




Çubuk Belediyesi olarak 2014-2018 yılları arasında yapmış olduğumuz çalışmaları bir 
bütün olarak hemşerilerimizle paylaşmak istedik. Hayata geçirdiğimiz projelerin yer aldığı 
bu katalogda hizmet detaylarımıza rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Çubuk’umuzun gelişmesi ve kalkınması için emek verdiğimiz projelerimizin meyvesini 
topladığımızı hep birlikte görüyoruz. Yeni Pazar Yeri ve Kültür Merkezi’nden Lojistik 
Destek Merkezi’ne, İç Anadolu’nun en büyük Canlı Hayvan Pazarı’ndan çevre yolu asfalt 
çalışmalarına ve Çubuk’un prestiji olacak yeni belediye binasına kadar birçok projeyi 
ilçemize kazandırdık.   

Projelerimize ek olarak, Çubuk’un simgesi Çubuk turşusunun ve Agat taşının da patentini 
alarak coğrafi işaretlerimizi tescillemiş olduk. Yöresel ürünlerimizin kalitesinin bozulmasını 
önlemek için belli bir standart oluşturduk. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, 
kültürel faaliyetler ile canlandırdığımız ilçemizde 4 yıl boyunca, kültür ve turşu festivali, 
satranç turnuvası, Uluslararası Çubuk ve Çevresi Sempozyumu gibi birçok etkinliğe imza 
attık. 

İhalesi yapılan, projesi hazırlanan diğer çalışmalarımızın da kıymetli Çubuk halkının desteği 
ile hayata geçeceğinin taahhüdünü vermekten mutluluk duyuyoruz. Destekleriyle güç 
aldığımız Çubuk halkına daima yanımızda olduğu için teşekkür ederiz. 

Dr. Tuncay Acehan
Belediye Başkanı

Değerli Çubuk Halkı
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YENİ
BELEDİYE
BİNASI

PROJE AŞAMASI
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BELEDİYENİN YATIRIMLARI Yeni Belediye Binası



İNŞAAT AŞAMASI

Belediye Binamız, Atatürk Mahallesi 6.926 m²  alan 
üzerinde yer almaktadır. Başkanlık binası ve hizmet 
binası olmak üzere iki bloktan oluşmaktadır. Başkanlık 
binası 3 kat, hizmet binası 6 kat olarak inşa edilmiştir. 
Toplam inşaat alanı 14.095 m²’dir ayrıca 4.880 m²  
peyzaj alanı ve açık otopark yer almaktadır.

Belediye Binamız hizmet binası içerisinde kapalı otopark, 
müdürlük ofisleri, idari ve teknik ofisler, toplantı odaları, 
yemekhane, arşiv, sığınak ve rezerv alanlar yer almaktadır. 
Başkanlık binasında ise başkanlık makamı, özel kalem 
müdürlüğü, bekleme salonu, meclis salonu, grup odaları, 
galeri ve fuaye alanları yer almaktadır.

Belediye Binamızı, Mart 2019’da bitirmeyi planlıyoruz.
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LOJİSTİK 
DESTEK 
MERKEZİ

Lojistik destek merkezimiz 9.288 m²  alan 
üzerine kurulmuştur. Proje 2.687 m²  idari bina, 
2.489 m²  depo olmak üzere toplamda 5.177 m²  
toplam inşaat alanından oluşmaktadır. Ayrıca 
projede 4.111 m² peyzaj alanı ve açık otopark 
bulunmaktadır.

İdari bina içerisinde Temizlik İşleri, Destek 
Hizmetleri, Sağlık İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler 
Müdürlükleri’ne ait olmak üzere teknik ve idari 
ofisler ile Mutfak, yemekhane, kafeterya ve mescit 
bulunmaktadır.

Bügüne kadar Çubuk’ta dağınık ve düzensiz halde 
bulunan belediye birimleri yapılan lojistik merkezi 
ile bir araya getirilmiştir.

