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EVREN’DE HİZMET DEVAM EDİYOR
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Yunus Aluç ve 
Vedat Üçpınar, Evren’i ayrı ayrı ziyaret ederek, ilçede yapılacak 
çalışmaları Belediye Başkanı Abdülkadir Demirci ile birlikte masaya 
yatırdı. Yeni yasayla Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanına 
dahil olan ve bir bir hizmet almaya başlayan Evren İlçesi’ndeki 
Büyükşehir Belediyesi yatırımları devam ediyor. [16.11.2014]



EVREN’E BÜYÜKŞEHİR’DEN 
DESTEK ELİ UZANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yeni katılan ve Ankara’nın en uzak 
ilçelerinden biri olan Evren İlçesi’nin gelişimi için Büyükşehir Belediyesi, 
Başkan Melih Gökçek'in talimatıyla harekete geçti. Büyükşehir 
Belediyesi, Belediye Meclisi’nde alınan karar kapsamında, Evren’de 
balıkçılık faaliyetlerinin daha ekonomik ve teknik olarak yapılabilmesi 
için motorlu balıkçı kayıklarını ve balıkçılık av malzemelerini alarak 
Evren Belediyesi’ne bedelsiz olarak verecek. [16.11.2014]



ANKARA KALKINMA 
AJANSINA ZİYARET

Belediye Başkanımızca, Ankara Kalkınma Ajansı’na 
gerçekleştirilen ziyarette, Genel Sekreter Sayın Arif Şayık’a 
Evren İlçesi kalkınma projeleri hakkında bilgi verildi. 
[26.11.2014 ]



EVREN İLÇESİ 2015 YILI 
BELEDİYE BÜTÇESİ

Evren İlçemizin 2015 yılı Belediye bütçesi Büyükşehir 
Meclisinde görüşülerek kabul edildi. İlçemize hayırlı olsun. 
[28.11.2014]



İLÇEMİZDE ASFALT ÇALIŞMALARI 
BÜYÜK BİR HIZLA DEVAM EDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Başkanlığı'nın 
Asfaltlama çalışmaları Evren Sahil yolu ve Plaj tesislerinden başlayarak 
büyük bir hızla devam etmektedir. [28.11.2014]



PTT YENİ BİNASINDA EVRENLİLERE 
HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Hizmete yeni yerinde Başlayan PTT hizmet binamız ilçemize 
hayırlı olsun. [02.12.2014]



EVREN TANITIM CD'LERİ BÜYÜK 
İLGİ GÖRÜYOR

Evren Belediyesi'nce Evren'in tanıtım amacıyla zengin bir 
içeriğe sahip olarak hazırlanan CD'ler büyük ilgi görüyor. 
[03.12.2014]



EVREN İLÇEMİZDE ÇALIŞMALAR BÜYÜK 
BİR HIZLA DEVAM EDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Evren Belediyesi'nin işbirliği ile, Evren 
İlçesini her alanda güzelleştirmek için çalışmalar büyük bir hızla devam 
etmektedir. İlçemiz sokak tabelaları, kanalizasyon ve Logar çalışmaları
devam etmektedir. [08.12.2014]



KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Evren İlçe Belediyemiz çalışıyor. İlçe merkezi Esentepe mahallesinde 
kanalizasyon çalışmaları, asfalt çalışmalarından önce alt yapı işlerini 
bitirmek için çalışmalara başlanmıştır. İlçeye ve halkımıza hayırlı
olsun. Yeni bağlanan Mahallemizde de kısa zamanda hizmete Allah 
izin verirse başlanacaktır. [16.12.2014]



EVREN İLE BİRLİKTE 6 İLÇE BELEDİYESİNİN 2015 
MALİ YILI BÜTÇELERİ OY BİRLİĞİ İLE ONAYLANDI
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ilçe belediyelerinin bütçe görüşmelerine 
de devam ediliyor. Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Keçiören ve 
Pursaklar Belediyeleri’nin bütçeleri oy birliği ile kabul edildi. Meclis, 2. 
Başkanvekili Nail Çimen başkanlığında gerçekleşen toplantıda, ilçe 
belediyelerinin 2015 Mali Yılı Bütçelerine ilişkin Plan ve Bütçe 
Komisyonu raporları görüşülerek onaylandı.[16.12.2014]



ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN 
EVREN'E DESTEKLER SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara simgelerinden olan 
Ankara Kedisi Maskotu ‘nu ilçemize hediye etti. Konuyla 
ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın 
Melih Gökçek'e ilçemiz adına teşekkürlerimizi sunarız. 
[20.12.2014]



EVREN’DE ÖNCE ALTYAPI 
SONRA ASFALT

Evren’in Esentepe Mahallesi’nde 1 kilometrelik ek 
kanalizasyon inşaatına başlandı. Evren Belediye Başkanı
Abdülkadir Demirci, yapım çalışmaları 9 Aralık Salı günü
başlayan ve devam eden kanalizasyon hattında 
incelemelerde bulundu. [24.12.2014]



ANKARA KALKINMA AJANSI 
TOPLANTISI

Evren Belediyesi Ankara Kalkınma Kurulu toplantısına, Evren Belediye 
Başkan Yardımcısı, Belediye Meclis Başkan Vekili ve Ankara Kalkınma 
Kurulu Üyesi Ersin Öztopaloğlu katılmış olup Ankara Kalkınma 
Ajansı'nın projelerinde Evren İlçesininde yer alacağını duyurur, 
Ajansımızın projeye dayalı hizmetlerin getirilmesi gerektiği konusunda 
Öncü olan başta Belediye Başkanı'mız Abdulkadir Demirci Kurul Genel 
Sekreteri Arif Şayık Ankara Kalkınma Kurulu Başkanı Mustafa Lale ve 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınar'a 
teşekkür ederiz. [25.12.2014]



