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Başkan Tuna’dan 
fııar alanı hamlesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, yapımı yılan hikâyesine dönen ve kurumlar arası 
krizlere neden olan, Akyurt'a yapılacak fuar alanı projesinin tamamlanması için kolları sıvadı

emeli 26 
Mayıs 2015 ‘te 
atılan Ankara 
Uluslararası 
Fuar Alanı

ve Kongre Merkezi’nin 
yapımı o günden bu 
yana adeta yılan hikâye
sine döndü. Akyurt’ta Esenboğa 
H avalim anının yakınında 
Büyükşehir Belediyesi öncü
lüğünde, TO BB, ATO, ASÜ, 
ATB, Akyurt Belediyesi ile 
AKKESÖB’un ortaklığı ile baş
latılan çalışmalar, kurumalar 
arasında ‘proje* üzerinde çıkan 
anlaşmazlıklar nedeniyle bir 
türlü ilerleyememişti. Zaman 
içinde proje üzerinde anlaş
ma sağlayan 7 kurum, bu sefer 
de bir türlü bir araya gelemeye- 
rek fuarın ihale tarihini belirle
yememişti. Melih Gökçek’in isti
fasının ardından bir kez daha 
beklemeye alman fuar alanı ile 
ilgili yeni Büyükşehir Belediye 
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna 
önümüzdeki günlerde hissedar
larla bir araya gelecek.

‘ÖNEMLİ OLAN ,İS ÇÖZÜLSÜN'
*  t İ

Fuar sorununun bir an önce 
çözüme kavuşması gerektiği
ni vurgulayan Doç. Dr. Mustafa 
Tuna SABAH Ankara'ya açıkla
malarda bulundu. Başkan Tuna, 
“Burayı Aıı karalı esnaf ve tüccar 
kullanacağı için onların uygun 
göreceği plan ve proje neyse biz

onlara razıyız. Bizim oradan his
sedar olmaya ihtiyacmıız yok. 
İsterlerse hissemizi de veririz ve 
ne istiyorlarsa yardımcı da olu
ruz. Biz fuar alanında hissedar 
olma derdinde değiliz... Yeter 
ki proje biran önce hizmete gir
sin. Burası saııayicinüı ve tücca
rın hizmetine bir an önce sunul
sun. Biz yapıcı davranıyoruz. 
Önümüzdeki günlerde tekrar 
bir araya geleceğiz. Kendilerine 
her konuda yardımcı olacağız. 
Bizim hissemiz olsun diye bir 
iddiamız yok. Önemli olan iş 
çözülsün... Ankara'ya yapılacak 
bir projenin kimin tarafından

yapıldığııım bir önemi yok” ifa
delerini kullandı.

EN BÜYÜK HİSSE İKİ KURUMDA
Tamamlandığında 

Avrupa’nın sayılı fuar alanla
rından bilisi olacak olan Ankara 
Uluslararası Fuar Alanı ve

Kongre M erkezi’nin 
en biivük hissedar-

j

larını Büyükşehir 
Belediyesi ile 
Türkiye Odalar 
Borsalar Birliği 
oluşturuyor. İki 
kurumun yüzde 
2 4 'er payı bulunur
ken Ankara Ticaret 

Odası’mn yiizde 20, Ankara 
Sanayi Odası’ıım yüzde 20, 
Ankara Ticaret Borsası yüzde 
5, Akvurt Belediyesi yüzde 5 
ve Ankara Esnaf ve Sanatkâr 
Odaları Birliği’nin yüzde 2 hisse 
payı bulunuyor.