Yapılan hizmetler tek merkezden yürütülecek ve 
bu sayede hem zamandan hem de maliyetlerden 
tasarruf sağlanacaktır.
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BELEDİYENİN YATIRIMLARI Lojistik Destek Merkezi
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ESKİ PAZAR YERİ

Yeni Pazar Yeri ve Kültür Merkezi içerisinde; 16 adet dükkan, 
açık otopark, pazar yeri tezgahları (haftada 1 gün pazar 
alanı, diğer günler açık otopark olarak kullanılacaktır), bay 
ve bayan WC’ler, güvenlik odası, düğün salonu, alt plato, üst 
plato ve seyir alanı, mutfak, memur odası, gelin ve damat 
odaları, pazarcılar odası, zabıta odaları, acil müdahale odası, 
bay ve bayan abdesthaneler, bebek emzirme odası yer 
almaktadır.
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BELEDİYENİN YATIRIMLARI Yeni Pazar Yeri ve Kültür Merkezi



YENİ PAZAR YERİ VE KÜLTÜR MERKEZİ

İş Teslim Tarihi
29.10.2018

9



ESKİ HAMAM

Yeni Çifte Hamam’ın içerisinde; bay ve bayan yüzme 
havuzları, çocuk yüzme havuzları, bay ve bayan fitness 
salonları, dinlenme yerleri, oturma alanları, sauna, fin 
hamamı, masaj odaları, bay ve bayan türk hamamı, duş ve 
soyunma kabinleri, bay ve bayan salonu yer almaktadır.

Yeni Çifte Hamam faaliyete geçtikten sonra, eski hamam 
yıkılacak ve yerine 1.200 m² büyüklüğünde Gülbaba Parkı 
yapılacaktır.
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BELEDİYENİN YATIRIMLARI Yeni Çifte Hamam



YENİ ÇİFTE HAMAM
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ÇUBUKABAD PARKI
Çubukabad Parkı ilçemiz Barbaros Mahallesi 
içerisinde Çubuk Çayı kenarında yaklaşık 
55.000 m2’lik alan üzerinde yer almaktadır. 
Proje aşaması Kasım 2015’de başlayan 
Çubukabad Parkı’nın uygulamasına Nisan 
2017 yılında başlanmıştır. Tamamıyla Çubuk 
Belediyesi’nin kendi iş gücü ile inşaa edilen 
park, yoğun çalışmalar sayesinde 5 ay gibi 
kısa sürede tamamlanmıştır. 14 Eylül 2017 
tarihinde açılışı yapılan Çubukabad Parkı 12. 
Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivaline 
ev sahipliği yapmıştır. 

Çubukabad Parkı içerisinde giriş meydanları, 
giriş takları, otopark alanları, çocuk oyun 
alanları, macera parkuru, kondisyon alanı, 
futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortu, 
wc’ler, mescit, kafeterya, oturma alanları, 
yürüyüş yolları, 1135 m bisiklet yolu, kamelyalar, 
süs havuzu, festival stand yerleri, konser alanı 
ve sahne arkası kulisi yer almaktadır.
 

Festival sırasında içerisine 300 adet festival 
standı kurulan Çubukabad Parkı on binlerce 
ziyaretçiye ev sahipliği yapmış ve festival 
kapsamında yapılan konserlerde binlerce 
dinleyiciye keyifli akşamlar yaşatmıştır.
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BELEDİYENİN YATIRIMLARI Çubukabad Parkı
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ÇUBUKABAD PARKI

Uluslararası Kültür ve Turşu Festivali
Sırasında, Çubukabad Parkı
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BELEDİYENİN YATIRIMLARI Çubukabad Parkı



ÇUBUKABAD PARKI
2. ETAP PROJESİ

1.Etapın uygulamasının hemen ardından 
parkın 2.etapı için projelendirme çalışmalarına 
başlanmıştır. Mart 2018’de başlanan Çubukabad 
Parkı 2.Etap uygulanması yaklaşık 70.000 m2’lik 
alan üzerinde yer almaktadır. 2.Etap içerisinde 
otopark alanları, giriş takı, yürüyüş yolları, oturma 
alanları, kamelyalar, piknik üniteleri ve festival 
zamanında yeme içme alanı olarak kullanılmak 
üzere meydan yer almaktadır. 1.etap ile 2. Etap 
projeleri Çubukabad Köprüsü ile birbirlerine 
bağlanmaktadır.