AK PARTİ YEREL YÖNETİMLER 3. 
BÖLGE BELEDİYE BAŞKANLARI 

TOPLANTISI
Evren Belediye Başkanımız Sayın Abdülkadir Demirci'nin de katıldığı, 144 belediye 
başkanı ve diğer yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakan 
Yardımcısı Osman Güneş, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammet Balta, 
Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Nurettin 
Akman, AK Parti Kırşehir Milletvekilleri Muzaffer Aslan ve Abdullah Çalışkan ile 
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de katıldı. [03.01.2015]



EVREN AĞAÇLANDIRILIYOR
“Onlar Keser Biz Dikeriz” diye çıktığımız yolda, 1080 tane çam fidesi 
Yusufusağı Mahallesi Dernek Başkanı, Mahalle Muhtarımız ve Belediye 
Başkanımız Sayın Abdülkadir Demirci'nin de katılımı ve katkılarıyla 
Ankara’dan 70 kişi ile birlikte bir otobüs tutularak mahallemize getirildi. 
Çam ağaçları toprakla buluştu. Hayırlı olması temennilerimizle, Daha 
yeşil bir Evren için el ele. [04.01.2015 - 21:27:47]



EVREN'DE KAR YAĞIŞI
2015 yılının ilk günlerinde bütün ülkemizi etkisi altına alarak 
başlayan kar yağışı, Evren ilçemize de bir başka güzellik 
kazandırdı. Bu kar yağışının bütün Ülkemize ve Evren 
İlçemize bereket ve bolluk getirmesini diliyoruz. [08.01.2015]



KAR TEMİZLEME VE YOL AÇMA 
ÇALIŞMALARI

İlçe belediyemiz, ilçe merkezi ve mahallelerimizde, cadde ve 
sokaklarda kar temizleme ve yol açma çalışmalarına hızla 
devam etmektedir. [10.01.2015]



BELEDİYE BİNASI TADİLAT 
ÇALIŞMALARI

Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için Evren Belediye binası
tadilat çalışmalarına başlanmıştır. Önümüzdeki günlerde diğer alanlarda 
da yenileme ve proje çalışmalarımız başlayacaktır. Durmak yok 
çalışmaya devam diyoruz. [10.01.2015]



AĞAÇLANDIRMA
DEVAM EDİYOR

Evren Belediye Başkanlığımız, yeşil ve daha güzel bir Evren için 4 metre 
boyunda çeşitli miktarda akasya türü ağaçlar, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi'nden alınarak ağaç dikimine başlanmıştır. Ayrıca, çeşitli ağaç
türleri yol boylarına dikilecektir. Belediye olarak hedefimiz 3000 ağaç
dikimidir. İlçemize hayırlı olması dileklerimizle. [21.01.2015]



EVREN ATIK SU ARITMA TESİSİ
ONARIMI TAMAMLANDI

Bugüne kadar bakımı yapılmayan ve çürümeye yüz tutmuş Evren İlçemiz 
Atık Su Arıtma tesisinin bakımı yapılarak tam kapasite çalışır hale 
getirilmiştir. Katkılarından dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Sayın Melih Gökçek ve ASKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerimizi 
iletiyoruz. İlçemize hayırlı olması dileklerimizle. [21.01.2015]



DAHA YEŞİL BİR EVREN İÇİN 
AĞAÇLANDIRMA DEVAM EDİYOR

Ankara'nın Sahil Yüzü Evren İlçesi Belediyemizin yoğun 
çalışmaları ile mavi ve yeşilin buluştuğu bir cazibe merkezi haline 
getiriliyor. Komşu il ve ilçelerden çok sayıda yerli ve yabancı
turisti çekmeyi hedef edinen Evren Belediyesi tüm imkânlarıyla 
proje çalışmalarına hızla devam ediyor. [23.01.2015]



HASTANE ÇEVRESİ YOL YAPIMI 
CALIŞMASI

Yapımı devam eden ve önümüzdeki günlerde hizmete 
girecek olan Evren Devlet Hastanesinin yolları ve 
ağaçlandırma işlerinde Evren Belediye Başkanlığı tarafından 
hızla devam etmektedir. [24.01.2015]



EVREN İLÇESİ BALIKÇI KAYIKLARINA 
KAVUŞUYOR

Evren Belediye Başkanı Abdülkadir Demirci, daha önce yapmış olduğu mahalle 
gezilerinde, balıkçıların, vatandaşların ve muhtarların Belediyeden isteklerini 
dinlemiş, eksikliklerin giderilmesi konusunda gerekli çalışmaları başlatmıştı. 
Evren Belediye Başkanı Abdülkadir Demirci, verilen sözlerin yerine getirilmesi 
konusunda gösterdiği hassasiyetle, balıkçıların öncelikli isteği ve ihtiyacı olan 
kayıkların ilk partisinin bitme aşamasında olduğunu ve en kısa zamanda da 
balıkçılara dağıtılacağının müjdesini verdi. [12.02.2015]



AĞAÇ DİKMEYE DEVAM
Evren ilçe Merkezi ve Mahallelerimize şu ana kadar yetişkin 4000 ağaç
dikimi gerçekleştirilmiştir. Çatalpınar, Solakuşağı, Demirayak, 
Altınbaşak, Mahalleleri Gurup yolu güzergâhına ve Cebirliye kadar Ağaç
dikmeyi hedefliyoruz hayırlara vesile olur inşallah Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Çevre Korum Dairesi Başkanı Sayın Ömer Bircan ve ANFA 
şirketine teşekkürlerimizi iletiyoruz. [12.02.2015]



EVREN İLÇESİ
DEVLET HASTANESİ

Evren İlçesindeki Devlet Hastahanesinin yapımı tamamlanmıştır. 
İlçemizdeki Devlet hastanesi 30 yataklı olup halkın hizmetine sunulmak 
üzere çalışmalar hızla devam etmektedir. İlçe Belediyesi olarak çevre 
düzenlemesi, yol düzenlemesi ve alt yapı olarak gerekli çalışmalar 
bitirilmiştir. [13.02.2015]



