansıtıldığı ve Geleneksel Türk Sporlarının yaşatılacağı 
alanların oluşturulması, ata sporlarımızın ve kültürümüzün gelecek 
nesillere aktarılması ve yerli yabancı turistlerin ilçemizi ziyaret 
etmeleri sağlanacaktır.

Türk Tarihi Açık Hava 
Müzesi ve Etnospor Alanı



Mamak

KIBRIS 
KANYONU
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Şehrin yanıbaşında doğal güzelliği ile ön plana çıkan Kıbrıs 
Kanyonu’nda, yerli ve yabancı turistlerin sosyal, kültürel 
faaliyetlerini ve doğa sporlarını yapabilecekleri alanlar 
oluşturulacaktır. Bu sayede bölge turizminin artırılması 
planlanmaktadır.

Kıbrıs Kanyonu



Şafaktepe Tarihi 
Zaman Tüneli
Osmanlı’nın son dönemleri 1915-1917 yılları arasında yapılan dekovil hattı 
(tren  hattı) yıllar içerisinde, araba yolu, soğuk hava deposu ve son olarak 
Körfez Savaşı’nda  sığınak olarak kullanılmak üzere hazır bekletilmiştir. 
8 metre genişliğinde, 165 metre  uzunluğunda tarihi tünelin müzeye 
dönüştürülmesi planlanmaktadır.
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Hüseyin Gazi Türbesi, 
Çevre Düzenlemesi ve 
Seyir Terası
Ankara’nın manevi şahsiyetlerinden Hüseyin Gazi’nin türbesinin 
bulunduğu tepe, Ankara’nın en hakim noktalarından  biri 
konumundadır. İnanç turizmi ile yerli ve yabancı bir çok vatandaşın 
uğrak noktası olan türbe ve çevresi restorasyon çalışmaları ile 
yenilenecek, ayrıca oluşturulacak seyir terası ile vatandaşların ilgi 
odağı haline getirilecektir.



Tropikal 
Kelebek Vadisi

Elmadağ 
Kayak 

Merkezi

Tropikal kelebek vadisinde kelebekler, 
böcekler, tropik kuşlar ve bitkilerin 

doğal ortamlarındaki gibi uyum halinde 
yaşayacakları alan oluşturularak yerli 
ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline 

gelecektir.

Büyükşehir  Belediyemizce hayata 
geçirilecek  ve ilçemizi de ilgilendiren 

kayak merkezi ve burada  yapılacak 
olan sosyal tesisler ile Ankara’da 

kış turizminin ve yerel ekonominin 
canlandırılması amaçlanmaktadır.
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Gözlem Evi

Kamp ve 
Karavan Alanları

Ankara Kuzeyden Güneye, Doğudan, Batıya 
ulaşım ağının merkezi halindedir. Bu coğrafi 
konumu ile  günübirlik ziyaretçilerin uğrak 
merkezlerinden biridir. İlçemizde bulunan 
yaylalar, göller, gölet ve baraj yapıları 
çevresinde günü birlik kullanımların yanı sıra 
kamp ve karavan alanlarının yapılarak turizmin 
canlandırılması amaçlanmaktadır.

Binlerce yıl önce yıldızlara bakan insanlar 
ne düşünüyordu? Evrenin sınırı nedir ve biz 
neredeyiz? Bu soruların yanıtını, şehir gürültü 
ve stresinden uzak doğanın tadını çıkarıp 
yıldızlara bakarak düşünürken, diğer yandan 
da sergi ve aktiviteleri ile yerli ve yabancı 
turistlerin uğrak noktası haline gelmesi 
sağlanacaktır.

Üreğil Millet Bahçesi, Mavi Göl, Kıbrıs 
Kanyonu, Hüseyin Gazi Dağı



Teknoloji aracılığıyla vatandaşlarımızın 
hayatını kolaylaştırmak için 
geliştireceğimiz projelerle, 
belediyecilik hizmetlerine hızlı bir 
şekilde ulaşmalarını sağlayacağız.

Murat KÖSE
Mamak Belediye Başkan Adayı

Mamak
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Akıllı Şehir Mamak
Mamak Kart 
Teknoloji Eğitim Merkezi



Mamak
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Belediyemiz bünyesinde  kurulacak Akıllı Şehir Sistemleri 
Atölyesi ile araştırma geliştirme çalışmaları yürütülerek 
Ücretsiz Wi-Fi Hizmetleri, Akıllı Güvenlik, Akıllı Enerji, Kent Bilgi 
Sistemleri ve Mobil Uygulamalar hizmete sunulacaktır.

Akıllı Şehir Mamak



Mamak Kart
Mamak Kart projesi ile vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, belediye 
hizmetlerinde kullanacakları Mamak Kartın otoparktan sosyal - kültürel 
tesislere, spor alanlarından, parklara, gönül belediyeciliği projelerine kadar 
bir çok alanda kullanılması sağlanacaktır.
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Teknoloji Eğitim Merkezi
Siber Güvenlik Atölyesi Kurulması: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm 
Ofisi ile ortaklaşa açılması planlanan bu atölyede gençlerimize ücretsiz 
siber güvenlik eğitimleri verilecektir. Ayrıca TÜBİTAK ve İŞKUR ile 
imzalanacak protokolle öğretmenlere, ev hanımlarına ve  öğrencilere 
Pardus, Kodlama, robotik, tasarım, donanım, işletim sistemleri 
eğitimlerinin verilmesi planlanmaktadır.



Mamak’ta istihdamın artırılması ve 
ekonomik refah seviyesinin yükselmesi 
için yeni sanayi ve ticaret alanları 
oluşturacağız. Bu alanlarda istihdam 
sağlayacak yatırımcılara her türlü 
kolaylık ve desteği sağlayacağız.