Çubukabad Parkı’nın 2. Etap bölümü, 13-16 Eylül 
tarihleri arasında düzenlenen, 13. Uluslararası 
Çubuk Kültür ve Turşu Festivalin’nde hizmete 
açılmıştır.
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DİĞER PARKLAR

ŞEHİT AHMET ÇAM

PARKI Van’ın İpekyolu İlçesinde şehit olan hemşerimiz Polis 
Memuru Ahmet Çam’ın adı, Çubuk’ta yaşatılyor. Yaklaşık 5 
dönüm arazi içerisine yapılan parkın içerisinde; çocuk oyun 
alanları, basketbol sahası,  kondisyon aletleri, kameriyeler, 
yürüyüş yolları ve oturma bankları mevcuttur. 
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BELEDİYENİN YATIRIMLARI Diğer Parklar



ŞEHİT EMRE TUNCA

PARKI Mardin’in Nusaybin ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman 
Çavuş Emre Tunca’nın adı, ailesinin yaşadığı mahalledeki 
parka verilmiştir. Yaklaşık 2 dönümlük alana yapılan parkın 
içerisinde; çocuk oyun alanı, yürüyüş parkı, kameriyeler, 
yürüyüş yolları ve oturma bankları yer almaktadır.
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ÇÖP
TRANSFER 
İSTASYONU
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BELEDİYENİN YATIRIMLARI Çöp Transfer İstasyonu



Bu tarihe kadar çöpler vahşi depolama usulüyle 
toprakta düzensiz olarak depolanmaktaydı ve eski 
sistemde sinek, koku, çevre ve görüntü kirliliği 
oluşmaktaydı. İstasyonun hizmete girmesi ile 
belediyemize ait çöp kamyonları ile toplanan 
çöpler transfer istasyonunda çevre ve görüntü 
kirliliğine sebep olmadan, yere değmeden semi-
treyler aracına aktarılmakta, koku ve sinek oluşumu 
engellenmekte ve aktarılan çöpler çekici semi treyler 
ile Mamak Düzenli Katı Atık Depolama alanına 
transfer edilmektedir. Bu sistemde belediyemize 
ait gündüz 11 ekip ve araç, gece 4 ekip ve araç 
ile transfer istasyonuna günde toplam 15 sefer 
yapılmaktadır.

Gündüz 2, gece 1 kez olmak üzere günde toplam 
3 sefer yapılmakta olup, günlük ortalama 80 ton 
çöp transfer edilmektedir. Pazartesi ve Perşembe 
günleri çöp miktarına bağlı olarak günde 4 sefer 
yapıldığı da olmaktadır.

Katı atık transfer istasyonu Çubuk genelinde oluşan evsel 
atıkların (çöpler) düzenli depolama alanına ulaştırılması 
için 01.09.2016 tarihinde hizmete girdi. Bu sistem ile küçük 
hacimli çöp araçları ile çöplerin düzenli depolama alanına 
götürülmesinde sefer sayısının artması ile ortaya çıkacak 
yakıt ve zaman kaybının önüne geçilerek atık bertarafının 
ekonomik olması amaçlanmıştır.
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SPOR SALONU
KAPALI

Belediyemiz ve Spor Toto teşkilatı arasında yapılan anlaşma gereğince, Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi 
bahçesinde çok amaçlı spor salonu tamamlandı. 1.300.000 TL maliyetle, 1200 metrekare büyüklüğünde 
spor salonu inşaa edilmiş ve 2017 tarihinde faaliyete girmiştir. Spor salonu içerisinde 1 adet standart 
ölçülerinde basketbol ve voleybol sahası, yaklaşık 400 kişilik seyirci türübünü, soyunma ve duş kabinleri, 
kantin ve bekleme salonu yer almaktadır. Ayrıca spor salonunda Çubuk Belediyesi, Gençlik ve Sport 
Kulübünün, okçuluk, güreş, basketbol, voleybol ve judo çalışmaları yapılmaktadır.
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BELEDİYENİN YATIRIMLARI Kapalı Spor Salonu
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ESKİ CANLI HAYVAN PAZARI

Tarım ve hayvancılık bölgesi olan ilçenin günün 
koşullarına uygun şekilde hayvan pazarına sahip 
olması için kolları sıvayan Çubuk Belediyesi, Ankara 
Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle bölgenin en 
büyük canlı hayvan pazarına kavuştu.