EVREN İLÇEMİZ BELEDİYE HİZMET 
BİNASI YENİLENDİ

Evren Belediye Başkanı Abdulkadir Demirci tarafından başlatılan, 
belediye hizmet binası tadilat çalışmaları sona erdi. Yapıldığı günden bu 
yana hiç bir tadilat görmeyen ve adeta dökülmeye yüz tutan Belediye 
Hizmet Binasının tadilatı tamamlanarak hizmete başlaması, vatandaşlar 
tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. Biz de vatandaşlarımıza 
hizmet ederek teşekkür ediyoruz” diye konuştu. [20.02.2015]



EVREN’DE BELEDİYE BİNASI 
YENİLENDİ

İlçe sakinlerine daha modern bir binada hizmet vermek 
istediklerini belirten Evren Belediye Başkanı Abdulkadir 
Demirci, gerçekleştirdikleri çalışmalarla söze yer 
bırakmadıklarını kaydetti. Demirci, yeni projelerle ilçeyi daha 
güzel bir hale getirmeyi amaçladıklarını anlattı. [28.02.2015]



EVREN İLÇESİNE ANKARA FEN İŞLERİ DAİRESİ’NİN 
ŞANTİYE HİZMET BİNASI KURULUYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesine ilçemizin bağlanmasından sonra 
Ankara Fen İşleri Dairesi’nin şantiyesi, ilçemize E-90 karayolu 
üzerine kurulmuştu. Şimdi Ankara Fen İşleri Dairesi’nin Evren 
İlçesine bir şantiye binası kurulma aşamasında. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sayın Melih Gökçek’in talimatıyla Evren’e daha iyi hizmet 
için Evren Fen İşleri Dairesi kurulacak. [28.02.2015]



EVREN’E HELİKOPTER PİSTİ
YAPILIYOR

Abdulkadir Demirci, yeni bir gelişmeden daha bilgi vererek; 
“İlçemize helikopter pisti yapılıyor” dedi. Demirci, helikopter pisti 
ile ilgili olarak; “helikopter pistimiz yoktu. İlçemizde bir tane 
sağlık ocağı var. Helikopter geldiği zaman da lisenin bahçesine 
iniyordu. Ben 4 ay önce ASKİ Genel Müdürü İrfan Kaya ile birlikte 
Evren’e helikopter ile birlikte geldim. [28.02.2015]



EVREN’DEKİ DİĞER GELİŞMELER
Abdulkadir Demirci ilçedeki diğer gelişmeler hakkında bilgi verdi. 
İlçe merkezindeki caddelere asfalt atılacağını, sahil yolu projesinin 
devam ettiğini, kayıklar için iskele çalışmasının devam ettiğini ve 
bunun % 60‘ının tamamlandığını belirten Abdulkadir Demirci; “
Sosyal ve Merkez parkımızın önümüzdeki günlerde restore inşaatı
başlayacak, yol kenarlarına, sağlı-sollu 25 m2 alana, 4 m boyunda 
4700 tane ıhlamur, meşe, çınar, topak akasya, dut, çoban elması ve 
iğde olan üzere ağaçlar dikilecek” dedi.[28.02.2015]



MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT 
TAŞINMAZLARIN SATIŞI

Evren İlçesi, 6360 Sayılı Yasa ile Tüzel kişiliğe haiz, Çatalpınar 
Mahallesi, Demirayak Mahallesi, Solakuşağı Mahallesi, Altınbaşak 
Mahallesi, Yusufuşağı Mahallesi, İnebeyli Mahallesi ve 
İbrahimbeyli Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Evren Belediyesine 
ait taşınmazlar satışa çıkarılacaktır. [03.03.2015]



MERKEZ MEZARLIKTA BAKIM 
ÇALIŞMASI

Evren İlçemize bağlı Merkez Mezarlığının bulunduğu yer itibarıyla 
bataklık olması nedeniyle ailelerimiz, mevta yakın ve akrabalarımız 
büyük mağduriyet içerisindelerdi. 20 yıla aşkın süredir ilçemize 
yakışmayan, çağdışı görünüşe sahip olan ve önceki idareciler tarafından 
ihmal edilen Merkez Mezarlığında, Belediye Başkanı Abdulkadir 
Demirci'nin talimatıyla ıslah çalışmaları başlatılarak, bölge yepyeni ve 
çağdaş bir görünüme kavuşacak. [04.03.2015]



BAŞKAN ABDÜLKADİR DEMİRCİ
SÖZÜNÜ TUTTU

Evren Belediye Başkanı Abdülkadir Demirci 30 Mart Yerel Seçimleri 
öncesi vermiş olduğu sözleri Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle tek 
tek yerine getiriyor. Evren Belediye Başkanı Demirci göreve başladığı
günden itibaren yapmış olduğu başarılı çalışmalarına her geçen gün bir 
yenisini daha ekliyor. Geçmiş dönemlerden kalan borçlarını ödemeye 
öncelik veren Demirci, uzun dönemdir maaş alamayan personellerin de 
birikmiş maaşlarını ödemeye mart ayı itibariyle başlıyor. [04.03.2015]



SAĞLIK BAKANLIĞIMIZIN PROJESİ
İLÇEMİZDE UYGULANIYOR

Belediye Başkanımız Sayın Abdulkadir DEMİRCİ Sağlık Bakanlığımızın 
Projesi olan sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması ile alakalı Bisiklet 
Yolu alanı, ilçemiz sahil bandında oluşturulmaktadır. Sağlık Bakanlığının 
bu önemli projesini gerçekleştiren başta Sağlık Bakanımız ve ekibine 
teşekkür eder sağlıklı nesillerimizin, sağlıklı yaşam alanlarımızın 
oluşturulmasıyla alakalı Belediye olarak her zaman bu tip projelere 
desteğimiz olacaktır. [16.03.2015]



