
Umut veren 
uzlaşma

BAŞKENT’te yılan 
hikâyesine dönen 
Akyurt’taki fuar 
alanının  bitirilmesi 
gerektiğini defalarca 
yazmış bir gazeteci 
olarak son gelişmeyi 
dikkatle takip ettim.

“Fuar alanı için 
14 Ağustos’ta yeni 
proje hazırlanacak,
8 Eylül’de ihaleye 
çıkılacak” açıklam ası 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı M elih  G ökçek’ten 
geldi.

Fuar alanı m eselesi Gökçek 
ile ATO Başkanı Gürsel B a r a n ’ı 
karşı karşıya getirmiş, taraflar 
birbirini eleştirmişti.

Fuar şirketinin yönetim  
kurulunda kurum larını temsi- 
len bu iki ismin yanı sıra TOBB 
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 
ASO Başkanı N urettin  Özdebir, 
ATB Başkanı Faik Yavuz, Ak- 
yurt Belediye Başkanı Gültekin 
A yantaş, ANKESOB Başkanı 
M eh m et Yiğiner bulunuyor.

Bu kadar önem li isim fuar 
alanında uzlaşam aym ca, 
“Konuyu Cum hurbaşkanı 
Tayyip Erdoğan’a taşıyalım ” 
demişlerdi.

Neyse ki kentin  ekonom isi
ni hareketlendirilecek A nka
ra ’ya prestij katacak fuar alanı 
konusundaki bu garip düğü
m ün çözüldüğü duyuruldu.

ATO seçim lerinin ardın
dan başlayan gerilime kentin 
önem li projeleri kurban gitm e
meli. Taraflar hesaplaşm alarını 
‘b irb irine iş y a p tırm a m a k ’ 
üzerine kurm am alı.
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'Ankara ekibi' 
SORUN ÇÖZER
BAŞKAN Gökçek ile TOBB 

Başkanı H isarcık lıoğlu ’nun 
arasındaki gerilim kent siya
setini takip edenlerin mâlu- 
mu. G ökçek’in B a r a n ’la da 
arası yok. Bunlar ‘ortak pro je ’ 
geliştirilm esine engel değil.
Bu zam ana kadar olm adı am a 
sanki bir şeyler değişiyor gibi..

Kentin en büyük eksik
liklerinden havaalanı-kent 
m erkezi m etrosuyla ilgili fuar 
alanı yönetim  kurulu üyeleri 
Ulaştırm a Bakanı A hm et Ars- 
la n ’ı ziyaret etm e kararı aldı.

Bu görüşm e İstanbu l’daki 
sel baskınları yüzünden erte- 
lense de önüm üzdeki günler
de gerçekleşecek.

Havaalanı m etrosu kentin 
öncelikli sorunlarından. 
‘A nkara ekibi* bu tabloyu boz
m adan tem aslarına devam  
ederse, kent sorunların bir bir 
çözülm esinin önünde hiç bir 
engel yok.