Bir kısmını Ankara Büyükşehir Belediyesinin, bir kısmını 
da Çubuk Belediyesinin üstlendiği; Yeni Canlı Hayvan 
Pazarı yaklaşık 35 bin metrekare alanda yapılmıştır. 
Yeni Canlı Hayvan Pazarı’nda 80 ve 144 metrekare 
olmak üzere toplam 224 metrekare iki hizmet binası, 
zabıta, memur, veteriner, hekim ve arşiv odaları ile 
yönetim merkezi, personel odaları, soyunma odaları, 
mutfak, tuvalet ve duş alanları yer alıyor. 4 bin 386 
metrekaresinin üstü kapalı, 3 bin 60 metrekaresinin 
üstü açık olmak üzere toplam 7 bin 446 metrekare 
padok alanı yer almaktadır.

400 metrekare olarak yapılan sosyal tesis ve borsa 
binasında, borsa seans salonu, konaklama odaları, 
lokanta, çay salonu ve benzeri kullanımlar bulunuyor. 
Araç yıkama, gübre toplama, saman ve yem satış 
yerleri de olacak. Günlük 800 büyükbaş, bin 200 adet 
küçükbaş hayvan kapasitesine sahiptir. Canlı Hayvan 
Pazarında, 50 kamyonun yükleme, boşaltma yapacağı 
rampalar bulunmaktadır. Ayrıca ayrı ayrı 40 kamyonun 
ve 40 otomobilinde park edebileceği geniş park alanları 
da vardır.
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BELEDİYENİN YATIRIMLARI Canlı Hayvan Pazarı



ESKİ CANLI HAYVAN PAZARI YENİ CANLI HAYVAN PAZARI
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ASFALT ÇALIŞMALARI

Çubuk - Akyurt Yolu
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BELEDİYENİN YATIRIMLARI Asfalt Çalışmaları



• 2014-2018 yılları arası toplam 
serilen sıcak asfalt imalatı 211 km.

• 2014-2018 yılları arası sıcak asfalt 
imalatı yapılan grup yolları:

1-) Kazan Grup Yolu: Kazan grup 
yolu ile Çubuk-İstanbul yolu birbirine 
bağlanmıştır. Şehrimizin İstanbul ile 
bağlantısı 12 m genişliğinde yollar ile hem 
daha kolay hale gelmiş hem de zamandan 
ve mesafeden tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca 
bu yol ile 11 mahalleye ulaşım sağlanmıştır. 
Kazan Grup Yolu uzunluğu 30 km’dir.

2-) Akyurt Grup Yolu: İlçemiz Akyurt 
arasında  12 m.  genişliğinde, yaklaşık 
15 km. uzunluğundadır. Bu yol ile Akyurt, 
Kalecik, Çankırı ve Kastamonu ile ulaşım 
kolaylaştırılmıştır.

3-) Gökçedere Grup Yolu: Çubuk 
merkezi ile Gökçedere, Eğriekin, Yukarıobruk 
mahallelerine ulaşım sağlanmıştır. Uzunluğu 
9 km’dir.

4-) Camili Grup Yolu: Bu yol ile Susuz, 
Camili, Karadana ve Dedeler mahallelerine 
ulaşım sağlanmıştır. Toplam uzunluğu 9 
km’dir.

5-) Akkuzulu Grup Yolu: Bu yol ile 
Akkuzulu, Kapaklı, Eskiçöte, İmam Hüseyin, 
Küçük Ali ve Cücük mahalleleri ile ulaşım 
sağlanmıştır. Toplam uzunluğu 9 km’dir.

• Bu çalışmalar kapsamında toplamda 
550.000 Ton sıcak asfalt serilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
ve Çubuk Belediyesi işbirliği ile;
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TURŞU 
ÜRETİM
TESİSİ
Turşu Üretim Tesisi, ilçemizin yöresel bir değeri kabul edilen 
Çubuk Turşusu’nun imalatı ve pazarlanması aracılığıyla 
ilçede üretimi ve istihdam olanaklarını artırma amacıyla yola 
çıkmıştır. Böylece, hem işsiz kesime istihdam sağlanarak 
bölge ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunulmuş, hem 
de ilçemize özgü bir değer olan turşuculuğun gelişmesi, 
sektörde rekabet gücü kazandırılması sağlanmıştır.

