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BAŞKENTİN ÇOCUKLARI GELECEĞE 
HAZIRLANIYOR: ÜCRETSİZ İNGİLİZCE 
EĞİTİMİ BAŞLIYOR 

Eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
Başkentli çocukların yabancı dil eğitimi alması için harekete geçti. 
Yabancı dil eğitiminin önemine dikkat çeken Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, “Dil bilmemenin eksikliğini her zaman 
hissettik ama sizlerin önünde bir fırsat var. Ufkunuzu açacak, 
geleceğinizi yeşertecek bir olanakla baş başasınız” dedi. 

Erhan YUMŞAK • Seda BUGARİ

Barış KAYKUSUZ • Ali İhsan CANSIZ

Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi insan odaklı çalış-
malarına hız kesmeden 

ediyor.

Daha önce 918 mahallede 
uzaktan eğitim gören çocuklara 
yönelik ücretsiz internet hizme-
tinden su faturalarında yüzde 50 
indirim uygulamasına, indirimli 
öğrenci abonman kartından ba-
rınma sorunun çözümüne kadar 
birçok projeyi hayata geçiren 
Büyükşehir Belediyesi şimdi de 
Başkentli öğrencilere ücretsiz 
yabancı dil eğitim desteği sağla-
yacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş ve Seda Yekeler 
Eğitim Vakfı (SEYEV) Başkanı 
Seda Yekeler arasında imzalanan 
iş birliği protokolü ile 7-17 yaş 
aralığındaki çocuklar, Büyükşe-
hir Belediyesi bünyesinde hizmet 
veren Aile Yaşam Merkezleri’nde 
(AYM) farklı metotlarla İngilizce 
öğrenecek.

Başkent’te okuyan çocukların 
dünyaya açılmasını sağlayacak ve 
“Sen de konuşabilirsin” sloganıyla 
hayata geçirilecek projenin pro-
tokol imza törenine katılan Yavaş, 
çocuklara yabancı dil eğitiminin 
önemini şu sözlerle anlattı: “Sizle-
rin önünde bir fırsat var. Ufkunu-
zu açacak, geleceğinizi yeşertecek 
bir olanakla baş başasınız. İnşallah 
şimdiden öğreneceğiniz İngilizceyi 
zaman içerisinde geliştirerek bun-
dan sonraki hayatınızda kullanabi-
leceksiniz. Sizlerle beraber Kesik-
köprü Barajı’na gittiğimiz zaman 
orada 15 gün konaklamalı kalıp 
sürekli İngilizce konuşmak kaydıy-
la ailelerinizin yanına döndüğünüz 
zaman sizler de artık meramınızı 

anlatacak düzeyde İngilizce konu-
şacak duruma geleceksiniz.”

DERSLER ŞUBAT AYINDA 
BAŞLAYACAK

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire 
Başkanlığı, dil eğitiminden yarar-
lanmak isteyen çocukların başvu-
rularını 24 Ocak 2022 tarihinden 
itibaren yarıyıl tatili sonuna kadar 
almaya devam edecek.

Şubat ayı itibarıyla başlayacak 
ve 3 ay sürecek İngilizce edinimi 
için Büyükşehir Belediyesi uzman 
eğitmenleri ve SEYEV gönüllüleri 
tarafından verilecek dersler hafta 
sonları (Cumartesi-Pazar) düzenle-
necek. Mayıs ayında sona erecek 
yabancı dil eğitiminin ardından 
projenin ikinci etabı ise konakla-
malı olarak gerçekleştirilecek. Öğ-
renciler yaz tatilinde Kesikköprü 
Dinlenme Tesisi’nde düzenlenecek 
15 günlük konaklamalı kamplara 
katılarak hem dil öğrenebilecek 
hem de boş zamanlarını değerlen-
dirme fırsatı bulacak.

YAVAŞ: 
“UFKUNUZU 
AÇACAK BİR 

OLANAKLA BAŞ 
BAŞASINIZ”
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’e okumak için gelen ancak 
barınma sorunu yaşayan öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. 
Barınma sorunu nedeniyle Şefkat Evleri, kiralanan oteller ve Mamak 
Araplar Mahallesi’nde bulunan sosyal konutlara yerleştirilen 1881 
öğrenci ücretsiz yemek, ulaşım, çamaşırhane ve sosyal aktivitelerden 
yararlanıyor.

Üniversiteyi kazanarak An-
kara’ya gelen ancak konak-
lama sorunu yaşayan öğ-

rencilere geçici barınma desteği 
sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 
üniversite öğrencilerinin yanında 
olmaya devam ediyor. 

Kalacak yurt ve ev sorunu ya-
şayan öğrencilerin en temel hakkı 
olan barınma sorununu çözüme 
kavuşturan Büyükşehir Belediye-
si, bin 260’ı Mamak Araplar Sosyal 
Konutlarında, 621’i ise Şefkat Ev-
leri ve Büyükşehir Belediyesi tara-
fından kiralanan otel ile yurtlarda 
kalan toplam bin 881 öğrenciye ev 
sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Sosyal medya hesapları üzerin-
den Büyükşehir Belediyesinin ha-
len bin 881 üniversite öğrencisine 
ücretsiz barınma imkânı sağlandı-
ğını açıklayan Büyükşehir Beledi-

yesi Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Basın Yayın Genel Koordinatörü 
Volkan Memduh Gültekin, “Ülke-
mizin onca derdi varken bu dert-
lerin tek çözümü olan gençlerin 
çaresizce eğitimlerinden vazgeçip 
memleketlerine dönmelerine se-
yirci kalamazdık” dedi.

ÖĞRENCİLERE TÜM 
İMKÂNLAR SUNULUYOR

Öğrenciler ile ailelerinin ha-
yatını kolaylaştırarak ekonomik 
yönden destek olmayı amaçlayan 
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
Başkent’e üniversiteyi okumaya 
gelen öğrencilerin barınma ihti-
yaçları başta olmak üzere yemek-
ten çamaşıra, ulaşımdan sosyal 
aktivitelere kadar birçok hizmeti 
ücretsiz karşılıyor.

Yurt ya da öğrenci evi bula-

BÜYÜKŞEHİR 1881 ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİSİNE YUVA OLMAYA 
DEVAM EDİYOR

Erhan YUMŞAK Toygar DÜNDAR 

na kadar Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yurda dönüştürülen 
Mamak Araplarda bulunan sosyal 
konutlarda konuk edilen üniver-
site öğrencilerine günlük ücretsiz 
kahvaltı ile akşam yemeği ikram 
ediliyor. Kesintisiz sıcak su ve in-
ternet hizmetinin verildiği konut-
larda öğrencilere ev rahatlığında 
konaklama hizmeti sunuluyor.

Araplar Aile Yaşam Merkezi’n-
de çamaşırhane, kafeterya, spor 
salonu, sinema salonu, kütüphane, 
çalışma odası ve revir bulunurken 
öğrencilerin hoşça vakit geçirme-
leri için satranç, langırt, bilardo ve 
masa tenisi de yer alıyor. 

ANFA Güvenlik, Araplar Sosyal 
Konutlarında ve Aile Yaşam Mer-
kezi’nde 7/24 esasına göre 612’si 
kız, 648’i erkek toplam bin 260 öğ-
rencinin güvenliğini sağlıyor.        
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Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından yapımı ve çevre düzenlemesi 
tamamlanarak hizmete açılan yeni yaya üst geçitleri ise şöyle: 

BAŞKENT YENİ YAYA ÜST
GEÇİTLERİNE KAVUŞUYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yayalar kadar sürücülerin de 
can güvenliğini önceleyerek özellikle araç trafiğinin yoğun 
olduğu bölgelerde yürüyen merdivenli ve asansörlü yaya üst 
geçit yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kent 
Estetiği Daire Başkanlığı, yapımına başladığı 9 yeni modern 
üst geçit çalışmalarını tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediye-
si, araç trafiğinin yoğun ol-
duğu bölgelerde vatandaş-

ların güvenli bir şekilde karşıdan 
karşıya geçebilmeleri için yaya üst 
geçit yapım çalışmalarını sürdürü-
yor. 

Kent Estetiği Daire Başkanlığı, 
yayalar kadar sürücülerin de can 
güvenliğini sağlamak için 9 yeni 
modern üst geçidin yapım çalış-
malarını tamamladı.

MODERN GÖRÜNÜMLÜ 
YAYA ÜST GEÇİTLERİ

Kent trafiğini rahatlatmaya yö-
nelik tasarlanan ulaşım projelerini 
birer birer hayata geçiren Büyük-
şehir Belediyesi, Başkent’te can 
ve sürüş güvenliğini önceleyerek 
yaya üst geçitlerin sayısını her ge-
çen gün artırıyor.

