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15 BİN 778 GENCİN
YKS ÜCRETİ YATIRILDI

ELEKTRİKLİ OTOBÜS
LONDRA’DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

ORTAKÖY VE KUTLUDÜĞÜN 
ŞEBEKE SUYUNA KAVUŞTU

TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI

17 bin 702 çiftçimizin Başkent Kartına 34 milyon 746 bin 700 TL mazot 

desteği yatırdık. Biz burada kaybedeni olmayan büyük bir aileyiz.
MAZOT DESTEĞİ BAŞLADI
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BAŞKENT BÜLTENİ

BÜYÜKŞEHİR’DEN
22 ÜST DÜZEY BİLİŞİM EĞİTİMİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi dijital endüstri-
lerde istihdamı artıran özellikle de genç bili-
şimcileri destekleyen projeleri bir bir hayata 

geçiriyor.

BLD 4.0 uygulamalarıyla Başkentlileri buluş-
turarak daha önce iki TechBridge Merkezini genç 
bilişimcilerin hizmetine açan Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şimdi de bilişim sek-
töründe istihdamı teşvik edecek 22 üst düzey eğitim 
desteğini içeren yeni bir projeyi hayata geçirdi.  

“GENÇLERİMİZİN HAYALLERİYLE ARALARINDA 
HİÇBİR ENGEL KALMASIN”

Geleceğin meslekleri olarak adlandırılan bilişim 
sektöründe işsiz gençlere eğitim desteği vererek 
meslek sahibi olmaları başta olmak üzere ileri 
teknoloji alanındaki bu eğitimlerle daha sonra eğitici 
eğitimlerinin de verilmesi amaçlanıyor. Başkent’te 
bilişim sektörünün gelişmesini ve dünyaya açılmasını 
istediklerini vurgulayan Başkan Mansur Yavaş yeni 
projeyi, “Gençlerimizin hayalleriyle aralarında 
hiçbir engel kalmasın istiyoruz. Metaverse 
eğitiminden oyun geliştirmeye, kriptolojiden 
robotik kodlamaya pek çok eğitime başlıyoruz” 
sözleriyle duyurdu.

YÜZ BİNDEN FAZLA GENCİN DİJİTAL ENDÜSTRİ 
SEKTÖRÜNE KAZANDIRILMASI PLANLANIYOR

Proje kapsamında Başkentli gençlere verilecek 
üst düzey teknoloji eğitimlerinin ardından 2-3 yıl 
gibi kısa bir sürede yüz binin üzerinde gencin dijital 
endüstrilere kazandırılması hedefleniyor.

Başkent’i metaverse alanında cazibe merkezi 
haline getirmeyi amaçlayan proje ile yazılım, oyun, 
VR, AR, IOT ve robotik kodlama alanlarında da dünya 
pazarındaki payının da artırılması planlanıyor.

ÖN BAŞVURULAR ONLİNE ORTAMDA

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun 
olanların katılabileceği eğitimlerde her bir kurs, 
20-25 kişilik kontenjanlardan oluşacak ve bir dönem 
içerisinde yalnızca bir kursa başvuru yapılabilecek.

Proje kapsamında eğitim alınabilecek eğitimler 
ise şöyle:

OYUN GELİŞTİRME EĞİTİMİ - PC/VR-MID CORE
OYUN GELİŞTİRME EĞİTİMİ PC/VR- UPPER- CORE
METAVERSE EĞİTİMİ
OYUN GELİŞTİRME EĞİTİMİ MOBİL HYPER CASUAL
FİLM GÖRSEL EFEKTLERİ YAPIMI VE MONTAJ EĞİTİMİ
VR İÇERİK GELİŞTİRME EĞİTİMİ UNREAL ENGINE
VR İÇERİK GELİŞTİRME EĞİTİMİ UNITY
3D KARAKTER MODELLEME EĞİTİMİ
3D KARAKTER ANİMASYONU EĞİTİMİ
3D KIYAFET MODELLEME VE KUMAŞ SİMÜLASYONU EĞİTİMİ
3D MEKANİK MODELLEME EĞİTİMİ
MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME EĞİTİMİ
ÜRÜN MODELLEME VE GÖRSELLEŞTİRME EĞİTİMİ
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA JAVA 1 -2
WEB TABANLI PROGRAMLAMA
VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ
KRİPTOLOJİ
BİLGİSAYAR İLE GÖRME VE GÖRÜNTÜ İŞLEME
VİDEO KODLAMA IP-TV VE VOIP UYGULAMALARI
NEURAL AĞLARI VE DERİN ÖĞRENME
PYTHON PROGRAMLARI
ROBOTİK KODLAMA
İNTERNET PROGRAMCILIĞI (PHP&MYSQL) 1.DÖNEM
İNTERNET PROGRAMCILIĞI (C# İLE ASP.NET) 1.DÖNEM
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM -1 (CAD-1) (AUTOCAD) 1. DÖNEM
COREL DRAW İLE GRAFİK TASARIM 1. DÖNEM
WEB SAYFA TASARIMI (HTML-CCS-JS)1. DÖNEM
CATIA İLE ENDÜSTRİYEL ÜRÜN TASARIMI VE MODELLEME 1. 
DÖNEM
PYTHON TEMEL VE ORTA SEVİYE 1. DÖNEM
BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D MODELLEME VE ANALİZ (CATIA) 
1.DÖNEM
REVİT EĞİTİMİ 1. DÖNEM

Akıllı kent teknolojileriyle Başkentlileri buluşturarak özellikle genç bilişimcileri destekleyen Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “Gençlerimizin hayalleriyle aralarında hiçbir engel kalmasın 
istiyoruz” sözleriyle şimdi de metaverse eğitiminden oyun geliştirmeye, kriptolojiden robotik kodlamaya 

kadar 22 üst düzey eğitimin yer aldığı ve istihdamı teşvik edecek yeni bir projeye start verdi.