İLÇEMİZDE BULUNAN MERKEZ 
PARKIMIZ YENİLENİYOR

İlçemizde bu zamana kadar atıl ve kullanılmayan merkez parkımız 
ilçemiz sakinlerinin sosyal alanlarının oluşturulması ile alakalı
projelerimizden birisi olan Merkez Parkımızın Yenileme çalışması
başlamış olup ilçemiz sakinlerinin kullanımına en kısa sürede 
sunulacaktır. Bu projemizde bizlere desteklerini esirgemeyen 
başta kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine 
teşekkür ederiz. [16.03.2015]



İLÇEMİZ MERKEZ CAMİSİ
BELEDİYEMİZCE YENİLENİYOR

İlçemizde bulunan Merkez Camimizin yenileme çalışmaları başlamış olup çevre 
düzenlemesi ve çeşmelerinin yenilenmesi dış cephesinin yenileme çalışmaları
hızla devam etmektedir. Belediye olarak İlçemiz genelinde bulunan 
Camilerimizle alakalı ayrıcı bir çalışmada yapılacaktır. İlçemiz Belediyesi ve 
Büyükşehir Belediyesinin de ortaklaşa yapacağı bu çalışmalar ilçemiz sakinleri ve 
tüm hemşerilerimize duyurulur. [16.03.2015]



İLÇEMİZDE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI 
HIZLA DEVAM ETMEKTE

Sahil Şehri Evren İlçemizin Sahil bandında asfaltlama çalışmaları tekrar 
başlamış olup, sahilde ilçemiz ve ilçemiz geneline hitap edecek projesi 
devam etmekte olan alanımıza çalışmalar başlamıştır. Büyükşehir 
Belediyemiz ve İlçe Belediyemizin ortaklaşa yapmış olduğu projelerden 
bir tanesi olan ilçemiz geneli asfaltlama çalışmaları hızla devam 
etmektedir. Katkılarından dolayı kıymetli Büyükşehir Belediye 
Başkanımız ve ekibine kalbi teşekkürlerimizi sunarız. [16.03.2015]



SAHİL ŞEHRİ EVREN İLÇEMİZİN 2014 
FAALİYET RAPORU

Kıymetli Hemşerilerimizden aldığımız emaneti, en üst düzeyde çalışarak 
ilçemizi modern ve yenilenmiş olarak, ilçemizin kıymetli sakinlerine 
yakışır bir SAHİL ŞEHRİ oluşturmanın sevinci ile siz değerli 
hemşerilerimize ilçemizdeki yapılan çalışmaların kısa bir özetini 
bilgilerinize sunarak, hep beraber SAHİL ŞEHRİMİZİN mimarisini 
oluşturuyoruz. [20.03.2015]



ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM 
EDİYOR

Arazi toplulaştırma çalışmaları hızla devam ediyor. Bakanlıktan 
gelen yetkililerden talebimiz 23 km olan Evren, cebirli 
mahallemize kadar olan sahil yolumuzun açılması için 
Muhtarlarımla karar aldık ve uygulamaya konuldu burada 
muhtarlarıma teşekkür ederim. İkinci askı sürecinde yolumuz 
proje üzerine işlenip askıya çıkaracağız. [31.03.2015]



YEŞİL BİR EVREN İÇİN EL ELE
Ziraat Bankası Evren Şube Müdürlüğünün Evren Belediyesinin 
İlçe genelinde ağaç dikim çalışmaları kapsamında Banka 
Müdürü ve Çalışanları tarafından organize edilen kampanya 
kapsamında başta İlçemiz Kaymakamı Sayın Ahmet GÜNERİ
ve Belediye Başkanımız Sayın Abdulkadir DEMİRCİ ve Banka 
Müdürümüz Sayın Ayhan ÖRNEK' in katılımları ile 
ağaçlandırma çalışmalarımız devam etmektedir. [03.04.2015]



ANKARANIN YENİ SAHİL YÜZÜ EVREN 
İLÇEMİZİN PLAJ ÇALIŞMALARI

Ankara’nın yeni sahil yüzü Evren ilçemizin plaj 
çalışmaları hızla devam ediyor. [21.04.2015]



EVREN BELEDİYESİ 300 ADET 
ÇÖP KONTEYNERİ ALDI

Evren Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ihale yoluyla yeni çöp 
konteyneri alarak ilçe halkının hizmetine sundu. Evren Belediyesi ilçe 
genelinde çöp konteynerlerini yeniledi. Yeni çöp konteyneri Belediye 
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin muhtelif bölgelerine ve 
mahallelere çöp konteyneri sevkiyatları yapılıyor. Demirayak, Çatalpınar, 
İbrahimbeyli, Eskitorunobası ve Solakuşağı mahallelerimizde artık Evren 
Belediyesi temizlik ekipleri çalışmaya başladı. [29.04.2015]



SPOR TOTO TEŞKİLATI VE EVREN BELEDİYESİ'NCE 
ORTAKLAŞA YAPILACAK OLAN SPOR KOMPLEKSİ

İÇİN PROTOKOL İMZALANDI
Spor Toto Teşkilatı ve Evren Belediyesi tarafından ilçemize 
yapılacak olan spor kompleksi için protokol imzalandı. Evren'de 
spor alt yapısını geliştirmek, gençleri, çocukları spora 
yönlendirmek ve yeni spor alanları oluşturmak amacıyla yapılacak 
olan modern spor sahaları için Belediye Başkanı Abdulkadir 
Demirci ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu arasında protokol imzalandı. [11.05.2015]