Ocak 2021’deki ihale sürecinin 
ardından yapımına başlanılan ve 
yaya üst geçitlerde bulunan asan-
sörlü ve yürüyen merdivenleri de 
yetki onayının alınmasıyla vatan-
daşların hizmetine sunacak olan 
Kent Estetiği Daire Başkanlığı, üst 
geçitlerin çevre düzenlemelerini 
de birer birer tamamlıyor.

Ekipler, 7 üst geçidin çevre dü-
zenlemelerini tamamlarken, Dum-
lupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) Ha-
yal Park Sitesi önü yaya geçidi ile 
Batı Bulvarı 2026. Cadde yaya üst 
geçidinin çevre düzenlemelerini 
de kısa süre içinde tamamlayacak.

Ramazan KARACA • Yunus Emre AYAN • Ali İhsan CANSIZAli Emre AY

Esenboğa Protokol Yolu Pursaklar yaya üst geçidi

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) Hidromek Hizası yaya üst geçidi

Ayaş Caddesi üzeri Başak Tıp Merkezi önü yaya üst geçidi

Bağdat Caddesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi önü üst geçidi

Samsun Yolu ASKİ Su Deposu önü üst geçidi

Konya Yolu Hacıbaba önü üst geçidi

Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) Kentpark önü yaya üst geçidi
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Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş 
sosyal belediyecilik anlayışı 

doğrultusunda ihtiyaç sahibi va-
tandaşlara ekonomik yönden des-
tek olmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl Yavaş tarafından 
açıklanan toplam 600 milyon TL’lik 
“Kara Kış Destek Paketi” ile sos-
yal yardım alan ailelere yönelik ilk 
kez başlatılan doğal gaz desteğinin 

ikinci ödemelerinin de Başkent Kart’lara yatırıldığını duyuran Yavaş, “Tür-
kiye’de bir ilk olan doğal gaz desteğimiz kapsamında; 192.080 ailemizin 
Başkent Kart’larına yapacağımız toplam 400.349.350 TL’lik doğal gaz 
desteğimizin hane başı 500’er TL’lik ikinci ödemesini bugün tamamlıyo-
ruz. Ailelerimiz yarından itibaren yakıt harcamasında bulunabilirler” dedi.

26 bin 666 vatandaşın Başkent Kart’larına geçtiğimiz hafta yapılan 
300 TL’lik ödemeden sonra geriye kalan 200 TL’lik fark ücretlerinin ise 5 
Ocak Çarşamba gününden itibaren yatırılmasıyla toplam 192 bin 80 aile 
ocak ayında doğal gaz desteğinden yararlanmış olacak.

KARA KIŞ DESTEK PAKETİ İKİNCİ 
DOĞAL GAZ ÖDEMELERİ YATIRILDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelere yönelik ilk 
kez Başkent’te başlatılan “Kara Kış Destek Paketi” kapsamında yapılan 
doğalgaz destek ödemelerine devam ediyor. 

HABER MERKEZİ

Ankara Büyükşehir Belediye-
si bir yandan ‘kadın dostu’ 
uygulamalarını sürdürürken 

bir yandan da yerli kadın çiftçilere 
ekonomik yönden katkı sağlayarak 
üretimden kopmamalarını sağlıyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkan-
lığı 2021 yılı içerisinde aralarında 
kadınların da yer aldığı 33 bini aş-
kın çiftçiye sebze fidesi, mercimek 
tohumu, nohut tohumu, yem bitki-

si tohumu, buğday tohumu ve arpa 
tohumu desteğinde bulundu.

Geçtiğimiz yıl sebze fidesi des-
teğinden 5 bin 433, mercimek to-
humu desteğinden 675, nohut to-
humu desteğinden 5 bin 945, yem 
bitkisi tohumu desteğinden 3 bin 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ DESTEKLİYOR 
KADIN ÇİFTÇİLER ÜRETİYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
Başkent’te yerli üretimi teşvik 
ederek artırmak ve kent ekonomisini 
canlandırmak amacıyla 2021 yılı 
içinde 33 binin üzerinde çiftçiye 
sebze fidesinden çeşitli türde hububat 
tohumuna kadar birçok kırsal 
kalkınma desteği sağladı. Ankara’da 
bu desteklerden yararlanan kadın 
çiftçilerin sayısı da artmaya başladı. 

58, buğday tohumu desteğinden 
11 bin 586 ve arpa tohumu des-
teğinden ise 6 bin 321 çiftçi yarar-
landı.

2022 yılında da yerli üreticile-
re destek olmayı sürdürecek olan 
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 
hayvan yetiştiriciliği yapan kadın 
üreticilere de mısır silajı desteğin-
de bulunmak üzere başvuruları al-
maya başladı.

2022 YILINDA DA 
DESTEKLER DEVAM 

EDECEK

Ecegül SARAL

ARŞİV
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İLÇE OTOGARININ YAPIM ÇALIŞMALARI 
TAM GAZ DEVAM EDİYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe otobüslerini bir merkezde toplamak ve 
vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla “Yöresel Turizm İlçe Otogarı”nın 
yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Gazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet 
Bulvarı üzerinde inşa edilen ilçe otogarının 2022 yılı içerisinde tamamlanması 
hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediye-
si ilçelere ulaşım sağlayan 
otobüsleri tek bir merkezde 

toplamak, vatandaşların ulaşımını 
kolaylaştırmak ve kent merkezin-
de yaşanan trafik yoğunluğunu 
azaltmak amacıyla “Yöresel Turizm 
İlçe Otogarı”nın inşaat çalışmaları-
nı hızlandırdı.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı 
tarafından Eylül 2021 tarihinde 
ihalesi yapılan ve Gazi Mahallesi 
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üze-
rinde inşa edilmeye başlanan ilçe 
otogarının 2022 yılı içerisinde ta-
mamlanması hedefleniyor. 

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda harekete geçen Anka-
ra Büyükşehir Belediyesi, yeni ilçe otogarı yapımı için düğmeye bastı.

Çevre ilçelerde hizmet veren otobüslerin şehrin muhtelif yerlerin-
deki cadde ve sokaklarda indirme bindirme yaparak trafik yoğunluğuna 
neden olması üzerine proje hazırlayan Kent Estetiği Daire Başkanlığı, 
modern tasarımıyla yeni ilçe otogarını Başkentlilerin hizmetine sunacak.

Hem ulaşım esnafı hem de ilçelere seyahat edecek vatandaşların tek 
merkezden daha rahat yolculuk yapabilmesini sağlayacak 80 araç ka-
pasiteli yeni ilçe otogarı, toplam 11 bin 36 metrekarelik alan üzerinde 
otobüs şoförleri için dinlenme odalarından bebek bakım odalarına, kafe-
teryadan mutfağa kadar birçok konfora da sahip olacak.

MODERN VE KONFORLU ULAŞIM DÖNEMİ

Zeynep Esra ŞAHİN

Selim Arda ERYILMAZ
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YAVAŞ BİR SÖZÜNÜ DAHA 
TUTTU

“En büyük hayalim Ankaralı 
üreticiyi zengin etmek” sözünü 
veren Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, çiftçilere 
Başkent Kart dağıtılmasının ardın-
dan “Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) 
kayıtlı küçük çiftçilere mazot des-
teği sağlayacağız” sözünü de tut-
muş oldu. 

Yavaş, “Yerel yönetimler bazın-

da Türkiye’nin en kapsamlı ‘Çiftçi-
lere Mazot Desteği’ne başlıyoruz. 
Kararımızı destekleyen meclis 
üyelerimize teşekkür ediyorum. 
Üreticimizin ekonomik krizin al-
tında ezilmesine izin vermeyece-
ğiz” açıklamasında bulundu. 

Kırsal Hizmetler Daire Başkan-
lığı kart dağıtımlarının tamamla-
masının ardından mart ayı içinde 
belirli kriterlere göre belirlenecek 
on binlerce çiftçiye mazot deste-
ğinde bulunmayı planlıyor.

ABB’DEN ÇİFTÇİLERE BAŞKENT KART
 Başkent’te sosyal yardım anlayışını kökten değiştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de çiftçiler için 
“Başkent Kart” uygulamasını hayata geçiriyor. Çiftçilere yapılacak mazot desteği öncesi 25 ilçede Başkent 
Kart dağıtımına başlayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, ilk etapta yaklaşık 60 bin “Başkent Kart”ı şubat 
ayı sonuna kadar çiftçilerle buluşturacak. 

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın 
başkanlık yazısı ile Büyük-

şehir Belediye Meclis gündemine 
taşıdığı ve oy birliği ile kabul edi-
len “Mazot Desteği” kararının ar-
dından çiftçilere “Başkent Kart” 
dağıtımına başlandı.

Ankara’da sosyal yardım an-
layışını değiştiren uygulamayı 
‘Başkent Kart’ ile hayata geçiren 
Büyükşehir Belediyesi sosyal yar-
dım alan vatandaşlardan sonra 
şimdi de çiftçileri Başkent Kart 
ile buluşturuyor.     