Emre ŞENOĞLUSeda BUGARİ
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BAŞKENT TRAFİĞİNİ RAHATLATAN
AKILLI KAVŞAKLARIN SAYISI ARTIYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün artan kent trafiğine kalıcı çözümler üretmeye devam 

ediyor. Başkent’te trafik yoğunluğunu azaltarak yakıttan tasarruf sağlayacak loop dedektör ve 
yaya butonlarıyla çalışan ve sayıları artırılan “Akıllı Kavşak Sistemi” kent genelinde 142 noktada 
faaliyete geçirildi. Sistem sayesinde kırmızı ışıkta bekleme süresi de minimum seviyeye düşüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te 
ulaşımı rahatlatacak ve daha konforlu hale 
getirecek projeleri birer birer hayata geçiriyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı 
Şube Müdürlüğü, kent genelinde farklı lokasyonlar 
da bulunan 142 adet kavşağı Akıllı Kavşak Sistemine 
geçirdi. Loop dedektör ve yaya butonu aracılığıy-
la çalışan sistem, kavşaklardaki araç yoğunluğuna 
göre süreleri anlık olarak belirliyor. Sistem kırmızı 
ışıkta bekleme süresini minimum seviyeye indirerek 
gerçek zamanlı bir trafik yönlendirmesi de sağlıyor.

AKILLI KAVŞAK SİSTEMİ TRAFİĞE NEFES 
ALDIRIYOR

Ankara trafiğini rahatlatarak hem zamandan 
hem de yakıttan tasarruf sağlayan projeleri Baş-
kentlilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 
özellikle pik saatlerde trafik yoğunluğunun olduğu 
anayolları Akıllı Kavşak Sistemleri ile donatıyor.

Trafik yoğunluğunun arttığı noktalara nefes 
aldıran sistem; anayol, yan yol ve sola dönüşlere 
yerleştirilen loop dedektör ve yaya butonları ara-

cılığıyla çalışıyor. Sistem ayrıca kavşaklardan gelen 
araç yoğunluğu bilgisiyle sonraki kavşaklardaki araç 
yoğunluğu bilgisini alarak trafik ışıklarının sürelerini 
anlık olarak belirliyor.

TRAFİK IŞIKLARININ SÜRESİ YOĞUNLUĞA GÖRE 
DEĞİŞİYOR

Akıllı Kavşak Sistemi sürücülerin kırmızı ışıkta 
bekleme sürelerini minimum seviyeye çekerek ve 
zaman kaybının önüne geçirerek sürücülere avantaj 
sağlıyor.

Sistem pik saatlerde trafik sürelerini en verimli 
şekilde dağıtırken, yoğunluğun olmadığı saatlerde 
ise kırmızı ışıkta bekleme sürelerini kısaltıyor. 
Mevcut sistemlerde süreler sabit olarak verildiği için 
araçların bulunmadığı yollarda yeşil ışık yanarken 
bu sistem sayesinde araç olmayan veya araçların 
az olduğu yönlerden kazanılan süreler sayesinde 
kırmızı ışıkta bekleme süreleri en aza iniyor. 

2019 yılı itibarıyla 73 adet kavşağı akıllı hale 
getiren Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar akıllı 
kavşak sayısını 142’ye yükseltildi.

Ali İhsan CANSIZ • Yunus Emre AYANZeynep Esra ŞAHİN 
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BAŞKENT’İN YENİ OTOBÜSLERİ
GELMEYE DEVAM EDİYOR

Toplu taşımada seferberlik başlatarak Ankaralılara 
daha hızlı ve konforlu toplu ulaşım imkânı sağ-
lamayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 

araç filosunu yenilemeye devam ediyor.

Satın alınan modern otobüsleri Başkentlilerle bu-
luşturan EGO Genel Müdürlüğü, filosuna 15 yeni solo 
otobüsü daha ekledi. Daha önce gelen 51 midibüs dâhil 
servise çıkarılan araçlarla son dönemde teslim alınan 
otobüs sayısı 198’e yükseldi.

HAZİRAN AYINDA BAŞKENT YOLLARINDA OLACAK

Artan nüfus yoğunluğu nedeniyle Başkentlileri top-
lu taşıma kullanmaya teşvik etmek ve konforlu seyahat 
imkânı sağlamak için harekete geçen EGO Genel Mü-
dürlüğü, ekonomik ömrünü tamamlayan araçlar yeri-
ne teknolojik yeniliklerle donatılmış modern otobüsler 
satın aldı. 

Bir yandan Başkent’te ulaşımı sorun olmaktan çı-

karmak için akıllı kavşak uygulamalarından yeni köprü 
ve yolların yapımına kadar altyapı yatırımlarını sürdü-
ren Büyükşehir Belediyesi, yenileme karara aldığı toplu 
taşıma araç sayısını da her geçen gün artırıyor.

Daha önce 3 adet elektrikli otobüsü daha teslim 
alan EGO Genel Müdürlüğü, haziran ayı sonuna kadar 
154 yeni belediye otobüsünü (115 adet körüklü Merce-
des ve 39 adet solo Mercedes marka otobüs) daha araç 
filosuna dâhil edecek. Aşama aşama teslim alınacak 
otobüslerle toplamda 355 adet yeni otobüs Başkentli-
lerle buluşturulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda artan nüfus nedeniyle yoğunluğu azaltmak hem de konforu artırmak 
amacıyla araç filosunu yeniliyor. Alınan otobüslerin teslimat süreci devam ederken yeni araç sayısı 198 oldu. Haziran 

ayı sonuna kadar 154 yeni otobüs daha filoya katılacak.

Emre ŞENOĞLUZeynep Esra ŞAHİN 

ABB’DEN BİR SINAV DESTEĞİ DAHA: 
15 BİN 778 GENCİN YKS ÜCRETİ YATIRILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te eği-
timde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğ-
rencilere sağladığı eğitim desteklerini çeşit-

lendirerek sürdürüyor.  

Büyükşehir Belediyesi, 18-19 Haziran 2022 tarih-
leri arasında gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek sosyal yardım alan 
ailelerin çocuklarının sınav başvuru ücretlerini bu 
yıl da karşıladı. 

Öğrencileri sosyal medya hesapları üzerinden 

bilgilendiren ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Gençle-
rimizin gözlerinde geleceği, umudu, ışığı görmek 
için tüm çabamız. Bu sene de eğitimde fırsat eşit-
liği sağlamak adına sosyal yardım alan ve beledi-
yemize başvuran 15 bin 778 evladımızın YKS üc-
retlerini karşıladık. Hepinize inanıyor, sınavınızda 
başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl YKS’ye giren 6 bin 521 öğrenciye 
destek sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi bu 
yıl ise başvuruda bulunan 15 bin 778 öğrencinin YKS 
giriş ücretlerini karşıladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek olan öğrencilerin sınav ücretini 
bu yıl da karşıladı. Sınav ücretlerinin yatırıldığını duyuran Başkan Mansur Yavaş “Gençlerimizin gözlerinde 

geleceği, umudu, ışığı görmek için tüm çabamız. Bu sene de eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına 
sosyal yardım alan ve belediyemize başvuran 15 bin 778 evladımızın YKS ücretlerini karşıladık” dedi.