EVREN İLÇESİNDE TMO (TOPRAK 
MASULLERİ OFİSİ) OFİSİ AÇILDI

İlçemizde açılan Toprak Mahsulleri Ofisi, hem Evren hem de 
komşu ilçelerden gelen çiftçilerimizin hasatlarını almaya 
başlamıştır. Evren Belediyesi olarak hasat sezonunun bereketli 
ve hayırlı geçmesini temenni ediyoruz. [02.07.2015]



EVREN MERKEZ CAMİİ ŞADRIVAN
Evren Merkez Cami’si avlusuna, malzemesi ve işçiliği 
hayırsever Berat Cömertoğlu’nun torunu Ufuk Cömertoğlu 
tarafından karşılanan şadırvan, Belediyemiz himayesinde 
çevre düzenlemesi ile birlikte yaptırıldı. İlçemize hayırlı
olsun. [02.07.2015]



TÜM EVREN HALKINA DUYURULUR
Evren Belediyesinden ücretsiz taşıma hizmeti Evren Belediyesi Ramazan 
Bayramında vatandaşlarına ücretsiz ulaşım imkânı sunuyor. 15 Temmuz 
Çarşamba 16 Temmuz Perşembe 19 Temmuz Pazar ve 20 Temmuz 
Pazartesi günleri Evren–Ankara, arası ücretsiz seferler devam edecek. 
Saat: 9’da Evren Belediye binası önünden kalkan otobüs, Ankara’dan 
saati: 15’de Ankara gençlik parkı önünden hareket edecektir. Evren 
Belediye Başkanlığı [10.07.2015]



BELEDİYEMİZCE VERİLEN İFTAR YEMEĞİ İLÇEMİZ 
SAKİNLERİNCE YOĞUN BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ
İftar yemeğimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Sanatçıları Tarafından ilahi ve 
tasavvuf dinletisiyle Başlamış ve akabinde de semazenlerle iftar yemeği 
gerçekleşmiştir. Belediyemizce verilen iftar programı kapsamında açılış
konuşmasını yapan Evren Belediye Başkanı'mız Say'ın Abdülkadir Demirci Tüm 
İslam âleminin Ramazan'ı hayırlı olsun birlik ve beraberliğinin yaşandığı bu 
mübarek ayımız ilçemize bolluk bereket ve hayır getirmesini diler, tüm 
katılımcılara teşekkürlerini ileterek iftar yemeğine geçildi. İftar Yemeğimize 
Katılan Ak Parti Ankara Milletvekilimiz Say'ın Jülide SARIEROĞLU İlçe 
Kaymakamı ve ilçe protokolü, Ak Parti Evren İlçe Başkanı Hüsamettin Ünsal ve 
Teşkilatı katılmıştır. İftar yemeğimiz. [11.07.2015]



KOSGEB GİRİŞİMCİLERE EVREN'DE 
DESTEK VERECEK

Evren Belediye Başkanlığı ile KOSGEB arasında girişimcilere destek olmak 
amacıyla "Uygulamalı Girişimcilik" eğitimi protokolü imzalandı. Girişimcilik 
kültürünü yaygınlaştırarak, girişimcilerin iş planı kavramı ile tanışıp başarılı
işletmelerin kurulmasını sağlamak istediklerini ifade eden Demirci, "Bu 
kapsamda KOSGEB Siteler Müdürlüğümüz ile 70 saatlik bir eğitim çalışmamız 
olacak. Bu eğitime ilk etapta 30 kişinin katılması bekleniyor. 70 saatlik bir 
eğitimin sonucunda eğitime katılan vatandaşlarımız bu vereceğimiz sertifika ile 
bunlara aynı zamanda iş ve istihdam sahibi yapmayı düşünüyoruz. Yeni 
girişimcilerin iş yapabilmeleri adına 30 bin TL'si hibe, 70 bin TL'si sıfır faizle 2 yıl 
ödemesiz, 2 yıldan sonra 2 yıl eşit taksitle ödemeli kredi verilecek.[05.08.2015]



ANKARA KALKINMA AJANSI 2015 TEKNİK 
DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA 

BELEDİYEMİZCE SUNULAN PROJE ONAYLANDI
Belediye Başkanlığımızca hazırlanan Ankara Kalkınma Ajansı 2015 Teknik Destek Programı
kapsamında başvurusunu yaptığımız (Çevresel Proje ve Fizibilite Hazırlama Eğitici Eğitimi) 
projemiz onaylanmış olup Ankara Kalkınma Ajansı ve Belediyemizce proje kabul 
sözleşmesi yapılmıştır. Belediyemiz adına Belediye Başkanımız Sn Abdulkadir Demirci ve 
Kalkınma Ajansı adına Genel Sekreter Sn Arif Şayık sözleşme imzalamıştır. Belediye 
Başkanımız açıklamasında; Kalkınma Ajans Projeleri çok verimli olup bu kapsamda yapılan 
eğitimlerin yararlı olacağını görüyoruz. Projelerin hazırlanmasında emeği geçen proje 
ekibime teşekkür eder, Kalkınma Ajansımıza projelerimize destek veren Kıymetli Genel 
Sekreterimiz Sayın Arif Şayık beye şükranlarımı sunarım. Projemizin verimli olmasını diler, 
tüm kursumuza katılacak personellerimize hayırlı ve verimli bir eğitim olmasını dilerim 
dedi. [06.08.2015]



BÜYÜKŞEHİR, EVREN İLÇESİ'NİN 
ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Evren, yıllardır Ankara’ya uzak olmanın olumsuzluklarını yaşarken, Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlandıktan sonra, ilçenin gelişimi, gözle görünür seviyeye geldi.
Belediye Başkanlığı görevine başladığında, araçlarına akaryakıt alacak 
bütçelerinin dahi olmadığını, ödenmemiş personel maaşları bulunduğunu 
belirten Evren Belediye Başkanı Abdulkadir Demirci, 30 Mart yerel seçimlerinden 
sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in destekleriyle borçlarını
ödemeye başladıklarını, araçlarının kullanılır hale geldiğini ve başta asfalt olmak 
üzere Evren’e hizmet gelmeye başladığını söyledi. [19.08.2015]