 İlk etapta şubat ayı sonuna 
kadar çiftçilere dağıtılacak yak-
laşık 60 bin Başkent Kart ile ta-
rımsal desteklerini sürdürmeyi 
planlayan Büyükşehir Belediyesi, 
girdi maliyetlerinin azaltılmasına 
yardımcı olmayı, tarımsal faali-
yetlerin devamlılığını sağlamayı 
ve üretimin artırılmasına katkıda 
bulunmayı amaçlıyor.

Aynı zamanda temassız öde-
me kolaylığı sağlayacak Başkent 
Kartlara önce mazot desteği 
ödemeleri yapılacak daha sonra-
ki aşamalarda ise kırsal kalkınma 
destekleri kart üzerinden devam 
edecek.

YAKLAŞIK 
60 BİN 

BAŞKENT KART 
ÇİFTÇİLERE 

DAĞITILACAK

HABER MERKEZİ Ramazan KARACA • Yunus Emre AYAN • Emre ŞENOĞLU
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BÜYÜKŞEHİR’İN ULAŞIM ATAĞI DEVAM EDİYOR: 
EGO FİLOSU GENİŞLİYOR
Ulaşımda konforu ve güvenliği sağlamayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım filosu 
her geçen gün genişliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ısrarlı mücadelesiyle Başkent’e 
kazandırılacak 377 otobüsten teslimat süreci tamamlanan 15’i solo, 20 adedi ise körüklü toplam 35 yeni 
otobüs daha yoğun hatlarda seferine başladı.

Erhan YUMŞAK Ali İhsan CANSIZ

Ekonomik ömrünü tamamla-
yan otobüsler ve artan nüfus ne-
deniyle otobüs alımını hızlandıran 
Büyükşehir Belediyesi, kent gene-
linde başlattığı ulaşım atağını sür-
dürmeye devam ediyor. 

Avrupa İmar ve Kalkınma Ban-
kası kredisi ve Büyükşehir Beledi-
yesi öz kaynaklarıyla alınan 301 
otobüsün tamamını haziran ayı 
sonuna kadar envanterine katmayı 
planlayan EGO Genel Müdürlü-
ğü, aralık ayında teslim alınan 85 
otobüs ve BELKA A.Ş. tarafından 
elektrikli otobüse dönüştürülecek 
22 otobüs de dâhil olmak üzere 
toplamda 377 yeni otobüsü Anka-
ralıların hizmetine sunmuş olacak.

EGO Genel Müdürü Nihat Al-
kaş, gelen talepler başta olmak 
üzere saha denetim elemanlarının 
yaptıkları gözlemler neticesinde 
yeni otobüsleri yoğunluk tespit 
edilen hatlara verdiklerini açıkladı:

Başkentlilere ileri teknolojiye 
sahip daha güvenli ve kon-
forlu bir toplu ulaşım hizmeti 

sağlamak amacıyla çalışmalarına 
hız kesmeden devam eden Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, araç filosu-
nu her geçen gün genişletiyor.

2013 yılından sonra ilk kez Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş’ın ısrarlı mücadelesi sonrası 
satın alınan toplam 377 otobüsten 
35’i daha teslim alındı.

HAZİRAN AYI SONUNA 
KADAR OTOBÜSLERİN 

TESLİMATLARI 
TAMAMLANACAK

Aşama aşama teslimatları ger-
çekleştirilen otobüslerden son 
olarak 15’i solo, 20 adedi ise kö-
rüklü olan toplam 35 yeni otobüs 
EGO Genel Müdürlüğü tarafından 
Başkentlilerin hizmetine sunuldu.

TOPLU ULAŞIMDA ÖNCELİK 
CAN GÜVENLİĞİ

Toplu ulaşımda can güvenliğini 
önceleyen EGO Genel Müdürlüğü, 
son teknoloji ürünü otobüslerle 
engelli vatandaşların da rahat se-
yahat edebilmesini sağlıyor.

Alçak tabanlı, klimalı, bisiklet 
taşımaya uygun, yolcu bilgilendir-
me ekranları, anons sistemi ve çift 
girişli USB girişi bulunan otobüs-
lerde ayrıca yaşlı, hamile ve engelli 
yolcular için geniş koltuk ve teker-
lekli sandalyelere özel alanlar yer 
alıyor.

Bu proje kapsamında 273 tanesi 
CNG’li, 28 tanesi ise dizel olmak 
üzere toplam 301 adet otobüs 

teslim edilmiş olacak. 2022 
yılı haziran sonuna kadar bu 

araçların hepsi Ankara'ya ulaşmış 
ve Ankaralı hemşehrilerimize 
hizmet vermeye başlayacak.
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ÇUBUK-1 BARAJI KARTPOSTALLIK 
GÖRÜNTÜLERİYLE KIŞ AYLARINDA 
DA BAŞKENTLİLERİ BEKLİYOR
Ankara’da etkisini gösteren kar yağışı sonrasında Çubuk-1 Barajı 
Rekreasyon Alanı kartpostallık manzaralara sahne oldu. Cumhuriyet 
döneminin ilk betonarme barajı, bembeyaz kar manzarasının 
tadını çıkarmak, fotoğraf çekmek, spor yapmak ve ailesiyle kartopu 
oynamak isteyen Başkentlileri bekliyor.

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın 
2020 yılında 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl 
dönümünde açılışını yaptığı Çu-
buk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, 
etkili olan kar yağışı sonrasında 
adeta kartpostallık manzaraya 
büründü. 

Başkent’te 4 gündür devam 
eden kar yağışı sonrasında gör-
sel şölene ev sahipliği yapan Çu-
buk-1 Barajı Rekreasyon Alanı; 
Atatürk Evi, seyir tepesi, oyun 
alanları, bisiklet yolları, seraları, 
piknik alanları, 3 kafesi, oksijen 
deposu yeşil alanları ve muhte-
şem doğasıyla beğeni topluyor. 

Cumhuriyet döneminin ilk be-
tonarme barajı halka açıldığından 
itibaren hafta içi ve hafta sonu 
ziyaretçi akınına uğrarken son dö-
nemde su tutulmaya başlanmasıy-
la özellikle profesyonel ve amatör 
fotoğrafçıların da uğrak noktası 
oluyor.

Merkezden sadece 20 dakika 
uzaklıkta ve her mevsim ayrı gü-
zelliğe sahip olan 413 bin metre-
karelik alana sahip Çubuk-1 Barajı, 

PROFESYONEL VE
AMATÖR 

FOTOĞRAFÇILARIN 
UĞRAK NOKTASI

kış aylarında karın keyfini çıkar-
mak, ailesiyle kartopu oynamak, 
fotoğraf çekmek ve spor yapmak 
isteyen her yaştan Başkentlileri 
bekliyor.

Erhan YUMŞAK ANFA
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ATATÜRK’ÜN EMANETİ ÇUBUK-1 BARAJI
27 YIL SONRA SUYA KAVUŞTU
Ankara Büyükşehir Belediyesi, atıl durumda olan doğal kaynakları yerinde ve doğru yöntemlerle verimli 
hâle dönüştürerek yeniden Başkentlilerin kullanımına açıyor. Atatürk’ün talimatıyla yapımı tamamlanan 
Türkiye’nin ilk betonarme barajı Çubuk-1 Barajı’nda 27 yıl aradan sonra tekrar su tutulmaya başlandı. 
Barajdan elde edilecek su hem bölgedeki yeşil alanların sulamasında hem de tarımsal sulamada kullanılacak.

Erhan YUMŞAK

Ramazan KARACA

Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi çevreye duyarlı ve 
daha yaşanabilir bir Baş-

kent için çalışmalarına hız kes-
meden devam ediyor.

Çubuk Çayı’nın kirlenmesi ve 
baraj çanağının alüvyonla dol-
ması nedeniyle 1994 yılından 
itibaren su birikimi durdurulan 
Çubuk-1 Barajı’nda Büyükşehir 
Belediyesinin çalışmalarıyla bir-
likte yeniden su tutulmaya baş-
landı.

Çubuk-1 Barajı’nda ve rek-
reasyon alanında biriken dip 
çamurlarının temizlenmesinin 
ardından 27 yıldır atıl durumda 
bulunan barajda içme suyu ‘su 
alma yapısı’, Büyükşehir Beledi-
yesi birimleri tarafından yapılan 
çalışmalarla aktif hâle getirildi. 
27 yıl sonra su tutulmaya baş-
lanan Çubuk-1 Barajı’ndan elde 
edilecek su, tarımsal sulama fa-
aliyetlerinde ve bölgedeki yeşil 
alanların sulamasında kullanıla-
cak.