Zeynep Esra ŞAHİN 
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BAŞKENT’TE KAR TEYAKKUZU: 
4 BİNİ AŞKIN PERSONEL SAHADA

Ankara’da kar yağışının etkisini göstermesinin 
ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm 
birimleriyle teyakkuza geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da 
sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlileri 
bilgilendirerek, “Sorumluluk alanımızda bulunan 
bütün yollar trafiğe açıktır. Evinize, işinize rahatça 
gidebilirsiniz. Görevimizin başındayız. Çalışmaları-
mızı ‘kartakip.ankara.com.tr’ adresimizden canlı 
olarak izleyebilirsiniz”  dedi.

TÜM ANA ARTERLER AÇIK

Kar yağışının ulaşıma ve gündelik hayata olum-

suz etkilerine karşı harekete geçen Büyükşehir 
ekipleri 25 ilçede öncelikli olarak hastane önleri, 
ana arterler ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzla-
ma çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan yoğun çalış-
malar sonucunda Başkent’in tüm caddeleri ve bul-
varlarında yollar açık kaldı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmala-
rını 4 bin 230 personel, bin 229 araçla sürdürdü.

Sosyal medya hesapları üzerinden ve led ekran-
lardan sürücülere kış lastiği takmaları konusunda 
uyarılarda bulunmaya devam eden Büyükşehir Be-
lediyesi ayrıca yaz lastiği ile trafiğe çıkan ve yolda 
kalan sürücülere de destek verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması 
için 4 bin 230 personel ve bin 229 araçla kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Başkan 

Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Başkentlileri bilgilendirirken 
çalışmaların da ‘kartakip.ankara.com.tr’ adresi üzerinden izlenebileceğini belirtti.

Ramazan KARACA

Seda BUGARİ
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BAŞKENT’TE KAYKAY PARKLARININ 
SAYISI ÇOĞALACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından genç-
leri spor yapmaya teşvik etmek amacıyla ha-
yata geçirilen projeler devam ediyor. 

Sporu ve sporcuları destekleyerek sağlıklı nesil-
ler yetişmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 
gençlerden gelen yoğun talep üzerine Başkent’in 
çeşitli noktalarında ‘Kaykay Park’ları inşa ediyor. 

KULLANILMAYAN HAVUZ KAYKAY 
PLATFORMUNA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Her yaş grubuna uygun olarak ilki Çukuram-
bar’da hizmete açılan Kaykay Parkı’ndan sonra Mo-
gan Parkı’nda göl kenarında atıl durumda bulunan 
havuza kaykay platformları yerleştirmeye başlayan 

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, bin 300 
metrekare alana sahip havuzun zeminini hava şart-
larına bağlı olarak kısa sürede kaykay yapmaya ha-
zır hâle getirecek. 

Bir diğer çalışmanın devam ettiği Cemre Parkı’n-
da ise 880 metrekare alan üzerine kurulu kaykay 
pistinin bahar aylarının ilk günlerine yetiştirilmesi 
planlanırken, Yenimahalle’de yer alan Serhat Par-
kı’na kurulan 500 metrekarelik kaykay pisti de ta-
mamlanarak hizmete açılacak. 

Türkiye Kaykay Federasyonu’nun görüşü alına-
rak yapılan pistler, farklı yaş gruplarına hitap ede-
cek parkurlardan oluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gençlerden gelen yoğun talep üzerine sporu ve sporcuları 
desteklemek amacıyla Başkent’te Kaykay Parklarının sayısını artırıyor. Çevre Koruma ve Kontrol 

Daire Başkanlığı tarafından Serhat, Cemre ve Mogan Parkı’nda yapımı devam eden kaykay pistleri 
kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacak.

Ramazan KARACA • Yunus Emre AYANErhan YUMŞAK Melih KOMŞU
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ASKİ’NİN KAÇAK SUYLA
ETKİN MÜCADELESİ SÜRÜYOR

ASKİ Genel Müdürlüğü, kuraklık tehlikesine karşı Başkent’te kaçak suyla mücadelesini aralıksız 
sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl toplam 11 bin 735 denetimde kaçak su kullanıldığını tespit eden ASKİ 

ekipleri, 3 bini aşkın tutanak tutarak 9 milyon 672 bin TL idari para cezası uyguladı.

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması 
yönündeki çalışmalar kapsamında kaçak suyla 
mücadele çalışmalarını titizlikle yürüten ASKİ 

Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması ve 
sudaki kayıp-kaçak oranlarının tespiti konusunda 
taviz vermiyor.

ASKİ Abone İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki 
Kaçak Su Kontrolü Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 
Başkent’in dört bir yanında 7/24 denetim gerçekleş-
tirdiğini belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 
“Tüm dünyayı tehdit eden kuraklık tehlikesine karşı 
sadece tasarruf önlemleri tek başına yetersiz kalır. 
Biz tasarruf önlemlerimizin yanı sıra kayıp ve kaçak 
su kullanımının da önünü keserek bu mücadeleye 
farklı açılardan da destek sağlamaya çalışıyoruz” 
dedi. 

SAHADA 11 BİN 735 DENETİM

ASKİ ekipleri 2021 yılında, 2 bin 990 adedi şebeke 
hatları, 209 adedi ise atık su hatlarındaki kaçaklar 
olmak üzere sahada toplamda 11 bin 735 denetim 
gerçekleştirdi.

Başkent genelinde farklı yöntemlerle kaçak su 
kullandığı tespit edilen 3 bini aşkın kişiye 9 milyon 
672 bin TL’lik idari para cezası uygulayan ASKİ Genel 

Müdürlüğü, kentin en ücra noktasındaki vatandaşla-
rın susuz kalmaması için de ayrı bir çalışma yürüttü. 
Çeşitli sebeplerle susuz kalan bölgelere su taşıyan 
tanker sayısında artışa giden ASKİ, 41 yeni su taşıyan 
tankere de ruhsat verdi. 