İLÇEMİZİN TÜM MAHALLELERİNE 
(KÖYLER) PARKE TAŞI YAPILACAK

İlçemiz mahallelerindeki yolların geneline parke taşı döşeme işi hızla devam etmektedir. 
Belediye Başkan'ı Sn Demirci; Tek amacımız tertemiz bir ortamda yaşatmalarını sağlamak 
İnşallah en kısa sürede kilit parke taş döşenmemiş yol kalmayana kadar, çalışmalarımız 
hızla devam edecektir ve ilçemize desteklerini esirgemeyen kıymetli Büyükşehir Belediye 
Başkanım Melih Gökçek beyefendiye ve bürokrat Ekibine kalbi teşekkürlerimi ilçem adına 
sunarım dedi. Muhtarlarımızın geneli adına açıklama yapan Çatalpınar Muhtarı Sn Osman 
Karakaş; Belediye Başkan'ımıza ve Büyükşehir Belediye Başkan'ımıza ve ekibine teşekkür 
ediyorum. Kışın çamur, yazın toz yollarımız artık daha güzel ve kullanışlı olacak. 
Kendilerinden Allah razı olsun diyerek konuştu. [21.09.2015]



KURBAN BAYRAMI DOLAYSIYLA BELEDİYE 
OTOBÜSÜ ÜCRETSİZ TAŞIMA YAPACAK

Yaklaşan kurban Bayram'ında Belediyemize ait otobüs Evren /Ankara hattında 
vatandaşlarımıza ücretsiz taşıma hizmeti verecek. Konuyla ilgili Belediye Basın 
Merkezinden yapılan açıklamaya göre; 22 Eylül Salı ve 23 Eylül Çarşamba günü
26 Eylül Cumartesi 27 Pazar günleri ücretsiz taşıma olacaktır. Kıymetli 
hemşerilerimizin bilgilerine sunulur. Yer: Belediye önü (Evren) 19 Mayıs stadyum 
önü (Ulus) Ankara Saat: 9.30. Evren (Kalkış) 15.00 Ulus Ankara (Kalkış) 
Saygılarımızla;  Evren Belediyesi Basın Merkezi  [21.09.2015]



İLÇEMİZDE EKSİKLER HIZ KESMEDEN 
YAPILMAYA DEVAM EDİYOR

Ankara'mızın yeni sahil şehri Evren ilçemizin eksikleri hız kesmeden yapılmaya 
devam ediyor. İlçemizin sahilinde bulunan alana Restorant ve sosyal alanlarla 
beraber, Yeni halı saha ve voleybol ve basketbol sahası yapıyor. Konuyla ilgili 
açıklama yapan Sn. Belediye Başkan'ı Abdülkadir Demirci İlçemiz de yaşam alanlarını
daha da genişletip, vatandaşlarımıza layık modern bir Restorant yapıp, ailece gelinip 
huzurlu bir ortamda sahile nazır bir alanda yemeklerini yiyecek bir Restorant 
yapıyoruz. Çalışmalarımıza projelerimize hızla hayata geçirip, modern Evren’i 
oluşturmaya devam ediyoruz. Cenabı Hak yar ve yardımcımız olsun. [23.09.2015]



EVREN BELEDİYESİNiN BAYRAMLAŞMA 
PROGRAMI BELLİ OLDU

Belediye Başkanı Sn. Abdülkadir Demirci bayramlaşma programına tüm 
vatandaşları davet ederek, “Bayramlar paylaşma ve yardımlaşma duygusunu 
arttıran, sevinçlerin, özlemlerin bir arada yaşandığı, dostluk duygularının 
pekiştiği birlik ve beraberlik günleridir. Bu beraberliği taçlandırmak için tüm 
hemşerilerimizi bayramın (2 günü Cuma) saat 11.00 Belediye’de 
gerçekleştireceğimiz bayramlaşma programına bekliyoruz” dedi. Saygılarımızla 
Belediye Basın Merkezi [23.09.2015]



EVREN BELEDİYESİNİN ÇALIŞMALARI 
HIZLA DEVAM DEVAM EDİYOR

Evren Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kent Estetiği Daire 
Başkanlığı ekipleri büyük bir hizmete daha ortak imza atıyor. Belediyemiz Şerafettin 
Yılmaz Mahallesini, Çatalpınar, Eski Torun Obası, Solakuşağı Mahallesi, Cim 
Kalesinde bordür yenileme çalışması, Merkez Mezarlığının eskiyen taş duvarının 
yenilenerek onarılması hizmetlerini başlattı. Ayrıca Hirfanlı Baraj Gölü manzaralı
Evren Sahil Restoranı inşaatında büyük hızla devam ediyor. Hizmetlerin öncelikle 
daha fazla ihtiyaç duyulan noktalarda başladığını ve giderek tüm ilçeyi kapsayacağını
belirten yetkililer, hizmetlerinin süreceği müjdesini verdi. [01.10.2015]



EVREN BELEDİYESİNDEN SOSYAL TESİSİ YAPIMI
Ankara’nın sahil yüzü evrende ilçesinde Hirfanlı barajında sosyal tesis yapımı hızla 
devam edam ediyor. Evren ilçesinde, Hirfanlı baraj gölü manzaralı, Evren Belediyesi 
sosyal tesislerinin yapımı büyük hızla devam ederken, Belediye Başkanı Abdülkadir 
Demirci, tesisin yapımının yılbaşına kadar tamamlanacağı müjdesini verdi. Toplam 
3000 m² alan üzerinde kurulan sosyal tesiste, 500 kişilik salon, restoran ve otoparkın 
yanı sıra, yüzme havuzu da bulunuyor. Vatandaşlarımızın her türlü davet, toplantı, 
resepsiyon ve düğün gibi organizasyonları bu tesiste yapabileceklerini” belirtirken 
“evrenlilerin yanı sıra, ilçemize ziyarette bulunan heyetleri ve misafirleri de bu tesiste 
ağırlamaktan keyif alacağız” şeklinde konuştu. [06.10.2015]