ABB Başkanı Mansur Yavaş 
çalışmayı, “Cumhuriyet nesli ne 
yapar? Ata'sının mirasına sahip 
çıkar. Mutluyuz, Çubuk-1 Barajı 
27 senenin ardından yaptığımız 
çalışmalarla su tutmaya başladı” 
sözleriyle duyurdu.

YAKLAŞIK 7 MİLYON 
METREKÜP SU BÖLGEYE 
CAN SUYU OLACAK

Baraj kapasitesinin yüzde 50’si 
kadar su tutmayı hedefledikleri-
ni belirten ANFA Genel Müdür 
Yardımcısı Özgür Alçı, yapılan ça-
lışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: 
“Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Sayın Mansur Yavaş’ın çevre ko-
nusundaki hassasiyetini ve iklim 
krizi sonucunda suyun öneminin 
artmasını göz önünde bulundu-
rarak Fen İşleri ile Çevre Koruma 
ve Kontrol Daire Başkanlığımız, 
ASKİ ve ANFA Genel Müdürlü-
ğümüzün desteğiyle çalışma baş-
latıldı. Barajda belirli bir miktarda 
su tutularak temiz suyun Çubuk-1 
Rekreasyon alanındaki sulama 
sistemlerinde ve tarımsal faaliyet-
lerde kullanmasını amaçlıyoruz. 

Barajın ilk kuruluş kapasitesi 13,5 
milyon metreküp. Biz yaklaşık 7 
milyon metreküp su tutumu he-
defliyoruz.”

Barajda biriktirilen suyun da 
‘hasat makinesi’ ile atıklardan 
temizlenerek en kısa zamanda 
tarımsal sulamaya uygun hâle ge-
tirileceğini vurgulayan Alçı, “Do-
lusavak ve dipsavak arasındaki 
belirli kotlarda bypass boru bağ-
lantısıyla ayrıca Çubuk-1 Rekre-
asyon Alanı’ndaki kanala dinlen-
miş, çökelmiş temiz suyu vererek 
hemşehrilerimizi daha sağlıklı, 
görsel olarak da daha düzgün ve 
kokudan arındırılmış bir suyla bu-
luşturacağız” dedi.
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BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇOCUKLAR İÇİN 
AYLIK 1 KG ET DESTEĞİ
Kent yönetiminde sosyal belediyecilik anlayışını benimseyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımlar 
konusunda destek türlerini çeşitlendirerek sürdürüyor. “Kimse yatağa aç girmeyecek” sözünü tutarak 
çocukların sağlıklı beslenebilmesi amacıyla yeni bir destek başlatan Mansur Yavaş, Başkent Kart sahibi 
sosyal yardım alan 240 bin 792 aileye her ay birer kilo et desteği verileceğini açıkladı.

Ankara’da ‘insan odaklı’ ve 
‘toplum sağlığı’nı önceleyen sosyal 
belediyecilik örneklerini her geçen 
gün yaygınlaştıran Yavaş, sosyal 

medya hesapları üzerinden yap-
tığı duyuru ile sosyal yardım alan 
240 bin 792 aileye aylık birer kilo 
et desteği verileceğini şu sözlerle 
paylaştı:

“Hiç kimse yatağa aç girmesin, 
tüm çocuklarımız hak ettikleri gibi 
sağlıklı beslenebilsin. Sosyal yar-
dımdan faydalanan 240 bin 792 
ailemizin Başkent Kartlarına sade-
ce et ve et ürünleri satın alabile-
cekleri 24 milyon 79 bin 200 TL’lik 
desteği yatırdık.”

Sosyal yardım alan aileleri gön-
derdiği kısa mesajla (SMS) da bil-
gilendiren Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, “Başkent 
Kartlara her ay düzenli olarak ya-
tırılacak 100 TL’lik et desteği ile 
alışverişlerinizi mahallenizdeki 

Ankara’da sosyal yardım 
anlayışını değiştiren Bü-
yükşehir Belediyesi, Baş-

kent Kart modeli ile Başkentli-
lere ihtiyaçları doğrultusunda 
destek olmaya devam ediyor.

Sosyal yardım alan ailelerin 
Başkent Kart ile gıdadan doğal 
gaza kadar birçok ihtiyacı karşı-
lanırken, bir ilke daha imza atan 
Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş şimdi de 
bu ailelere çocuklarının sağlıklı 
beslenebilmesi için aylık ‘et des-
teği’ başlattıklarını açıkladı.

240 BİN 792 
AİLEYE HER AY

1 KG ET
DESTEĞİ

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT • Ecegül SARAL Behzat Ethem TORUN • Yunus Emre AYAN

kasaplardan ya da marketlerden 
yapabilirsiniz. Bu destek tutarı sa-
dece et ürünleri alışverişinde kul-
lanılabilecektir” dedi.

KASAPLARIN VE YEREL 
ESNAFIN SATIŞLARI ARTTI 

Toplam 24 milyon 79 bin 200 
TL’lik destek tutarının Başkent 
Kartlara yatırılmasıyla Başkent’te 
alışveriş hareketliliği yaşanırken, 
mahalle kasapları ve yerel esnafın 
da et satışları ciddi oranda arttı.

Türkiye’de ilk kez sosyal yardım 
alan ailelere aylık olarak yapılacak 
et desteği ile işleri açılan mahal-
le kasapları toplumsal dayanışma 
örneği göstererek kent genelinde 
Başkent Kart sahiplerine özel indi-
rim uygulamaya başladı.
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KURTULUŞ SOKAK HAYVANLARI SAĞLIK 
MERKEZİ’NİN CİHAZLARI YENİLENDİ 
Can dostların daha sağlıklı koşullarda tedavi edilebilmesi ve daha hızlı teşhis koyulabilmesi amacıyla Ankara 
Büyükşehir Belediyesine ait Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi yeni cihazlarla donatıldı. Sağlık 
İşleri Daire Başkanlığı; sahipsiz, kaza ve travmaya maruz kalan sokak hayvanlarını modern yoğun bakım 
ünitesinde yeni alınan görüntüleme, kavitron ve ultrason cihazlarıyla tedavi ediyor.

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, sokak hayvanlarının 
bakım ve beslenmesinden 

tedavisine kadar birçok alanda hiz-
met vermeyi sürdürüyor. 

Sokak hayvanlarının daha sağ-
lıklı koşullarda tedavi edilebilmesi 
ve daha hızlı teşhis koyulabilmesi 
amacıyla Kurtuluş Sokak Hayvan-
ları Sağlık Merkezi’ne yeni tekno-
lojik cihazlar alındı.

‘Başkent’te her can değerlidir’ 
anlayışıyla çalışmalarına devam 
eden Sağlık İşleri Daire Başkanlığı; 
sahipsiz, kaza ve travmaya maruz 
kalmış sokak hayvanları için kulla-
nılan tedavi ünitelerini yeniledi.

Son alınan yoğun bakım ünitesi, görüntüleme cihazları, ultrason ve ka-
vitron cihazları ile Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi’nin modern 
cihazlara kavuştuğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire 
Başkanlığı Veteriner Hekimi Yetkin Candemir, şu bilgileri verdi:

Son gelen cihazlar hayati öneme sahip. Verdiğimiz emeğin 
meyvelerini almaya başladık. Oksijen desteği geldi, kuvöz desteği 

geldi. Bu soğuk havalarda hayvanları ısıtabiliyoruz. Artık daha 
kolay teşhis koyabiliyoruz. Tedavi anlamında fark yaratacak bu 

cihazlar sayesinde hem zamandan tasarruf sağlayacağız hem de 
hayvanlara oksijen verebileceğiz. Hayati öneme sahip cihazların 
hayvanların kuvözde kalmasına ve hayat kurtarması adına çok 
büyük katkısı oldu. Yapamadığımız işlemleri yapmaya başladık.

BAŞKENT’TE HER 
CAN DEĞERLİDİR

Zeliha BAĞDAŞ Toygar DÜNDAR • Emre ŞENOĞLU
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Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın 
seçim öncesi çiçek üreti-

cilerine verdiği söz ‘alım garantili 
sözleşmeli üreticilik modeli’ ile ha-
yat buldu.

“Benim en büyük hayalim An-
karalı üreticiyi zengin etmek” 
diyen Yavaş, pandemi sürecinde 
zor zamanlar geçiren Başkentli 
yerli üreticilerin de  içinde yer al-
dığı çiçek üreticilerine sözleşmeli 
üreticilik modeli ile destek oldu. 
ANFA Genel Müdürlüğü; park, 
bahçe ve refüjleri süsleyen yazlık 
ve kışlık çiçek ihtiyacını Başkentli 
çiçek üreticileriyle yaptığı sözleş-
meli üretim modeliyle karşılamaya 
başladı.

BAŞKENT EKONOMİSİNİ 
CANLANDIRAN İSTİHDAMI 
ARTIRAN ÜRETİM MODELİ 

ANFA Genel Müdürlüğü tara-
fından son 1,5 yılda 33 çiçek üreti-
cisi ile yapılan alım garantili sözleş-
me ile 7 milyon 750 bin adet çiçek 
satın alındı. 