ASKİ İHBAR HATTINI ARAYIN

Dünyada artan kuraklık tehlikesine karşı kaçak su 
kullanımı konusunda vatandaşların da hassas olması 
gerektiğine dikkat çeken ASKİ Genel Müdürlüğü yet-
kilileri ise “Halkımızın çok büyük desteğini ve hassa-
siyetini görüyoruz. Onların ihbarları doğrultusunda 
direkt nokta atışı adrese giderek, yerinde tespit 
yapıyor ve kaçak kullanıma son veriyoruz. Kaçak su 
kullanımı olduğunu fark eden vatandaşlarımız, ASKİ 
Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesapları ya da 
7/24 hizmet veren ‘(0312) 611 10 00’ numaralı ASKİ 
Müşteri hizmetlerine ihbarda bulunabilir. Kaçak su 
kullanmak demek sizin, bizim ve tüm Ankaralının 
hakkını gasp etmek demektir. Böyle bir durumu 
ihbar etmek bir vatandaşlık görevidir” bilgisini 
paylaştı.

Kaçak su kullandığı tespit edilen konutların te-
sisatını fotoğraflayarak belgeleyen ASKİ ekipleri, 
su akışını keserek tutanakla para cezası işlemi 
uyguluyor.  

Selim Arda ERYILMAZSeyithan Melih BİNGÖL 
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CENAZE HİZMETLERİNDE YENİ DÜZENLEME: ABB CENAZE 
YAKININI UÇAKLA ÜCRETSİZ GÖNDERECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediye-
cilik anlayışı doğrultusunda cenaze hizmetle-
rinde de Başkentlilerin yanında olmayı sürdü-

rüyor.

Mart ayı Belediye Meclisi toplantısında gündeme 
gelen Başkanlık yazısının kabul edilmesiyle bundan 
sonra Büyükşehir Belediyesi kent dışı defin işlemle-
rinde cenaze yakını bir kişinin uçak bileti ücretini de 
karşılayacak. Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Türk Hava 
Yolları (THY) ile kısa bir süre içinde protokol imza-
layacak.

DEFİN İŞLEMLERİNİ HIZLANDIRACAK 
UYGULAMA

Cenazelerin şehir dışına havayolu ile taşınması 
taleplerinin artması üzerine bu uygulamayı 
hayata geçirme kararı alan Büyükşehir Belediyesi, 
Ankara’da vefat eden bir kişinin bir yakınının uçak 
bileti ücretini tek yön olarak karşılayacak.

Bugüne kadar havayolu ile bir refakatçinin 
yüzde 20 indirimli uçak bileti ücretini karşılayan ve 
ücretsiz cenaze naklini gerçekleştiren Mezarlıklar 
Daire Başkanlığı, yeni düzenlemeyle havayoluyla bir 
cenaze yakının uçak bileti ücretini ödeyerek daha 
kısa sürede defin yapılacak kente ulaşımını sağla-
yacak.

Türk Hava Yolları (THY) ile imzalanacak protokol 
kapsamında cenaze yakınlarından bir kişi yüzde 
20 indirimli bilet uygulamasından yararlanmaya 
devam edecek.

CENAZE YAKININA EKONOMİK YÖNDEN DE 
DESTEK 

Yeni düzenlemeyle cenaze naklini hızlandırarak 
vatandaşlarının acılı gününde ekonomik yükünün 
azaltılmasını da amaçladıklarını belirten Mezar-
lıklar Daire Başkanı Köksal Bozan, şu bilgileri verdi: 
“Cenaze nakil hizmetleri aslında belediyemiz için 
en önemli işlerden biri. Gerek ilçelerimize gerekse 
komşu şehirlerimize ve uzak şehirlere günlük 
ortalama 10-15 arası cenaze nakil ediyoruz. Son 2 

yılda cenaze araç filomuza 65 araç daha ekledik ve 
şu anda 87 cenaze aracıyla hizmet veriyoruz. Biz 
yine karayolunun dışında özellikle uzak yerlere 
de cenaze gönderiyoruz. Uçakla gönderirken 
daha önceki meclis kararıyla kargo bölümüyle bir 
anlaşma yapmıştık. Bizler cenazeyi uçakla gönde-
riyoruz ama yakını burada kalıyordu. Dolayısıyla 
özellikle birinci derecedeki yakınları çok ciddi sı-
kıntılar yaşıyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Sayın Mansur Yavaş’ın talebi ile bir meclis kararı 
çıkardık ve böylece cenaze yakınlarından birini 
cenazeyle beraber uçakla ücretsiz göndereceğiz. 
Önümüzdeki hafta protokol imzalandıktan sonra 
da bu hizmeti yürürlüğe koymuş olacağız.”

Mezarlıklar Daire Başkanlığı yıllık ortalama 2 bin 
cenazeyi Türk Hava Yolları ile Ankara dışına gönde-
riyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Türk Hava Yolları ile imzalayacağı 
protokol kapsamında bundan sonra başka ile defnedilecek cenazenin bir yakınının uçak bilet 

ücretini de karşılayacak. Bu düzenleme sayesinde hem defin işlemleri hızlanacak hem de cenaze 
yakınının ekonomik yükü azaltılacak.

Emre ŞENOĞLUZeynep Esra ŞAHİN
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BÜYÜKŞEHİR’İN DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ
YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ OTOBÜSÜ
LONDRA’DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’de 
ilk kez BELKA AŞ tarafından hayata geçirilen 
‘Elektrikli Otobüs Dönüşüm Projesi’ dünyada 

da ses getirdi.

Türkiye’deki birçok belediyeye örnek olduğu 
kadar dünyadaki yerel yönetimlerin de dikkatini 
çeken projenin tanıtılması için Londra’dan BELKA 
AŞ’ye özel davet geldi. Davet duyurusunu sosyal 
medya hesapları üzerinden paylaşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Dönüştürülmüş 
yüzde 100 elektrikli otobüsümüz dünyanın da 
dikkatini çekmeye devam ediyor. Londra’da dü-
zenlenen ve otomotiv sektörünün önemli isim-
lerinin davet edildiği Manufacturers and Traders 
Electrified 2022 ve UK-Türkiye Green Finance Con-
ference etkinliklerine davet edildik” dedi.

PROJE LONDRA’DA İKİ KONFERANSA KATILDI

BELKA AŞ, 17 Mart 2022 tarihinde Londra’da 
Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı tara-
fından düzenlenecek ‘UK-Türkiye Green Finance 
Conference’na (Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finans 

Konferansı) davet edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş’ın da katıldığı konferansta; Elektrikli Otobüs 
Dönüşüm Projesi ayrılan özel bir stantta tanıtıldı. 
Türkiye’de yeşil bir finans ekosistemini teşvik 
etmek amacıyla yabancı yatırımcıların da yer 
aldığı konferansta, BELKA AŞ’nin çevreci projesi 
görücüye çıktı.