EVREN BELEDİYESİNDEN BALIKÇILARA 
SOĞUK HAVA DEPOSU

Evren Kaymakamlığı ve Evren Belediyesinin, Ankara Kalkınma Ajansı ile 
ortaklaşa yürüttükleri, ilçemizdeki kayıkçıların kullanımı için yapılmasına 
karar verilen soğuk hava deposu projesinin inşası için İlçe Kaymakamımız 
Sayın Ahmet Güler ile alan tespiti yapılmıştır. Bu önemli yatırım, Evrenimiz 
ve kayıkçılarımız için şimdiden hayırlı olsun. [08.10.2015]



EVREN BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI 
YENİ MECLİS TOPLANTI SALONDA YAPILDI
Evren Belediyesi Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abdülkadir Demirci başkanlığında 
toplandı. Kasım ayı birinci birleşim birinci oturumu Sn Abdülkadir Demirci 
Başkanlığında, Meclis üyelerin katılımıyla Evren Belediyesi yeni Meclis Salonu'nda 
gerçekleşti. Belediye Başkanı Sn. Demirci, herkese teşekkürlerini ileterek, "1 Kasım 
seçimlerinin vatanımıza, milletimize, Ankara'mıza Evrenimize, gönül coğrafyamıza, 
Türk İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. Gündem 
maddelerinin görüşüldüğü toplantıda teklifler de görüşülmek üzere ilgili 
komisyonlara havale edildi. Toplantı dilek ve temennilerin ardından son buldu. 
[04.11.2015]



EVREN BELEDİYESİ BÜYÜK 
BİR PROJEYE DAHA İMZA ATTI

İlçemiz Kültür Merkezi'nin konferans salonun ’da ‘’Evren'in Keşfedilmeyen Lezzeti Balık‘’
adlı projesinin tanıtımı yapılmıştır. Projenin tanıtımına başta Kaymakamımız Ahmet 
GÜNERİ, Belediye Başkanımız Abdülkadir DEMİRCİ, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Bülent TARMAN, Kalkınma Ajansından Uzman Mustafa AKBAY, İlçe Gıda Tarım 
Hayvancılık Müdürü Ercan ÇEVİK ve ilçe halkı katılmıştır. Temeli bir ay içinde atılacak 
olan tesis, geçimlerini ilçemizde bulunan baraj gölünde yapılan balıkçılıkla kazanan 
vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacak. Belediye başkanı Abdülkadir DEMİRCİ
balıkçılara katılımlarından ötürü teşekkür ederek, soğuk hava deposunun ilçeye hayırlı
olmasını dileyerek, balıkçılara bol kazançlar temenni etti. [06.11.2015]



HALI SAHA YAPIMI TAMAMLANDI
Bir süredir yapımı devam eden ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Evren 
Belediyesi tarafından yaptırılan yeni halı saha yapımı tamamlandı. Yeni yapılan 
halı saha 800 metrekare olduğu bildirildi. Halı saha ışıklandırmalarda 
tamamlanmış olup en kısa sürede hizmete açılacaktır. Evren belediye başkanı
Abdülkadir Demirci yaptığı açıklamada şunları söyledi; "İlçemizin sosyal aktivite 
yönünden gelişmesi adına yaptığımız hizmetlerden biri olan halı saha yapımını
tamamlamış bulunmaktayız. En kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine 
açacağız. Yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederim. [12.11.2015]



SOKAKLARIMIZI YENİDEN 
DİZAYN EDİYORUZ

Evren ilçe sınırları içerisindeki cadde ve sokakların yenileme işlemlerine hız veren evren 
belediyesi cadde ve sokakların kaldırım yenileme, kilit taşı döşeme ve yol asfaltlama 
çalışmalarına devam ediyor. Evren belediyesi mahalle, cadde ve sokaklarda yaşam standartlarını
yükseltmek için evren belediye başkanı Abdulkadir Demirci’nin talimatıyla başlatılan 
çalışmalarla, Evren belediye sınırları içerisinde yer alan yol ve kaldırımlar modern bir görünüme 
kavuşturuyor. Sokakların daha güzel bir görüntüye ulaşması için başlatılan çalışmaları yakından 
takip eden başkan Demirci ve Esentepe Mahallesi ve Karaağaç Sokak, Çekim Sokak’a 
incelemelerde bulundu. Hizmetlerin öncelikle daha fazla ihtiyaç duyulan noktalarda giderek tüm 
ilçeyi kapsayacağını belirten başkan Demirci, hizmetlerinin süreceği müjdesini verdi. [19.11.2015]



BELEDİYE HİZMET ÇALIŞMALARI
DEVAM EDİYOR

Asfalt çalışmalarında EVREN Belediyesi ilçenin her köşesine hizmet ulaştırmaya 
devam ediyor. İlçede çalışmalarını hızla sürdüren EVREN Belediyesi, tüm yolların 
bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Başkan Demirci 
yaşam standardı yüksek bir ilçe konumuna ulaşmak hizmet sınırları içerisinde tüm 
sokaklardaki yolları ve yürüyüş alanlarını modern bir görüntüye kavuşturuyoruz. 
‘’Bizim hizmet anlayışımızın temeli insan ve çevre sağlığın dayanmaktadır.’’ Bu 
anlayıştan yola çıkarak mahallelerimizde yıpranmış, kötü bir görüntü arz eden, 
halkımızın sağlığını olumsuz etkileyen ve kaldırımları yeniden yapıyoruz. [19.11.2015]