Tesiste coğrafi işaret belgesi bulunan Çubuk Turşusu’nun 
geleneksel şekilde üretilmesine öncülük edilmektedir. 
Amaçlarımız doğrultusunda, ilk olarak belediyemizce bir 
turşu fabrikası kurulmuştur. Onu takiben, içerde yaşayan 
işsizlere çeşitli konularda mesleki eğitimler verilerek mesleki 
bilgi ve deneyim eksikliklerinin kapatılması ve sektördeki 
nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması sağlanmıştır. Bu 
sayede bölgedeki istihdam olanakları artırılmış, ev tipi turşu 
üretiminin ve bölgedeki hane halkının gelir düzeylerinin 
artması sağlanmıştır. Ayrıca, geliştirilen çeşitli pazarlama 
stratejileriyle Çubuk Turşusunun marka değerinin ve 
bilinirliğinin de artmasına katkıda bulunulmuştur.
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BELEDİYENİN YATIRIMLARI Turşu ve Agat Taşı Atölyeleri



AGAT TAŞI 
ATÖLYESİ

Çubuk Agat Taşı, dünyada sadece ilçemizde 
bulunan bir agat türü olup, bu taşın ülkemiz ekonomisine 
katkı sağlaması amacıyla, Belediye Başkanlığımız ve 
Ankara Kalkınma Ajansı işbirliği ile kurulan agat taşı 
işleme atölyesi ile ham taşlar işlenip, kuyumculuk sektörü 
ile buluşmuştur.

Agat taşı atölyesinde, 180 kişi eğitime girmiş ve 
çoğu kendi işyerlerini açarak ticari faaliyette bulunmuştur.

Projede, ilçenin değerlerinden olan yarı değerli 
taşların ekonomiye kazandırılması ve bu konuda yeni 
istihdam kapılarının oluşturulmasına destek olması 
hedeflenmektedir.



Şehir Müzesi
İlçedeki birkaç tarihi yapıdan biri olan ve zamanın zengin ailelerinden 
birine ait olan Bekir Ağalar Konağı’nın 2013 yılında restore edilip 
düzenlenmesiyle oluşturulan müze; 2015 yılında sergi salonu olarak 
açılmış, 2017  yılında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kent 
müzesi unvanıyla tescillenmiştir. 

Bekir Ağalar Konağı, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 1933 yılında 
ilçeye yaptığı ziyaret esnasında 
konakladığı yer olarak da ayrı 
bir önem ve değer taşımaktadır. 
Müzede; 1402 Ankara Savaşı’nı 
ve 1900’lü yıllardaki yaşantıyı 
anlatan maketlerle, bir kısmı satın 
alma, bir kısmı da bağış yoluyla 
toplanan sayısı  5.000’i aşan 
tarihi eşyalar sergilenmektedir.
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BELEDİYENİN YATIRIMLARI Şehir Müzesi ve Konaklar



Ali Şükrü Yıldırım

İzzet Korman

Mehmet Ünsal

Cumhuriyet’in ilk yıllarından yapılan ve uzun 
yıllar kullanılan tarihi Ali Şükrü Bey Konağı 

ismindeki tarihi yapı yeniden yapıldı ve inşaatı 
2017 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

Cumhuriyet’in ilk yıllarından yapılan ve uzun 
yıllar kullanılan tarihi İzzet Korman ismindeki 
tarihi yapı yeniden yapıldı ve inşaatı 2017 yılı 

içerisinde tamamlanmıştır.

Mehmet Ünsal Konağı inşaatına başlanmış 
olup, 2019 yılı, Mart ayında bitirilmesi 

planlanmaktadır. İnşaatın bitimine mütakip 
tarihi konak, Çubuk Emniyet Müdürlüğü 

tarafından kullanılacaktır.