Murat KÖSE
Mamak Belediye Başkan Adayı

Mamak
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Yeni Sanayi ve Ticaret Bölgelerinin 
Kazandırılması
Organize Hayvancılık Bölgeleri
Doğal Ürün Satış Birimleri ve Halk Pazarı
Engelsiz Üretim Atölyesi 
Üreten Kadınlara Destek



Yeni Sanayi ve Ticaret 
Bölgelerinin Kazandırılması
Şehir ticaretinden daha çok pay almak isteyen Mamak, günlük hayatta 
insanlarımızın çalışmak için ilçe içinde kaldıkları bir merkez haline 
getirilecektir. Yeni kurulması planlanan sanayi ve ticaret bölgeleri ile 
vatandaşlarımıza yeni iş imkanları sağlanacak ve ilçe ekonomik geliri 
artırılacaktır.
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Organize Hayvancılık 
Bölgeleri
Tarım ve hayvancılık ülkemizde her geçen gün daha fazla önem 
kazanmaktadır. Bu bilinçle kurulacak olan organize hayvancılık 
bölgesi sayesinde vatandaşlarımızın profesyonel hayvancılık 
yapmaları teşvik edilecek, bu sayede bölgemiz ekonomisine katkı 
sağlanacaktır.



Doğal Ürün 
Satış Birimleri 
ve Halk Pazarı

Engelsiz 
Üretim 

Atölyesi

Belirli noktalarda oluşturacağımız fiziki 
tesis ve sosyal donatılarla belediye 

denetiminde yöresel ve organik ürünlerin  
sergilenmesi, sağlıklı gıdaların temini 

ve üreticiden tüketiciye doğrudan satış 
yapılması amaçlanmaktadır.

Engelsiz üretim ve istihdam konusundaki 
farklı ve yararlı uygulamaların Mamak’ta 

hayata  geçirilmesine olanak sağlamak 
için Engelli vatandaşlarımızın üretici 

olarak topluma faydalı olacağı atölyeler 
kurulması planlanmaktadır.
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Üreten Kadınlara Destek
Evinden ürettiği ürünleri, yiyecek-içecekleri satışa sunmak 
isteyip işletme - pazarlama tecrübesi ve bilgisi olmayan Mamak’lı 
Hanımlarımıza İstihdam Hizmetleri ile destek olunacaktır. Girişimci  
hanımlarımıza teknolojinin gücüyle destek verilerek maliyet hesabı 
yapma, ambalajlama, pazarlama vb. konularda bilgilendirme yapılarak 
web sitesi ve sosyal platformlar üzerinden satış desteği sağlanacaktır.



Sağlıklı bir yaşam, yediden yetmişe 
herkesin bedenen, ruhen ve zihnen kendini 
yetiştirme ve geliştirmesi ile mümkündür. 
Bize düşen görev ise vatandaşlarımız için 
bu imkanları sağlamaktır.

Murat KÖSE
Mamak Belediye Başkan Adayı

Mamak
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Gençlik Merkezleri ve Spor Akademisi
Yüzme Havuzu ve Spor Merkezleri
Amatör Spor Kulüplerine Destek
Binicilik ve Okçuluk Tesisi
Sarı Bisiklet Projesi
Mavi Göl Su Sporları Merkezi



Mamak
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Gençlerimizin başarılı olabilmeleri, kültürel sanatsal sportif 
ve değerler eğitiminden geçer. Gençlik Merkezleri ve Spor 
Akademisinde gençlere belirli bir müfredatın işlendiği teorik 
eğitimler verilecek olup öğrendikleri bilgileri kullanmalarını 
sağlayacak uygulamalı faaliyetlerin yer aldığı kompleksler 
planlanmaktadır.

Gençlik Merkezleri ve 
Spor Akademisi



Mamak
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Sporu vatandaşlarımızın hayatlarının merkezi haline getirmek 
için her mahalleye yürüme mesafesinde tesisler yapılması 
planlanmaktadır. Bu sayede Mamak’ta yüzme bilmeyen ve sporla 
ilgilenmeyen hiçbir vatandaşımızın kalmaması hedeflenmektedir.

Yüzme Havuzları ve 
Spor Merkezi
Misket, Bayındır, Ekin, Altıağaç,  Altınevler, Şafaktepe, Kayaş, 

Mutlu Mahalleleri



Amatör Spor 
Kulüplerine 

Destek

Binicilik ve 
Okçuluk Tesisi

İlçemizde bulunan bütün amatör 
spor kulüplerine belediye imkanları 

dahilinde destek olup aralarından 
çıkacak profesyonel sporculara ve 

kulüplere gerekli altyapı destekleri 
sağlanacaktır.

Geleneksel sporlarımızdan binicilik ve okçuluk 
alanında vatandaşlarımızın hem eğlenip hem 
öğrenebilecekleri tesisin Mavigöl kenarında 
Kutludüğün Mahallesi sınırlarında yapılması 
planlanmaktadır.Ma

ma
k
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Sarı Bisiklet 
Projesi

Mavi Göl 
Su Sporları 
Merkezi
Ankara’nın güzide mesire alanlarından 
biri olan Mavi Göl’de Su sporları 
tutkunları için özel alanlar ve su parkı  
inşa edilecektir. 

Üreğil, Ege ve Mavi Göl rekreasyon 
alanlarında spor ve sağlıklı yaşamı 
desteklemek amacıyla kurulacak olan 
istasyonlardan temin edilecek bisikletlerle 
vatandaşlarımıza bisiklete binme 
alışkanlığı kazandırılacaktır.

Üreğil, Ege ve Mavi Göl Rekreasyon Alanı
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