EVREN BELEDİYESİ’NİN ÇALIŞMALARI 
HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Evren Belediyesi tarafından Merkez Mezarlık çevresindeki ve içerisindeki yollarda kilitli 
parke taşı yol çalışmaları ve çevre düzenlenmesi yapılıyor. Ayrıca Evren Belediyesinin 
internet sitesinde bulunan “Evren İlçesi sanal kabristan ziyareti” (http://www.evren.bel.tr/) 
uygulaması sayesinde, Evrene her zaman gelemeyen yurt içinde veya yurt dışında 
yaşayanların, merhum ve merhume yakınlarını sanal ortamda da olsa ziyaret etmelerine 
olanak sağlayarak dua etmelerine imkân sağlanıyor. Bu dünyadan göç eden herkese 
Allah'tan rahmet diliyorum” diyerek sözlerine son verdi. [23.11.2015]



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ EVREN 
BELEDİYESİNİN 2016 MALİ YILI 

BÜTÇESİNİ’ DE ONAYLANDI
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, ilçe belediyelerinin bütçelerinin 
görüşülmesine devam edildi. Büyükşehir Belediye Meclisi, diğer ilçelerde olduğu 
gibi Evren ilçe belediyesinin bütçesinde de oybirliğiyle kabul etti. 
İkinci Başkan Vekili Nail Çimen’in başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye 
Meclisi'nde kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyonu raporları doğrultusunda, 
Evren Belediye’sinin 2016 mali yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. [25.11.2015]



BAŞKAN DEMİRCİ, SEÇİM VAATLERİNİ
BİR BİR YERİNE GETİRİYOR

Evren Belediye Başkanı Abdulkadir Demirci, yerel seçimler öncesi vaat ettiği tüm 
çalışmaları bir bir yerine getiriyor. Belediye işçilerinin kendinden önceki dönemde yıllardır 
ödenmeyen (2009-2014) sosyal hak ve ikramiyelerinin ödendiği müjdesini veren Başkan 
Demirci, “Evren ilçesi artık borçlarıyla, boş verimliliği ve atıl bir ilçe muamelesi görmesiyle 
değil; icraatları, yatırımları, değerleri ve huzuruyla anılacak bir ilçe olacak” dedi. “Söz 
verdik ve sözümüzü tuttuk” diyerek açıklamasını sürdüren Başkan Abdulkadir Demirci, 
“Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ilçemizin tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için çalıştık. 
Evren Belediyesi’nin her icraatında çalışanlarının payının büyük olduğunu, ilçede ne 
yapılan her çalışmanın hep birlikte gönül bağıyla, fedakârlıkla gerçekleştirildiğini kaydeden 
Başkan Demirci, “Siz değerli mesai arkadaşlarla birlikte omuz omuza çalışmaktan gurur 
duyuyorum” dedi. [17.12.2015]



EVREN BELEDİYESİ KIŞA HAZIR
EVREN Belediye Başkanı Abdulkadir Demirci , “Belediyemiz kış mevsimine araç donanımı
ve personeliyle hazır” dedi. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü, meteorolojinin uyarılarını
hemen dikkate alarak kış aylarında kar ve don olaylarına karşı mücadele etmek için gerekli 
hazırlıkları tamamladı. Soğuk hava ve kar yağışı nedeni ile ulaşımda oluşabilecek 
sıkıntıların önüne geçmek için kar ekiplerimiz hazır durumda bekliyor, Greyder, Tuzlama, 
Unimog ve Loder ’den oluşan 8 araç ve 20 personelimiz ile kış boyunca karla mücadeleye 
devam edecektir. Ekiplerin gece gündüz çalışmalarını sürdüreceklerini de belirten Başkan 
Demirci, "Ekiplerimiz tüm hazırlıklarını önceden tamamladı. Biz belediye olarak tüm ekip 
ve ekipmanlarımızla kışa hazırız." dedi. [25.12.2015]



EVREN’DE TARIM ADINA BAŞLATILAN 
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Evren Belediye Başkanı Abdülkadir Demirci, mahalle muhtarları, belediye meclis 
üyeleri ile birlik ’de Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanı
Özgür Güveni makamında ziyaret etti. Ziyarette Evren ilçesinde bulunan 
tarımsal ürün yelpazesinin çeşitlendirilmesi ve Hirfanlı Barajından elde edilecek 
sulama olanaklarının artırılması konuları görüşüldü. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Özgür Güven, Evrenli çiftçilerin 
yüzünü güldürecek projelerin hazırlanması talimatını verdi. [12.02.2016]



EVREN’E GÖL MANZARALI 
SOSYAL TESİS

Evren belediyesi tarafından Ağustos ayında yapımına başlanılan sosyal tesislerin tamamlanması
için geri sayım başladı. Evren Belediyesi’nin öz kaynakları ve büyükşehir Belediyesi’nin 
katkılarıyla yapılacak ve toplam 3 bin metrekare üzerinde kurulu olan sosyal tesiste, 50 kişilik 
kapalı salon, 200 kişilik açık alan, restoran ve otoparkın yanısıra, yarı olimpik yüzme havuzu ve 
çocuk havuzu ’da yer alıyor. Eşsiz Hirfanlı baraj gölü manzarası eşliğinde, tamamen yeşil alan 
içerisinde kurulu olan tesis, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği turizm işletme belgesine de 
sahip. Vatandaşların davet, toplantı, resepsiyon ve düğün gibi her türlü organizasyon ve resmi 
davetlere ev sahipliği yapacak şekilde dizayn edilmiş olan tesiste, son model ışık, kamera ve ses 
sistemleri kullanılacak. Evrende ilçesinde hizmete girecek olan sosyal tesis, Evren’in sosyal 
hayatına renk getirerek, ilçenin turizm olanaklarının artmasında önemli rol oynayacak. 
[23.02.2016]