Yeni üretim modeli sayesinde 
Başkent ekonomisini canlandır-
mayı ve istihdamı artırmayı amaç-
layan ANFA Genel müdürlüğü, 
kışlık 1 kez yazlık ise 2 kez çiçek 
alımı gerçekleştirerek bugüne ka-
dar sözleşmeli üreticilik modeline 
geçen çiçek üreticilerine 8 milyon 
TL tutarında maddi destek de sağ-
lamış oldu.

SÖZLEŞMELİ ÜRETİCİLİK İSTİHDAMA
KATKI SAĞLIYOR: BAŞKENTLİ ÇİÇEK 
ÜRETİCİLERİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim öncesi verdiği 
sözlerden biri olan ‘sözleşmeli üreticilik modeli’ni Başkent’te hayata 
geçirdi. ANFA Genel Müdürlüğü 1,5 yılda 7 milyon 750 bin adet çiçeği 
Başkentli çiçek üreticileriyle alım garantili sözleşme yaparak satın aldı. 
2022 yılı içinde satın alınacak 18 milyon adet yeni çiçek Başkent’in 
bulvar ve caddelerini süsleyecek.

Seda BUGARİ Toygar DÜNDAR

Gelen yoğun talep nedeniyle 
yeni yılda 25 ilçede bu modeli uy-
gulamayı planlayan ve ilk etapta 
Ayaş ve Çubuk’taki çiçek üretici-
leri ile anlaşma yapan ANFA Ge-
nel Müdürlüğü, 2022 yılı sonuna 
kadar 18 milyon çiçeği daha söz-
leşmeli üreticilik modeli ile satın 
alarak Başkent’in bulvar ve cadde-
lerini süslemeyi hedefliyor. 
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ANKARA’DA EN KAPSAMLI ÇALIŞMA: 
TÜM YOLLAR AÇIK
Ankara’da etkili olan kar yağışının ardından Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını aralıksız 
sürdürdü. Vatandaşların ve sürücülerin sorun yaşamaması için bin 329 araç ve 3 bin 13 personel sahada 
görev yaptı. Başkan Mansur Yavaş da karla mücadele çalışmalarının ‘kartakip.ankara.com.tr’ adresi 
üzerinden canlı olarak izlenebileceği bilgisini paylaştı.

Seda BUGARİ Emre ŞENOĞLU • Barış KAYKUSUZ

Ankara Büyükşehir Belediye-
si Başkent’te etkisini gös-
teren yoğun kar yağışının 

ardından ana arterler başta olmak 
üzere 25 ilçede yoğun karla müca-
dele çalışmaları gerçekleştirdi.

Haftanın ilk iş gününe denk ge-
len kar nedeniyle vatandaşların ve 
sürücülerin sorun yaşamaması için 
ana arterleri açık tutan Büyükşehir 
Belediyesi personel ve araç sayısı-
nı artırdı.

Fen İşleri, Kent Estetiği, Çevre 
Koruma ve Kontrol ile İtfaiye Daire 
Başkanlığı başta olmak üzere ASKİ 

ve ANFA Genel Müdürlüğüne bağ-
lı ekiplere diğer birimlerden per-
sonel takviyesi yapan Büyükşehir 
Belediyesi, sahada bin 329 araç ve 
3 bin 13 personel görevlendirdi.

Ekipler AKOM koordinasyo-
nunda sadece caddelerde değil, 
sokaklarda da kentin bugüne ka-
darki en kapsamlı tuzlama ve kü-
reme çalışmasını gerçekleştirirken 
Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mansur Yavaş da karla müca-
dele çalışmalarını yakından takip 
etti. 

Yavaş vatandaşları sosyal med-
ya hesapları üzerinden sık sık bil-

gilendirirken karla mücadele çalış-
malarının ‘kartakip.ankara.com.tr” 
adresi üzerinden canlı olarak takip 
edilebileceği bilgisini de şu sözler-
le paylaştı:

“Milli sporlarımızdan iş maki-
nesi izlemeyi BLD 4.0 anlayışımız 
ile dijitale taşıdık. Uyuyamayanları 
tüm dünya ile aynı anda kar çalış-
ması izlemeye bekliyorum.”

Ekipler ana caddelerde buz-
lanma riskine karşı tuzlama çalış-
malarını 7/24 sürdürürken gece 
24.00’ten itibaren 54 bin kişi karla 
takip çalışmalarını canlı yayında in-
ternetten izledi.

BAŞKAN YAVAŞ KARLA 
MÜCADELE ÇALIŞMALARI 

HAKKINDA VATANDAŞLARI 
BİLGİLENDİRİYOR
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ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ESNAFINDAN 
MANSUR YAVAŞ’A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Ankaralı özel halk otobüsü esnafı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ziyaretinde bulundu. 
Davul ve zurnayla Başkanlık Binası önünde toplanan yüzlerce otobüs esnafıyla görüşen Yavaş, toplu ulaşım 
esnafına maddi destek vermeye devam edeceklerini belirterek, “İmkanlarımız el verdiği ölçüde de hem esnafa 
destek olmaya hem de rakamları aşağıda tutmaya gayret edeceğiz” dedi. 

Pandemi sürecinde yolcu 
sayısı azalan özel halk oto-
büslerine destekte bulunan 

Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mansur Yavaş, son dönem-
de yaşanan ekonomik koşullar 
nedeniyle üst üste gelen zamla-
rın ardından zor günler geçiren 
otobüs esnafına destek vermeye 
devam ediyor. 

Tüm Özel Halk Otobüsleri Ko-
operatifleri Birliği (TÖHOB) Baş-
kanı Kurtuluş Kara, Ankara Halk 
Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı 
Ercan Soydaş ve üyeleri, verdiği 
destek sözünün ardından Büyük-
şehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş’ı ziyaret etti. 

Davul ve zurna eşliğinde Baş-
kanlık Binası önüne toplanan 
yüzlerce otobüs esnafı, alkışlar 
eşliğinde halaylar çekip sloganlar 
atarak, Başkan Yavaş’a teşekkür 
etti. Yavaş bir araya geldiği coşku-
lu otobüs esnafını yalnız bırakma-
yarak şu açıklamalarda bulundu: 
“Bildiğiniz gibi bir pandemi döne-
mi geçirdik ve bu dönemde alınan 
kararlarla yarı yolcu taşınmaya 
başlandı. Böyle olunca da tabii es-
naf ve bizim EGO idaresi zorlandı. 
EGO yıllardır zarar ediyor, dün-
yanın bütün yerlerinde de toplu 
ulaşım sübvanse ediliyor zaten, 
yeter ki şehre arabayla gelmesin-
ler diye… Bunun üzerine bir de 
pandemi olup da yarı yolcu binin-
ce bu sefer tabii ki özellikle özel 
halk otobüslerimiz zarar etmeye 
başladılar. Biz de bunun üzerine 
kendilerine geçtiğimiz yıl destek 
olduk ve ayakta kalmalarını sağ-
ladık. Şimdi ise başka bir felaket-
le karşı karşıyayız. Maalesef çok 
olağanüstü zamlar var. Hem doğal 
gaza hem mazota benzine büyük 

MADDİ DESTEK VERMEYE 
DEVAM ETME KARARI 

ALDIK

zamlar geldi. Yine pandemi ortamı 
da devam ediyor. Çok sıkışık bir 
şekilde araçlara binmek istemiyor 
vatandaşlar. Bir şey yapmamız la-
zımdı. Hem esnafımızın hayatta 
kalması lazım hem de toplu ula-
şımla gelenlerin makul ücretlerle 
gelmesi lazımdı. Kendi aracıyla 
gelen geliyordu. Ancak kendi aracı 
olmayan da otobüslerle geliyor-
du. Gelen zamların da sadece bu 
yolculara yüklenmesini biz ada-
lete uygun bulmadık. Dolayısıyla 
bunu da Ankara’nın tümüne yay-
mak için belediye meclisimizle 
birlikte toplu ulaşım esnafımıza 
maddi destek vermeye devam 
etme kararı aldık. Dolayısıyla hem 
esnafımız ayakta kalacak hem de 
vatandaşımız ucuz binmeye de-
vam edecek. İmkânlarımız elver-
diği ölçüde de hem esnafa destek 
olmaya hem de rakamları aşağıda 
tutmaya gayret edeceğiz. İnşallah 
ekonomide bir an evvel rayına gi-
der. Tabii ki sadece otobüsçülerin 
değil, dolmuşçuların da zararları 
varsa onlarla da görüşerek destek 
olmaya çalışacağız.”

Başkan Yavaş, otobüs esnafın-
dan yolculara güzel davranmala-
rını isteyerek, “Ankara halkından 
şikâyet istemiyoruz” dedi.