BELKA AŞ, 23-24 Mart 2022 tarihlerinde de 
Türkiye’den sadece 2-3 otomotiv sektörü temsil-
cisinin davet edildiği ‘The Society of Motor Ma-
nufacturers and Traders  Electrified 2022’ye de 
(Motor Üreticileri ve Yatırımcıları Derneği Elekt-
rifikasyon Konferansı) davet edildi. Bu konfe-
ransta da otomotiv endüstrisi ve paydaşlarının 
ve hükümetin sıfır emisyon mobilitesine geçişin 
hızlandırılması amacıyla güçlerini nasıl birleşti-
rebilecekleri konusuna odaklanıldı. Dünyaca ünlü 
konferans ayrıca otomotiv, şarj altyapısı, batarya 
tedarik zinciri, enerji, lojistik sektörü ve çeşitli 
devlet kuruluşlarından oluşan yaklaşık 300 üst 
düzey yöneticiyi bir araya getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELKA AŞ’nin  ‘Elektrikli 
Otobüs Dönüşüm Projesi’ dünyanın birçok ülkesindeki yerel yönetimler 
tarafından da ilgi görüyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Londra’da 
düzenlenen ve otomotiv sektörünün önemli isimlerinin davet edildiği 
Manufacturers and Traders Electrified 2022 ve UK-Türkiye Green Finance 
Conference etkinliklerine davet edildik” sözleriyle duyurdu.

Seda BUGARİ

Çevre Dostu
%100

Elektrikli
Otobüs
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ASKİ TÜRKAK’A AKREDİTE OLDU: YAPI KALİTE 
KONTROL LABORATUVARI DÜNYAYA AÇILDI

ASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı, 1,5 yıllık sürecin ardından Türk 
Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK) akredite oldu. Laboratuvar artık altyapı çalışmaları sırasında 

müteahhit firmaların kullandıkları termoplastik boruları, gelişmiş ülkelerde geçerli olan 
standartlara göre denetleyebilecek.

Selim Arda ERYILMAZ Evin DEMİRTAŞ 

Başkentlilere içme suyu ve atık su hizmeti veren 
ASKİ Genel Müdürlüğü, bir yandan da altyapı 
çalışmalarını modern teknoloji ile buluşturma-

ya devam ediyor.

ASKİ, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi yerleşke-
sinde bulunan Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı’nı 
kalibrasyon zorunluluğu ve metrolojik izlenebilirliği 
olan bir laboratuvara dönüştürmek için düğmeye 
bastı. Türkiye’deki tüm laboratuvarların uluslara-
rası standartlar çerçevesinde çalışıp çalışmadığını 
teyit eden TÜRKAK’a akredite olan laboratuvarın 
yaptığı ölçümler bundan sonra uluslararası geçer-
lilik kazanacak.

Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı,  imalat çalış-
malarında müteahhit firmaların kullandıkları ter-
moplastik boruları, gelişmiş ülkelerde geçerli olan        
standardına göre test edebilecek. Test sonuçları, 
Avrupa ülkeleri, ABD ve Çin dâhil olmak üzere 
dünyanın her yerinde geçerli olacak. 

LABORATUVAR ASKİ’YE GELİR DE SAĞLAYACAK

TÜRKAK’tan gelen denetim ekibi, 1,5 yıllık bir 
sürecin ardından Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı’n-
da sürdürdüğü incelemeleri tamamladı.

Akreditasyonun gerçekleşmesinin ardından 
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Genel Müdür 
Yardımcısı Baran Bozoğlu ile Çevre Koruma ve Su 
Havzaları Dairesi Başkanı Ümit Güven Ulusoy labo-
ratuvarı ziyaret etti. Yapı Kalite Kontrol Laboratu-
varı’nda Türkiye’nin Ankara dışındaki kentlerinden 
gelen altyapı malzemelerinin de test edileceğini 
belirten Öztürk, bu sayede ASKİ’ye gelir sağlanaca-
ğını anlattı: “2021 yılı ekim ayında ASKİ Genel Mü-
dürlüğümüze bağlı Yapı Kalite Kontrol Laboratuva-
rı TÜRKAK’a akreditasyon başvurusunda bulundu. 
25 Şubat’ta da TÜRKAK tarafından akreditasyon 
sertifikamız yayınlandı. Artık sadece ASKİ bünye-
sinde değil diğer tüm kentlerdeki firmalar için de 
testler yapabileceğiz. Bu testler TÜRKAK’a akredite 
olmamız nedeniyle Avrupa ve ABD’de de kabul 
gören testler olacak. Boruların ısı dayanımları, 
yoğunluk tayinleri, iç basınç ve darbe dayanım-
ları ile ilgili her türlü testi yapacağız. ASKİ olarak 
bundan sonraki hedefimiz yeni yatırımlarla gerek 
termoplastik boru testleri gerekse de zemin, 
agrega ve beton deneyleri konularında akredite 
olduğumuz kapsamları genişletmeyi planlıyoruz.”

Öztürk ayrıca önümüzdeki günlerde laboratuvar 
binasının fiziksel koşullarının iyileştirileceğini, labo-
ratuvara son teknoloji ile çalışan modern cihazlar 
alınacağını söyledi. 

ÇEVRE LABORATUVARI DA TÜRKAK’A AKREDİTE 

2004 yılından itibaren TÜRKAK’a akredite olan 
Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanlığı Yapı 
Kalite Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı Yapı Kalite 
Kontrol Laboratuvarı da Başkent’in içme suyunun 
uluslararası standartlara uygunluğunu denetleme-
ye devam ediyor.

Çevre Laboratuvarı’nda içme suyu analizleri 
yapılarak Ankara’nın şehir şebeke sistemi düzenli 
olarak izleniyor.
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ÇİFTÇİLERDEN YOĞUN İLGİ: MAZOT 
DESTEĞİ SONRASI DEPOLAR DOLUYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği 
kırsal kalkınma projeleriyle çiftçinin yüzünü 
güldürmeye devam ediyor.