Konağı

Konağı

Konağı

İnşaatı Devam Eden
TESCİLLİ YAPILAR

İnşaatı Tamamlanan
TESCİLLİ YAPILAR
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PROJE AŞAMASI
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BELEDİYENİN YATIRIMLARI İhalesi Onaylanan Yatırımlar



PROJE AŞAMASI

İNŞAAT AŞAMASI

Gençlik Merkezi

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan 3 bin 104 m² arsa üzerinde yapımı başlanılan 
Çubuk Gençlik Merkezinin inşaatı, toplam 1.488 m²  kapalı alandan oluşmaktadır. Gençlik Merkezi, Mart 
2019’da kullanıma açılması planlanılmaktadır. Çok amaçlı spor salonu, kütüphane, kafeterya ve mescidin 
olacağı merkezde, açık alanlarda ise voleybol, basketbol ve otopark alanı yapılması hedeflenmektedir.
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İTFAİYE BİNASI
ESKİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi yerinde hizmet anlaşıyla, Çubuk 
Merkezde itfaiye binası yapmak üzere ihaleye çıkmış ve yüklenici 
firmaya iş teslimi yapılmıştır. İtfaiye binasının 2019 yılı içerisinde 
hizmete girmesi planlanmaktadır.
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BELEDİYENİN YATIRIMLARI İhalesi Onaylanan Yatırımlar



PROJE AŞAMASI
YENİ
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Aile Yaşam Merkezi
Belediyemiz tarafından inşa edilen Kapalı Pazar Alanı’nın hizmete 
girmesi ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, eski pazar 
alanına; bir taraf iş merkezi, bir tarafı da Büyükşehir Belediyesi Aile 
Yaşam Merkezi inşaatı yapılması için ihale yapılmış ve Çubuk’tan 
bir firma, ihaleyi kazanmıştır. Projenin 2019 yılı sonunda bitirilmesi 
planlanmaktadır.

34

BELEDİYENİN YATIRIMLARI İhalesi Onaylanan Yatırımlar



KIŞLACIK SOSYAL TESİSİ
Daha önceki dönemlerde, Jandarma Karakolu olarak kullanılan bina, Belediyemize tahsis edilmiştir. 
Belediyemiz tarafından, bina ve çevresi restore edilmiş ve sosyal tesis haline getirilerek, halkımızın 
hizmetine sunulmuştur.
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ŞEHİTLER ÇEŞMESİ
Şehitler diyarı olan ilçemizde, şehitlerimizin anısını yaşatmak amacıyla, Paşa Mezarlığının hemen yanında, Şehitler 
Çeşmesi yapılmıştır. Çeşme üzerine, bugüne kadar ilçemizden şehit olanların isimleri yazılmıştır. Bu millet şehitlerimiz 
sayesinde ayakta durmaktadır.
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TARİHİ SU KEMERİ

TARİHİ KÖY ÇEŞMELERİ

-Ağılcık Mah. Eğersek Mevkii ve Köy İçi Çeşmesi

-Yazır Mah. Köy Çeşmesi

-Yiğitli Mah. Köy Çeşmesi

-Kavaklı Mah. Köy Çeşmesi

-Karataş Mah. Köy Çeşmesi

Yiğitli Mahallesi Tarihi Su Kemeri

Çubuk Belediyesi olarak, tarihimize sahip çıkmak adına, Çubuk Merkez’indeki 
tarihi konakları restore etmenin yanı sıra, civar köylerimizde yer alan; 5 adet 
çeşme ve Kervancı Köprüsü de Ankara Valiliği tarafından restore edilmesi 
sağlanmıştır.
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Kültür ve Turşu
Uluslararası

Festivali

Çubuk Belediyesi’nin başlattığı Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali Çubuk için Dünyaya 
açılan bir pencere oldu. 2005 yılında ilki yapılan festival, Çubuk için maddi ve manevi birçok kazanç 
sağlanmıştır. Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali tarih olarak turşunun hazırlandığı dönem 
olan Eylül ayında yapılmaktadır. Turşu Türk halk mutfağının vazgeçilmez unsurlarından ve eski 
çağlardan beri kullanılagelen ve bozkır kültürünün gıda saklama yöntemlerindedir.

Çubuk Belediye’si de ilçe ekonomisine katkı olan ve bölgede yetişen başka ürünleri tanıtmak için, 
Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali düzenlemektedir.

Festivale yurt içinden ve dışından konuklar davet edilmekte dört gün boyunca kültürel, ekonomik ve 
sosyal faaliyetler ve çeşitli gösteriler yapılmaktadır.