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT

Barış KAYKUSUZ • Behzat Ethem TORUN • Ali İhsan CANSIZ
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ANKARA BÜYÜKŞEHİRDEN EĞİTİME KATKI:
2 BİN 166 ÖĞRENCİYE SERVİS ÜCRETİ DESTEĞİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ve eğitimde fırsat eşitliği 
sağlamak amacıyla Başkentli öğrencilere eğitim desteği vermeyi sürdürüyor. Sosyal yardım alan 
ailelerin çocuklarının servis ücretini karşılayacaklarını açıklayan Başkan Mansur Yavaş, “Bu ülkenin 
geleceği sizlersiniz, daima elinizden tutacağım” dedi. 

şımda, “21. yüzyılda bilgiye erişe-
meyen hiçbir evladımız kalmasın 
istiyoruz. Ailesinin ekonomik du-
rumu uygun olmayan 2166 çocu-
ğumuzun aralık ayı servis ücretini 
karşıladık. Bu ülkenin geleceği 
sizlersiniz, daima elinizden tuta-
cağım” dedi.

İki yıl önce pilot bölge olarak 
Keçiören, Mamak ve Yenimahalle 
ilçelerinde öğrenim gören sosyal 
yardım alan ailelerin çocukları-

nın okul servis ücretini karşılayan 
Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ise 
Ankara genelinde bin 954 ailenin 
ilkokula giden 2 bin 166 çocuğu 
için aralık ayına ait toplam 615 bin 
952 TL tutarındaki servis ücretini 
banka hesap numaralarına yatırdı.

Sosyal Hizmetler Daire Baş-
kanlığı, okullar tatil olana kadar 
her ay düzenli olarak sosyal yardım 
alan ailelerin çocuklarının servis 
ücretini karşılayacak.

Ankara Büyükşehir Belediye-
si, eğitimde fırsat eşitliğini 
sağlamak amacıyla inter-

netten ulaşıma kadar Başkent’te 
‘öğrenci dostu’ uygulamalara ön-
celik veriyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı 
doğrultusunda eğitim desteğini 
çeşitlendirerek sürdüren Büyükşe-
hir Belediyesi şimdi de okul servis 
ücretlerini karşılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş sosyal medya he-
sapları üzerinden yaptığı payla-

HABER MERKEZİ ARŞİV

İLKOKULA 
GİDEN 2 BİN 166 
ÇOCUĞUN OKUL 

SERVİS ÜCRETİ 
YATIRILACAK
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EGO Genel Müdürlüğü, tekno-
lojik yenilikleri takip ederek 
Başkentlilerin hayatını kolay-

laştırmaya devam ediyor.

Özel Halk Otobüsleri, Özel 
Toplu Taşıma Araçları ile EGO oto-
büslerinin takibine imkân veren ve 
otobüs hatları ile ilgili tüm bilgile-
rin kullanıcılarla paylaşıldığı “EGO 
CEP’te” mobil uygulaması tasarım 
ve yazılım olarak güncellenerek 
vatandaşların hizmetine sunuldu.  

Kullanıcı dostu arayüzüyle hem 
daha kullanışlı hem de daha hızlı 
bir mobil uygulama haline gelen 
EGO Cep’te, son güncellemey-
le birlikte vatandaşlar tarafından 
bundan sonra daha rahat kullanı-
labilecek. “Google Play” ile “App 
Store”dan indirilebilecek uygula-
ma iOS ve Android platformlarda 
ortak bir tasarımla güncellenerek 
kullanıma açıldı. 

TASARRUF SAĞLANDI, 
BİLDİR BUTONU EKLENDİ

Uygulama tamamen EGO Ge-
nel Müdürlüğünün kendi imkân 

ve kaynaklarıyla güncellenirken, 
bu sayede yaklaşık 1 milyon TL ta-
sarruf elde edildi. Kullanıcılar uy-
gulama sayesinde ANKARAKART 
bakiye bilgilerini takip ederek 
geçmişte yapılan işlemleri kontrol 
edebilir ve kartlarına kredi kartı ile 
bakiye yükleyebilir hale geldi.

Ayrıca, güncelleme ile birlikte 
bundan sonra öneri ve şikâyetler 
hızlı bir şekilde “Bildir” butonu ile 
Başkent 153’e iletilebilecek.

Güncelleme sonrası kullanıcıla-
rın bir defaya mahsus kart bilgile-
rini tekrar girmeleri gerektiğini ve 
bundan sonraki güncellemelerde 
bu bilgilerin otomatik olarak akta-
rılacağını belirten EGO Genel Mü-
dürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı 
Ali Yayla, şöyle konuştu:

KENT ULAŞIMINDA YENİLİKLER 
DEVAM EDİYOR: EGO CEP’TE 
GÜNCELLENDİ
Teknolojik yenilikleri takip ederek Başkentlilerle buluşturan 
EGO Genel Müdürlüğü, “EGO CEP’te” mobil uygulamasını kendi 
imkânlarıyla güncelleyerek yeni arayüzü ile daha hızlı ve daha 
kullanışlı hale getirdi. Vatandaşlar bundan sonra ‘Bildir’ butonuyla 
öneri ve şikâyetlerini de anında Başkent153’e bildirebilecek.

EGO CEP’te uygulamasının 
yeni tasarımı, sade ve hızlı yapı-
sıyla kullanıcılara otobüsün nere-
de olduğu, ilgili durağa ne zaman 
geleceği, hareket saati ve hat 
güzergâhı gibi bilgilere çok daha 
kolay ulaşma imkânı sağlayaca-
ğını vurgulayan Yayla, “Tamamen 
kuruluşumuz iç kaynaklarıyla ger-
çekleştirilen yenileme projesiyle 
kurumsal kapasite gelişimi de sağ-
lanmıştır. Artık EGO CEP’te uygu-
laması düzenli olarak güncellene-
cek ve yeni özellikler eklenecek” 
dedi.

Uygulamada zaman içerisinde bazı 
aksaklıklar görüldü. Toplu taşıma 

araçlarımızda kullanılan araç 
takip sistemimiz eskimişti. Sistem 

yenilenemediği için teknolojik olarak 
geri kalmıştı. Araç takip sisteminin 
yenilenmemesi nedeniyle de EGO 
CEP’te uygulamasında sıkıntılar 

yaşanıyordu. Yüklenici firmayla ekim 
ayında başlayan Araç Takip Sistemi 

yenileme çalışmaları başarıyla 
tamamlanmıştır. Yapılan yeni 

güncelleme sayesinde Başkent153’e 
gelen şikâyetler de yüzde 80 

oranında azaldı.

Seda BUGARİ Toygar DÜNDAR

GÜNCELLEME
SONRASI

ŞİKAYETLERDE
AZALMA
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400 bine yakın kişi tarafından 
kullanılmaya başlanan Başkent 
Kart’ın teknolojik altyapısını hazır-
layan Birleşik Ödeme Hizmetleri 
ve Elektronik Para Anonim Şirke-
ti daha önce de bu uygulama ile 
“Sardis Ödülleri” kapsamında 3 
altın ödül alırken Fast Company 
Dergisi’nin düzenlediği “Most In-
novative Campanies” araştırma-
sında da dünyanın en iyi 7’nci ino-
vatif şirketi seçildi.

BAŞKENT KART’A
BİR ÖDÜL DAHA

Elektronik ödeme dünyasının 
nabzını tutan ‘Payment Sys-
tems Magazine’ tarafından 

finans ve teknoloji sektörünün en 
inovatif projelerinin ödüllendirildi-
ği ve bu yıl dördüncüsü gerçekle-
şen PSM Awards 2021 ödüllerinin 
kazananları belli oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın “bir elin 
verdiğini diğeri görmeyecek” söz-
leriyle başlattığı “Başkent Kart” 
uygulaması, ‘PSM Awards 2021’ 
kapsamında ‘Altın PSM’ ödülüne 
layık görüldü.    

EN İNOVATİF ÜRÜN

Temassız ödemeler, e-ticaret, 
para transferleri ve daha birçok 
alanda çığır açacak projelere imza 
atan şirketleri buluşturan PSM 
Awards 2021 ödül töreninden 
Ankara Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından hayata geçirilen “Başkent 
Kart” ödülle döndü.

Sektöre doğrudan ya da dolay-
lı olarak katkı sağlayan dünyaca 
ünlü bankalar, sigorta şirketleri ve 

diğer finansal kuruluşlar tarafın-
dan başlatılan birçok proje “Yeni-
lik”, “Yaratıcılık” ve “Sosyal Fayda” 
bölümleri altındaki 12 kategoride 
Altın PSM, Gümüş PSM, Bronz 
PSM, Başarı Ödülü ve Büyük Ödül 
için yarıştı. 300’e yakın başvuruyu 
değerlendiren jüri, 60 şirketin 79 
projesini ödüle layık buldu. PSM 
Ödüllerinde Başkent Kart uygu-
lamasının teknolojik altyapısını 
hazırlayan Birleşik Ödeme Hiz-
metleri ve Elektronik Para Anonim 
Şirketi, “En İnovatif Ürün” katego-
risinde Başkent Kart ile Altın PSM 
ödülünü almaya hak kazandı.