Başkent’te kent ekonomisini canlandırmak ve 
yerli üreticiyi teşvik etmek amacıyla kırsal kalkınma 
desteklerini her geçen gün çeşitlendiren Ankara 
Büyükşehir Belediyesi şimdi de Başkentli çiftçilere 
mazot desteği vermeye başladı. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Ya-
vaş’ın, “Ankaralı yerli üretici üretmeye devam etsin 
diye Türkiye’nin yerelde en kapsamlı mazot deste-
ğine başladık. 17 bin 702 çiftçimizin Başkent Kartı-
na 34 milyon 746 bin 700 TL mazot desteği yatırdık. 
Biz burada kaybedeni olmayan büyük bir aileyiz” 
sözleriyle müjdeyi vermesinin ardından Başkent-

li çiftçiler mazot almak için benzin istasyonlarında 
yoğunluğa neden oldu.

BAZI AKARYAKIT İSTASYONLARI MAZOT 
İNDİRİMİ YAPTI 

Geçtiğimiz aylarda yerli üreticilere Başkent Kart 
dağıtımına başlayan Büyükşehir Belediyesi, başvu-
ruda bulunan 17 bin 702 çiftçinin Başkent Kartına 
mazot desteğini yatırdı.

Başkent Kartlara yatırılan 34 milyon 746 bin 700 
TL’lik mazot desteği, yerli üreticinin ekonomisi ka-
dar kent ekonomisini de canlandırdı.

Birçok akaryakıt istasyonu mazotta indirim 
kampanyası düzenleyerek hem Başkent Kart uygu-
lamasına hem de çiftçilere destek verdi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Türkiye’nin yerel bazda en kapsamlı mazot desteği 
ile Başkent’te yeni bir kırsal kalkınma hamlesi başlattı. Başkent Kartlara yatırılan desteğin 

ardından çiftçiler araçlarına mazot doldurmak için akaryakıt istasyonlarında yoğunluğa neden 
olurken, kent ekonomisi de canlandı.

Emre ŞENOĞLUEcegül SARAL •  Ali Emre AY
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te 
binlerce ailenin çözümü için yıllardır beklediği 
Mamak Kentsel Dönüşüm alanında başlattığı 

çalışmaları hızlandırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 
30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde katıldığı toplu 
açılış töreniyle temeli atılan Mamak Dutluk, Üreğil, 
Derbent ve Araplar mahallelerini kapsayan 4, 5, 
6 ve 7’nci etaplarda başlatılan inşaat çalışmaları 
pandemi ve zorlu kış koşullarına rağmen tüm hızıyla 
devam ediyor. 

MAMAK’TA BİNALAR YÜKSELMEYE BAŞLADI

Yıllardır yapımına dahi başlanamayan ya da 
tamamlanamayan kentsel dönüşüm projeleri-
ni bitirmeyi amaçladıklarını belirten Özel Projeler 
ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya, 
Mamaklı vatandaşların 10 yıldan fazla süren mağdu-
riyetlerini gidereceklerini açıkladı:

“Geçen yıl ağustos ayında 4 bin 500 adet 
konutun temelini attık. Bu konutlar şu anda yüksel-
meye başladı. Mamak’ta 4, 5, 6 ve 7’nci etaplarda 
Derbent, Araplar, Dutluk ve Üreğil mahallelerinde 
başlatılan bu çalışmayla 4 bin 500 konutumuzun 
yükseldiğini vatandaşlarımız da görüyor. Bazı ko-
nutlarımızın kaba inşaatları tamamlandı, bazıları-
nın da inşaatları devam ediyor. 72 tane bloğun 24 
parselde 2 ay sonra yükseldiğini Samsun Yolu’ndan 
göreceğiz.”

KONUTLARIN NİHAİ TESLİM TARİHİ İSE 2023 
SONU

Çankaya, Mamak’ta projenin tamamlanıp konut-
ların teslim edilmesiyle hak sahiplerine yapılan kira 
ödemelerinden yıllık 50 milyon TL tasarruf sağlaya-
caklarına da dikkat çekti.

İnşaatı hızla ilerleyen bölgede tamamlanan 
konutları hak sahiplerine aşama aşama teslim 
etmeyi planladıklarını da ifade eden Çankaya, “Bu 
konutlarımızın nihai teslim tarihi 2023’ün sonu 
diyebiliriz ancak bu 4 bin 500 konutun tümünün 

teslim edilmesini beklemeden etap etap bitmiş 
olan konutlarımızı da teslim etmeyi amaçlıyoruz” 
dedi.

YENİ KONUT PROJESİ DE YOLDA

Mamak’ta 4 bin 500 konutun tamamlanmasının 
ardından 2008 yılında yapılan anlaşamaya göre 6 
bin konut projesinin daha hayata geçirilmesini ve 
vatandaşların mağduriyetlerini gidermeyi hedefle-
diklerini ifade eden Çankaya, “Diğer etaplarda yani 
Köstence, Tepecik, Dostlar, Küçük Kayaş, Yeşilbayır 
mahallelerinde de kentsel tasarımlar bitti. Yaşana-
bilir bir Mamak oluşturacağız. Bu konutlarımızın da 
inşaatlarına bu yıl içerisinde mutlaka başlayacak 
bir çalışma yürütüyoruz” diye konuştu.

ABB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı 
Yüksel Arslan da sosyal medya hesapları üzerinden 
yaptığı paylaşımla Mamaklı vatandaşları bilgilen-
direrek, “11 yıldır ihmal edilen Mamak Kentsel 
Dönüşüm Projesi 4, 5, 6 ve 7’nci etapta toplam 4 
bin 500 konut inşaatı hızla devam ediyor” ifadesini 
kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi aralarında Mamak 
Kentsel Dönüşüm Projesi’nin de yer aldığı ve kent 
genelinde 17 yıldır tamamlanamayan kentsel 
dönüşüm projeleri nedeniyle bugüne kadar hak sa-
hiplerine 2 milyar 234 milyon 205 bin 157 TL (11 Mart 
2022 itibarıyla) kira ödemek zorunda kaldı. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıllardır tamamlanamayan Mamak Kentsel Dönüşüm Projesini 
bitirmek için çalışmalara ara vermeden devam ediyor. 17 yıldır tamamlanamayan kentsel 

dönüşüm projeleri nedeniyle hak sahiplerine bugüne kadar 2 milyar 200 milyon TL’nin üzerinde 
kira ödenirken, Mamak bölgesinde de çalışmalar hızlandırıldı. 

Yunus Emre AYANSeda BUGARİ

MAMAK’TA MAĞDURİYET SONLANACAK: 
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ HIZLA İLERLİYOR
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MUTLUKENT’TE MUTLU SON:
ASKİ MAHALLEDEKİ SU BASKINI SORUNUNU ÇÖZÜYOR 

Kent genelinde altyapı seferberliği başlatan ASKİ Genel Müdürlüğü, Çankaya Mutlukent Mahallesi’nin 
yıllardır kanayan yarası olan yağmur suyu ve pis su baskınlarının giderilmesi için çalışmalara başladı.