BELEDİYENİN YATIRIMLARI Kültürel Faaliyetler



Funda
Arar

ÇUBUKABAD PARKI
ÇUBUK / ANKARA

Kıraç



SATRANÇ 
TURNUVASI

ULUSLARARASI ÇUBUK BELEDİYESİ

Çubuk  Belediyesi  olarak,  bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz 
Uluslararası Satranç Turnuvası, Türkiye’de yapılan satranç 
turnuvalarının en büyüklerinden birisidir. 2018 yılında 
yaptığımız, turnuvanın dördüncüsünde, yurt içi ve yurt 
dışından 1.000’e yakın yarışmacı, turnuvamıza katılmıştır. Bu 
sayede Çubuk’un kültürel hayatına katkı sağlamanın yanı sıra 
ticari hayatına da canlılık getirmektedir.
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ÇUBUK BELEDİYESİ
GENÇLİK VE SPOR 
KULÜBÜ

2016 yılında kurulan, Çubuk Belediyesi Gençlik ve 
Spor kulübünde; okçuluk, judo, güreş, basketbol 
ve voleybol branşlarında toplamda, 250’den fazla 
sporcu çalışma yapmaktadır. Başta Judo ve 
Okçuluk alanında çalışma yapan sporcularımız 
olmak üzere ulusal ve uluslararası turnuvalarda 
büyük başarı göstermektedirler.
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ÇUBUK VE ÇEVRESİ
ULUSLARARASI

SEMPOZYUMLARI

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin ilçemizde 
kurulmasıyla birlikte, Çubuk’ta bilimsel faaliyet adına 
Üniversite ile işbirliği içerisinde ilki 2015 yılında, ikincisi 
2017 yılında Uluslararası Çubuk ve Çevresi Sempozyumu 
yapılmıştır. Türkiye çapında 1.000’e yakın bilgili bilim 
insanının, bildiri sunduğu her iki sempozyumda başta 
Ankara Savaşı olmak üzere, Çubuk’un kültürel tarihi, 
sosyal hayat, yemek ve diğer alanlarıyla ilgili sunumlar 
gerçekleştirilmiştir. Sempozyum bildirileri kitap haline 
getirelerek paydaşların yararlanması sağlanmıştır.

BELEDİYENİN YATIRIMLARI Kültürel Faaliyetler





EN BÜYÜK
REKORTMEN!
TURŞUSU ARTIK BİR

DÜNYANIN 

2018 yılında düzenlenen, 13. Uluslararası 
Çubuk Kültür ve Turşu Kapsamında, merkezi 
Londra’da bulunan, Guinness ile irtibata 
geçilerek “Dünyanın En Büyük Turşusunu” 
kurmak üzere çalışma başlatılmıştır. Bu 
kapsamda, 28 Ağustos 2018 tarihinde 
özel olarak imal edilen ve yaklaşık 2 ton 
ağırlığa ulaşan cam kavonazda, sanatçılar 
ve halkımız ile birlikte Dünyanın En Büyük 
Turşusu kurulmuştur. 

13 Eylül 2018 tarihinde, Guinness Türkiye 
hakemininde katıldığı törenle; “DÜNYANIN 
EN BÜYÜK TURŞUSU” olduğu tescillenmiştir.
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27 Ağustos 2018

27 Ağustos 201827 Ağustos 2018

13 Eylül 2018 13 Eylül 2018
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MOBESE
KAMERALARI
İlçemizdeki Atatürk Parkı, Yeşil Çubuk Parkı, Adnan Menderes  
Parkı, Doktorlar Parkı, Çubukabad Parkı  başta olmak üzere değişik 
yerlerde kurulan mobese kameraları sayesinde, halkımızın huzur 
ve güvenliği için 7 gün 24 saat takip yapılmaktadır. Bu sayede 
Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde ilçemizde işlenen 
suçların önüne geçilmeye çalışılmaktadır.
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GÜVENLİK
HİZMETLERİ

İlçemizdeki Atatürk Parkı, Çubukabad Parkı, Yeşil 
Çubuk Parkı, Doktorlar Parkı ve Osmanlı Parkı’nda 
7/24 saat esasına dayalı olmak üzere güvenlik elemanı 
bulundurulmaktadır. Bu sayede vatandaşlarımız huzur 
ve güven içerisinde çocukları ile birlikte parklarda vakit 
geçirebilmektedirler.
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ŞEHİR STADI
ÇUBUK