5’İNCİ KEZ ÖDÜL 
ALAN BAŞKENT KART 

MARKALAŞTI  
Sosyal sorumluluk ve inovas-

yon kategorilerinde bugüne kadar 
ulusal ve uluslararası alanda 5’inci 
kez ödül alan Başkent Kart’ın sek-
tör içinde önemli bir marka hâline 
geldiğini belirten Büyükşehir Be-
lediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 
Gökhan Özcan, şu değerlendirme-
lerde bulundu:

Erhan YUMŞAK ARŞİV

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından sosyal 
yardım alan ailelere yönelik başlatılan ‘Başkent Kart’ uygulaması bir 
ödül daha aldı. Finans ve teknoloji sektörünün en önemli buluşma 
noktalarından birisi olan ve en iyi projelerin yarıştığı ‘PSM Awards 
2021’de ‘En İnovatif Ürün’ kategorisinde ‘Altın PSM’ ödülüne layık 
görülen Başkent Kart, 5’inci kez ödül almış oldu.

Bankaların verdiği kredi 
kartlarındaki gibi çipli ve temassız 
ödeme imkânına sahip ön ödemeli 

para kartı olan Başkent Kart, 
kullanıma açılmasının ardından 
8 ay geçmesine rağmen finans 
ve teknoloji alanlarında aldığı 
ödüllerle adını tüm dünyaya 

duyurmaya devam ediyor. 
Başkent Kart tüm dünyada geçerli 

Türkiye’nin tek en kapsamlı 
şehir kartı oldu. Sosyal yardım 

alan vatandaşlarımızın hayatını 
kolaylaştırmak için tasarlanan 

ancak kısa sürede diğer vatandaş-
larımız tarafından da benimsenerek 

kullanılmaya başlanan Başkent 
Kart’tan daha fazla vatandaşımızın 
yararlanması için çalışmalarımıza 

devam ediyoruz.
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ASKİ’DEN KALECİK’E YATIRIM ATAĞI: 
ASBESTLİ HAT İPTAL EDİLDİ
Kalecik’in yıllardır içme suyu sorunu yaşayan uzak mahalleleri için harekete geçen ASKİ, Eşmedere 
Mahallesi’nde 92 metre derinliğinde yeni bir sondaj kuyusu açtı. Saniyede 20 litre su alınabilen kuyu ve 
döşenen 29 kilometrelik iletim hattı ile 8 uzak mahallenin içme suyu sorunu çözüldü. Ayrıca, 26 kilometrelik 
asbestli hat iptal edilerek yeni su boruları döşendi.

Evin DEMİRTAŞ

Ahmet ŞAD

lede yeni bir sondaj kuyusu açıldı-
ğını söyledi.

92 metre derinliğindeki yeni 
sondaj kuyusundan saniyede 20 
litre verim elde edildiğini ifade 
eden Öztürk, “Bu miktar Eşme-
dere Mahallesi’nin su ihtiyacının 
üzerinde olduğu için buradan 
Tavşancık, Kuyucak, Yeşilöz, Ko-
yunbaba, Şemsettin, Beykavağı 
ve Yüzbey Mahallelerine de su ak-
taralım istedik. Bu köylerde daha 
önce yapılan etüt çalışmalarında 
su kaynağı elde edilememiş, edil-
diğinde ise suyun kimyasal analiz 
sonuçları içilebilir nitelikte çıkma-
mıştı” diye konuştu. 

MERKEZE UZAK 8 
MAHALLENİN İÇME SUYU 
SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Açılmış olan sondaj kuyusunun 
verimi saniyede 20 litre iken söz 
konusu 8 mahallenin toplam su 
ihtiyacının saniyede 6,14 litre ola-
rak hesaplandığını açıklayan ASKİ 
Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şu 

ASKİ Genel Müdürlüğü, Ka-
lecik ilçesinde de yıllardır 
çözülemeyen su sorununu 

çözüme kavuşturdu.

Eşmedere Mahallesi’nde 92 
metrelik sondaj kuyusu açarak 
“Eşmedere Grup Köy Projesi” ile 
29 kilometre içme suyu iletim 
hattı imalatı gerçekleştiren ASKİ 
ekipleri; Tavşancık, Kuyucak, Ye-
şilöz, Koyunbaba, Şemsettin, Bey-
kavağı, Yüzbey ve Eşmedere Ma-
hallesi sakinlerini sağlıklı ve kaliteli 
içme suyu ile buluşturdu.

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT 
EDEN ASBESTLİ BORULAR 
İPTAL EDİLDİ 

Teknik ekip ile birlikte Eşme-
dere Mahallesi’ni ziyaret eden ve 
bölge muhtarlarıyla bir araya gelen 
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öz-
türk, yeni yapılan su deposunda 
incelemelerde bulundu.

Altyapı atağı başlattıkları An-
kara’da merkez ve ilçelerde top-
lum sağlığını koruyan çalışmalara 
da öncelik verdiklerini belirten 
Öztürk, “Kanserojen asbestli hat-
ların şehir şebeke sisteminden te-
mizlenmesi çalışmalarımız Ankara 
genelinde sürüyor. Bu çerçevede 
Kalecik merkezde 26 kilometrelik 
asbestli boruyu iptal ettik ve yeni 
hat çektik” dedi. 

ÖNCEKİ KUYU BARAJ 
HAVZASINDA KALDI 

Eşmedere Grup Köy Projesi’ne 
ilişkin de bilgi veren Öztürk, Eşme-
dere Mahallesi’ni besleyen sondaj 
kuyusunun Koyunbaba Baraj hav-
zasında kalması nedeniyle mahal-

ASKİ olarak yer altı suyunun daha 
verimli ve ekonomik kullanımını 

amaçladık. Merkeze uzak 8 
mahalleye toplamda saniyede 

8,19 litre su terfi edilirken 
ayrıca bu mahallelere muhtelif 
çaplarda toplam 29 kilometre 
iletim hattı döşendi. Eşmedere 

sınırında bulunan kuyudan önce 
Eşmedere Mahalesi Deposu’na 
su aktarılmaya oradan da tek 

pompa ile en yüksek kotta bulunan 
Tavşancık Mahallesi Deposu’na 

su taşınmaya başlandı. Tavşancık 
Deposu’ndan da cazibe ile geri 

kalan 6 mahalleye su iletilir hâle 
gelindi. Bölgede hobi bahçelerine 

ise abonelik vermiyoruz çünkü 
önceliğimiz halkın içme suyu.

değerlendirmelerde bulundu:

ASKİ Genel Müdürlüğü yakla-
şık 2 ay içinde faaliyete geçmesi 
planlanan Eşmedere Mahallesi’ne 
200 metreküp, Yeşilöz Mahalle-
si’ne 100 metreküp ve Yüzbeyi 
Mahallesi’ne de 50 metreküp ka-
pasiteli yeni depolar yaptı.
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Restorandan kafelere kadar tüm özel, kamu kurum ve kuruluşları ile 
gıda üretimi yapan fabrikalara gıda atıklarını Büyükşehir Belediyesine 
vermesi çağrısında bulunan Aslan, “Ankara’daki özel ve kamu kurum ve 
kuruluşlarının kazan dibi gıda artıklarını bize vermeleri halinde onları 
mamaya dönüştürerek sokak hayvanlarının beslenmeleri için kullanaca-
ğız” dedi. 

BÜYÜKŞEHİR SOKAK HAYVANLARI İÇİN 
MAMA ÜRETİMİNE BAŞLADI 
“Başkent’te her can değerlidir” anlayışı ile sokak hayvanlarının 
yanında olmaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi 
üretim fazlası ve geri dönüşümden elde ettiği gıda maddelerini 
kullanarak Sincan Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde mama üretimine başladı. İlk etapta günlük 1 ton 
mama üretecek olan Büyükşehir Belediyesi, yılda 3,5 milyon TL 
tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Sokak hayvanlarının beslenmesinde restoran artıkları her zaman 
gündemde olan bir konu ancak toplanan yiyeceklerin birbirine 
karışması, yemeklerden plastik çatal, bıçak, kürdan ve izmarit 

gibi nesnelerin ayrıştırılması her zaman mümkün olmuyor. Büyük 
kurum ve kuruluşlarda kazan dibi olarak tabir edilen üretim 

fazlası yemeklerin değerlendirilmesi bu nedenle önem arz ediyor. 
Biz de kazan dibi yemek artıklarını değerlendirmek amacıyla bu 

tesisi kurduk. Aynı zamanda Halk Ekmek Fabrikası ile de iş birliği 
yaparak standart dışı ekmekler ve satılamayan kuru ekmekleri 

topluyoruz. İlk etapta günde 1 tonla deneme üretimine başladık. 
Kendi mama üretimimiz sayesinde yılda 3,5 milyon TL tasarruf 

sağlayıp, bu tutarı sokak hayvanlarının başka ihtiyaçlarını 
karşılamada kullanacağız.