ASKİ Genel Müdürlüğü bu kapsamda Çankaya 
ilçesi Mutlukent Mahallesi’nde uzun yıllardır 
kronikleşen yağmur suyu ve pis su baskınlarını 

çözüme kavuşturmak için harekete geçti. Bazı site 
ve konutların özellikle yağışların ardından zemin kat 
ve bodrum katlarını su basmasının önüne geçmek 
için bölgede altyapı yenileme çalışması başlatan 
ASKİ Genel Müdürlüğü, etap etap bu sorunları gide-
recek.

“SORUNU BÖLÜM BÖLÜM GİDERECEĞİZ”

Kanalizasyon şebeke hatlarının eski ve yetersiz 
olduğunu, gerek muhtarlığın gerekse bölge sakin-
lerinin şikâyetleri üzerine yapılan tespit çalışmala-
rının ardından da sorunların çözümü için çalışmaları 
hızlandırdıklarını açıklayan ASKİ Genel Müdürü Erdo-
ğan Öztürk, şunları söyledi:

“Önce sorunun tespitini yaptık ve özellikle ka-
nalizasyon hatlarının çok eski olduğunu bunun so-
nucunda da yağmur suyu hatlarıyla birçok yerde 
pis su hatlarıyla birlikte olması nedeniyle belli nok-
talarda pis suların geri teptiğini gördük. Bu yüzden 

de özellikle zemin ve bodrum seviyesindeki dai-
reler sular altında kalıyordu. Mutlukent Mahallesi 
Girişim Sitesi’nin önündeki kanalizasyon hatlarını 
yeniledik ve ana deşarj hattına bağladık. Yağmur 
suyu sisteminin oluşturulması için de kazıya baş-
ladık. Bölüm bölüm tüm mahallenin sorununu gi-
dereceğiz. Bu yıl içinde bu bölgede hiçbir sorunu 
bırakmamayı hedefliyoruz.”

BÖLGEDE NE YAPILIYOR?

Yıllardır yaşanan su baskınları probleminin gide-
rilmesine yönelik ASKİ ekipleri tarafından bölgede 
şu çalışmalar yürütülüyor:

 1970-1971-1973 ve 1974. sokakların kesişimin-
deki kanalizasyon şebeke hatlarının yetersiz ve eski 
olması sebebiyle mevcut altyapı çapı 300 mm’lik bin 
856 metre pis su hattı döşenerek yenilenecek,

 Su baskınlarının bertaraf edilmesi ve yüzey su-
larının toplanması için de 165 metre 500 mm’lik, 930 
metre de çapı 400 mm’lik yağmur suyu hattı proje-
lendirildi.

Çalışmalar öncelikle pis su baskınlarının yoğun 
şekilde yaşandığı Girişim Sitesi önünde gerçekleşti-
rilirken ay sonuna kadar bitirilmesi planlanan alan-
da proje deşarj işleminden itibaren 350 metre 300 
mm’lik pis su, 70 metre de 400 mm’lik yağmur suyu 
hattı imalatı yapılacak. Aşama aşama tamamlanacak 
proje daha sonra üst kotlardaki cadde ve sokaklarda 
devam edecek. 

 Selim Arda ERYILMAZSeyithan Melih BİNGÖL
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ABB’NİN ‘SÖZLEŞMELİ ÜRETİCİLİK MODELİ’NE 
KALDER’DEN BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş’ın, hayata geçirdiği ‘Sözleşmesi Üreticilik Modeli’, Kalite 
Derneği (KALDER) tarafından düzenlenen ‘İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri’ kapsamında 
yerel yönetimler kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Yavaş, “Bu ödül, emeklerini hiçbir 

zaman esirgemeyen tüm yerli çiftçilerimizin” dedi. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Man-
sur Yavaş’ın hayata geçirdiği ve Türki-
ye’ye örnek olan kırsal kalkınma projele-

rinden biri olan “Sözleşmeli Üreticilik Modeli”, 
çiftçiler kadar sivil toplum kuruluşlarının da 
takdirini kazanıyor.

Kalite Derneği (KalDer) tarafından bu yıl ilk 
kez verilen ‘İlham Veren Kamu Yönetimi Proje 
Ödülleri’ kapsamında Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi ‘Sözleşmesi Üreticilik Modeli’ projesi ile 
yerel yönetimler kategorisinde birincilik ödü-
lüne layık görüldü.

ABB Başkanı Mansur Yavaş birincilik ödülü 
ile ilgili olarak sosyal medya hesapları üzerin-
den yaptığı paylaşımda, “Sözleşmeli üreticilik 
modelimizin ‘İlham Veren Kamu Yönetimi Pro-
je Ödülleri’ kapsamında yerel yönetimler ka-
tegorisinde birincilik kazanmasının gururunu 
yaşıyoruz. Bu ödül, emeklerini hiçbir zaman 
esirgemeyen tüm yerli çiftçilerimizin” ifade-
lerine yer verdi.

Büyükşehir Belediyesi, 6 ay süren yarışma-
ya ‘Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’ kapsamında tarımsal üretimi ve çift-
çilerin gelir seviyesini artırarak Ankara halkının 
kooperatiflerce üretilen mahsullere Başkent 
Marketler üzerinden uygun fiyatlı erişiminin 
sağlanmasını amaçlayan ‘Sözleşmesi Üreticilik 
Modeli’ projesi ile katıldı.  

Türkiye genelinde yoğun başvurunun oldu-
ğu yarışmanın Türkiye Belediyeler Birliği Meclis 
Salonu’nda düzenlenen ödül törenine katılan 
ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal 
Çokakoğlu ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı 
Ahmet Mekin Tüzün katıldı.

PROJE
BAŞKENT’TE

TARIMSAL

ÜRETİMİ
ARTIRDI

Erhan YUMŞAK ARŞİV
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ABB 2021 YILI MALİ TABLOLARINI AÇIKLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şeffaf yönetim ve 
hesap verebilir yönetim anlayışı doğrultusun-
da kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor.

Şeffaf belediyecilik örneklerinden birine daha 
imza atan Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı mali tab-
lolarına ait tüm bilgileri de “www.ankara.bel.tr” 
adresinde yer alan “saydamlık ve hesap verilebilir-
lik” bölümünde paylaşarak açıkladı.