Atıl durumda bulunan ve mahkeme 
aşamasına gelen Çubuk Şehir Stadı, Belediye 
Başkanımızın özel girişimleri sonucunda, 
mahkemede uzlaşma sağlanmış ve yeniden 
yapılmasının önü açılmıştır. İlçemiz yaklaşık 2 
yıl süren inşaat çalışmaları sonucunda 3.000 
kişilik seyirci kapasiteli modern bir stada 
kavuşmuştur. 2017 yılı futbol sezonunda 
hizmete girmiş ve uzun bir aradan sonra 
Çubuksporumuz kendi sahasında maçları 
oynamaya başlamıştır.
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HALI SAHALAR
İlçemiz Akkuzulu, Dumlupınar mahallelerimizde yapılan 
halı sahalar sayesinde gençlerimiz kendi mahallerinde 
spor yapma imkanı bulmuşlardır. Bu sayede elektronik 
cihazlar başında boş vakit öldürmek yerine spor yapmaya 
teşvik edilmişlerdir. 

49



YÜRÜYÜŞ  YOLLARI
İlçemiz Osmanlı Parkı, Çubukabad Parkı, Yeşil Çubuk Parkı 
ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi önünde 
yer alan yürüyüş yollarında günün her saatinde yürüyüş 
yapan vatandaşlarımıza rastlamak mümkündür. 
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PARK IZGARA
Yeşil Çubuk Parkı içerisindeki Belediyemiz şirketi 
tarafından işletilen Park Izgara, sunduğu kaliteli hizmet 
ve nefis yemekleri ve hesaplı ücretleri ile 2016 yılından 
beri Çubuk halkına hizmet vermektedir. Azami 100 kişiye 
kadar toplu yemeklerde Park Izgara’da vermek mümkün 
bulunmaktadır.
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İŞKUR KURSLARI
İlçemiz Kurbantepe Mevkiinde yer alan Belediyemiz Sosyal Tesislerinde İŞKUR yönetimi ile 
yapılan protokoller çerçevesinde çeşitli alanlarda vatandaşlarımıza iş kursları verilmekte ve bu 
sayede başta ev kadınlarımız olmak üzere vatandaşlarımızın meslek sahibi olmalarının yanı 
sıra kurs süresinde aldıkları ücretlerle de aile bütçelerine katkı sağlamaktadırlar.  

Bu güne kadar 3.000 den fazla vatandaşımız 50 ayrı alanda kursa tabi tutulmuştur.
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2017 yılı içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Kızılca, Yiğitli ve Akkuzulu mahallelerinde vatandaşlara 
hizmet etmek üzere köy konakları yapılmıştır. Köy konağı 
içerisinde büyük bir salonun yanı sıra mutfak ve WC 
yer almaktadır. Vatandaşlar toplu programlarını burada 
yapabilmektedirler. 

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı içerisinde 
tüm mahallerimizde köy konaklarında kullanılmak üzere 
çay kazanları ve ses sistemleri vermiştir.

KÖY KONAKLARI

532014 - 2018 Belediye Yatırımları



ENGELLİ
ŞARJ MAKİNELERİ
Çubuk Engelliler Derneği’nin talebi doğrultusunda Çubuk Atatürk Parkı içerisine 
Tekerlekli Sandalye Şarj İstasyonu kurulmuştur. Daha önceleri araçlarının 
şarjının bitmesinden endişe duyan Engelli vatandaşlarımız bu sayede artık 
şehir merkezine korkmadan inebilmektedir. 

54

BELEDİYENİN YATIRIMLARI



YENİ ARAÇLAR

- 1 adet, 350 Litre Su Depolu Yol Süpürme Makinesi
- 1 adet Sokak İlaçlama Aracı
- 2 adet Binek Kamyonet
- 2 adet 22 m³ Damper Semi Treyler
- 2 adet Çekici (TIR)

- 1 adet Greyder
- 1 adet Yükleyici
- 1 adet Cenaze Yıkama - Taşıma Aracı
- 1 adet13-1,5 m³ Çöp Kamyonu
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