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, gıda israfının önüne 
geçerek Türkiye’de örnek 

nitelikte tasarruf odaklı çalışmala-
ra imza atmayı sürdürüyor.

“Başkent’te her can değerlidir” 
anlayışı ile sokak hayvanlarının 
yanında olmaya devam eden Bü-
yükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir 
ilke daha imza atarak günlük kapa-
sitesi 3 ton olan mama üretimi için 
düğmeye bastı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 
üretim fazlası gıda maddelerini 
geri dönüştürerek Sincan Geçici 
Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitas-
yon Merkezi’nde kurduğu tesiste 
mama üretmeye başladı. 

İlk etapta günlük 1 ton üretim 
kapasitesiyle çalışmaya başlayan 
tesiste elde edilen mamalar Baş-
kent’teki sokak hayvanlarının bes-
lenmesi için kullanılacak. 

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı 
tarafından gıdaların geri dönüşü-
münden üretilen mama sayesinde 
yılda 3,5 milyon TL tasarruf elde 
edilmesi hedefleniyor. 

ASLAN: “TÜRKİYE’NİN EN 
BÜYÜK MAMA ÜRETİM 
PROJELERİNDEN BİRİ”

Günlük 3 ton üretim kapasite-
siyle Türkiye’nin en büyük mama 
üretim projelerinden birisini haya-
ta geçirdiklerini ifade eden Sağlık 
İşleri Daire Başkanı Seyfettin As-
lan, şu açıklamalarda bulundu:

Erhan YUMŞAK Toygar DÜNDAR
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Ankara Büyükşehir Belediye-
si, ulaşım projeleri hamlesi 
başlattığı Başkent'te yapı-

mı devam eden katlı ve köprülü 
kavşak çalışmalarını birer birer ta-
mamlıyor.

Kent trafiğini rahatlatacak ve 
can güvenliğini sağlayacak ulaşım 
projelerini Başkentlilerle buluş-
turmaya devam eden Büyükşehir 
Belediyesi, uzun yıllardır trafik çi-
lesinin yaşandığı Samsun Yolu’nda 
başlatılan 3 projeden ilki olan Mavi 
Göl Girişi Köprülü Kavşağı’nın bi-
rinci etabını tamamlayarak hizme-
te açtı.

MAVİ GÖL GİRİŞİ KAVŞAĞI’NIN
İLK ETABI TAMAMLANDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıllardır trafik çilesinin yaşandığı noktalardan biri olan Samsun Yolu 
üzerindeki Mavi Göl Girişi Köprülü Kavşağının ilk etabını tamamlayarak, trafiğe açtı. Köprünün 
tamamlanması için sona yaklaşılırken çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Samsun Yolu ile Mavi Göl Cad-
desi kesişiminde bulunan köprülü 
kavşak çalışmasında ilk etap ta-
mamlanarak yol iki yönlü olarak 
(Ankara istikameti tek şerit, Kırık-
kale istikameti ise 2 şerit) trafiğe 
açıldı.

Betonarme imalatları devam 
eden ikinci etabın da kısa süre için-
de tamamlanacağı projeyle, Sam-
sun Yolu - Mavi Göl kesişiminde 

meydana gelen yığılmaların önüne 
geçilmesi planlanıyor. Hem geçiş-
ler hem de anayol üzerindeki sağa 
ve sola dönüşlerin daha güvenli ve 
kontrollü sağlanacağı 500 metrelik 
köprülü kavşağın ikinci etabının da 
tamamlanmasıyla 3 gidiş - 3 geliş 
şeritli yolda kesintisiz trafik sağ-
lanacak. Her iki yönde 1’er şerit 
yapılacak yan yollar sayesinde ise 
trafik akışı daha da rahatlayacak.

Samsun Yolu üzerinde ayrıca 
Eşref Akıncı Alt Geçidi ile Kayaş 19 
Alt Geçidi yapımının da kısa süre 
içinde tamamlanması için çalışma-
lar kesintisiz sürdürülüyor. 

KÖPRÜLÜ 
KAVŞAK 
TRAFİĞE 
AÇILDI

Erhan YUMŞAK Hüseyin KUTAY
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ABB KADIN ÜRETİCİLERİN YANINDA:
YÜZDE 100 HİBE HAYVAN YEM DESTEĞİ BAŞLADI
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te kadın hayvan yetiştiricilerini girişimciliğe teşvik etmek ve 
ekonomik olarak güçlenmelerini sağlamak amacıyla 25 ilçede hayvan yemi olarak kullanılan mısır silajı 
dağıtımına başladı. Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’nde üretilen yaklaşık bin 500 ton mısır silajı, yüzde 100 
hibe şeklinde 674 kadın hayvan üreticisi ile 10 afetzedeye dağıtılacak.

674 HAYVAN ÜRETİCİSİ KADIN VE 10 AFETZEDE BU 
DESTEKTEN YARARLANACAK

Büyükşehir Belediyesinin Gölbaşı Karaoğlan’da bulunan arazisinde 
üretilen yaklaşık bin 500 ton mısır silajı, yüzde 100 hibe ile toplam 674 
kadın hayvan üreticisi ile 10 afetzedeye teslim edilecek. 

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde 1-20 adet 
arası büyükbaş hayvanı olan kadın yetiştiricisine kişi başı ikişer ton mısır 
silajı desteğinde bulunacak.

Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi, kırsal kalkınma-
yı desteklemek ve yerli 

üretme katkı sağlamak amacıyla 
‘kadın dostu’ Başkent olma yo-
lunda çalışmalarını aralıksız sür-
dürüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Baş-
kanlığı, kadın hayvan yetiştiri-
cilerini girişimciliğe teşvik et-
mek, üretimden kopmamalarını 
sağlamak ve ekonomik yönden 
destek olmak için 25 ilçede hay-
van yemi olarak kullanılan “mısır 
silajı” dağıtımına başladı.

Zeliha BAĞDAŞ Emre ŞENOĞLU • Yunus Emre AYAN
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
SMA’LI ÇOCUKLARIN SESİ OLUYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası çocukların valilik izinli bağış kampanya-
larının bilgilerini resmi internet sitesinden yayımlamaya başladı. ‘SMA'lı Çocuklarımıza Destek Sayfası’ linki 
üzerinden hayırsever vatandaşlar, tedavi masraflarının karşılanmasına destek olmak için açılan banka IBAN 
numaralarına ulaşabilecek. 

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, Başkent’te toplum 
sağlığını korumaya yönelik 

projeleri hayata geçirmeye devam 
ediyor.  

Türkiye'de ilk kez yeni evle-
necek çiftler için ücretsiz Spinal 
Musküler Atrofi (SMA) testi uygu-
laması başlatarak örnek olan Bü-
yükşehir Belediyesi, SMA hastası 
çocuklar için başlatılan valilik izinli 
bağış kampanyalarının bilgilerini 
de ‘ankara.bel.tr’ adresi üzerinden 
erişime açtı. 

SMA'LI ÇOCUĞU OLAN 
AİLELERE DESTEK

İnsan odaklı uygulamalara ön-
celik vererek toplumsal dayanışma 

ruhunu yeniden canlandıran Bü-
yükşehir Belediyesi, yeni başlattığı 
uygulamayla da Türkiye genelinde 
SMA'lı çocuğu olan ve tedavi mas-
rafları için kampanya başlatan aile-
lere destek olmak amacıyla hayır-
sever vatandaşlarla aracılık görevi 
üstlendi. 

Büyükşehir Belediyesinin sos-
yal medya hesapları üzerinden 
yapılan açıklamada, “SMA'lı Ço-
cuklarımızın Sesi Oluyoruz. Ço-
cukların koşup gülebileceği mutlu 
bir geleceği hep beraber inşa ede-
lim. Valilik izinli bağış kampanya-
larına Belediyemizin internet site-
sinden ulaşabilirsiniz” ifadelerine 
yer verildi.  

“İyilik bulaşıcıdır” anlayışı doğ-

rultusunda çalışmalarını sürdüren 
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ha-
yırseverlerin SMA'lı çocuklar için 
başlatılan bağış kampanyalarına 
destek olabilmesi ve kolayca ula-
şabilmesi için resmi internet say-
fası olan “https://www.ankara.bel.
tr/” adresinde yer alan ‘SMA'lı Ço-
cuklarımıza Destek Sayfası’  linkini 
paylaştı.

Erhan YUMŞAK Ali İhsan CANSIZ