PERSONEL GİDERLERİNDEN TÜM 
HARCAMALARA KADAR

ABB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafın-
dan hazırlanan 2021 yılı “Temel Mali Tabloları” ile 
“Ek Mali Tabloları” Büyükşehir Belediyesinin resmi 
internet sitesinde yayımlandı.

2021 yılına ait bilanço bilgisinden faaliyet 
sonuçları tablosuna, bütçe ve faaliyet dengesi tab-
losundan bütçe gelirlerinin ekonomik ve kurumsal 
sınıflandırmasının yapıldığı tablolara, personel gi-
derlerinden faiz giderlerine, bütçe gelirlerinden 
mal ve hizmet alım giderlerine kadar tüm detaylar 
kalem kalem paylaşıldı.

Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını Başkent’e kazandıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2021 
yılı temel mali tablolarını “www.ankara.bel.tr” adresinde yer alan “saydamlık ve hesap verilebilirlik” 

bölümünde paylaşarak kamuoyuna açıkladı.

Ecegül SARAL

YENİ BALIK HALİ
AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Toptancı Balık Hali’ni yıkarak yeniden inşa etmeye başladı. 
Kapasitesi artırılarak, modern görünümüyle hizmet verecek olan Balık Hali’nde çalışmaların yüzde 85’i 

tamamlanırken, halin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açılması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Ya-
vaş’ın seçim öncesi Ankara Toptancı Hali esnafına 
verdiği sözü yerine getirmek amacıyla başlattığı 

yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Uzun yıllardır Başkent’in yaş sebze-meyve ve ba-
lık ihtiyacını karşılayan 4 bin metrekarelik alana sahip 
olan Ankara Toptancı Hali’nin yıpranan bölümleri yeni-
lenirken, Balık Hali de yıkılarak yeniden inşa edilmeye 
başlandı.

ÇALIŞMALARIN YÜZDE 85’İ TAMAMLANDI

Ankara Toptancı Hali içinde yer alan Balık Hali, yeni 
tasarımıyla 14 dükkân ve soğuk hava deposu ile daha 
da modern görünüme kavuşacak.

Projede yüzde 85 oranında ilerleme sağlanırken 
yeni Ankara Toptancı Balık Hali’nin, 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı’nda açılması planlanıyor. Yunus Emre AYANEcegül SARAL
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Başkent’te Silikon Vadisi benzeri bir model 
hedefiyle bilişim sektörünün gelişmesini 
sağlamak amacıyla özellikle genç girişimcile-

ri destekleyen BLD 4.0  projelerini hayata geçiren 
Ankara Büyükşehir Belediyesi, teknoloji girişim mer-
kezleri açarak genç girişimcileri teşvik ediyor.

Kuzey Yıldızı’ndan sonra Dikmen’de TechBrid-
ge Teknoloji Merkezini açan Büyükşehir Belediyesi, 
Bilkent Üniversitesi ile yaptığı iş birliğinin ardından 
bilişim sektöründe kendini geliştirmek isteyen giri-
şimcilere ücretsiz hizmet veriyor.

Kent yönetiminde katılımcılığa önem veren Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara sa-
nayisinin gelişimine de önemli katkılar sağlayacak 
merkezler konusunda yol haritası oluşturmak için 
Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, 
Bilkent Cyberpark Yönetim Kurulu Başkanı Aziz 
Tunç Batum, Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk 
İnaltekin, Bilkent Teknoloji Transfer Ofisi Koordina-
törü Atilla Hakan Özdemir ile Başkent’teki teknoloji 
firmalarının temsilcileri, yerli yatırımcılar ve genç 
girişimcilerle bir araya geldi.

YAVAŞ: “DÜKKÂN SİZİN”

Çankaya İlkadım Mahallesi’ndeki Dikmen Te-
chBridge Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde ger-
çekleşen toplantıda 50’ye yakın katılımcı, bilişim 
sektörünün gelişmesi ve Başkent’in adını dünyaya 
duyurmak için yapılacak ortak çalışmalar konusunda 
görüş alışverişinde bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ankara Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu değer-
lendirmelerde bulundu: “Ankara’nın bilişim yoluyla, 
sanayi ve esnafın yan yana gelmesiyle kalkınaca-
ğına inanıyorum. Ayrıca, tarım potansiyelimiz çok 
yüksek. Çıkan savaşlar ve doğal afetler sonrası 
iklim krizi ile birlikte de gıdaya erişmenin zorlaştı-
ğını da düşünürsek, hemşehrilerimizin akıllı tarım 
uygulamalarıyla beraber üretmesini sağlayacak 
projelerle tarımın artacağını düşünüyoruz. Kuzey 

Yıldızı’nda bir binamız ve burası var. İnşallah An-
kara’daki iş dünyasıyla, genç girişimcilerle ve öğ-
rencilerle iş birliği yaparak, Ankara’da bilişimi ön 
plana çıkarmayı amaçlıyoruz. Bunun için de Bilkent 
Üniversitesi ile iş birliği yapıyoruz. Meclis’ten ka-
rarımızı aldık. Yönetmeliğin de çıkmasıyla birlikte 
yasal prosedürü yerine getirerek çalışmalarımı-
za devam ediyoruz. İş dünyası, organize sanayi 
bölgeleri, kobiler ve esnafla yan yana gelerek 
büyük bir konferans düşünüyoruz. Fuar yapar gibi 
sizleri onlarla görüştüreceğiz.”

Teknoloji Merkezi’ni kullanacak olan genç giri-
şimcilere de seslenen Yavaş, “Bizim bilemediğimiz, 
ekipman desteği gibi ihtiyacınız olan konuları bil-
dirirseniz, yardımcı oluruz. Hani dükkân sizin derler 
ya, sizin… Kendinizi geliştirmeniz için… Belediyenin 
imkânları geniş. Depolardan alınmış ama bir kere 
kullanılmış şeyler çıktı. Bize bildirdiğinizde birkaç 
gün içinde temin etmeye çalışırız” dedi.

Başkan Yavaş ve katılımcılar daha sonra Dikmen 
TechBridge Teknoloji Merkezini gezerek inceleme-
lerde bulundu.

 Teknolojik yenilikleri yakından takip eden Büyükşehir Belediyesi, BLD 4.0 projeleriyle Başkentlileri 
buluşturmaya ve Silikon Vadisi benzeri bir modeli hayata geçirmeyi planlıyor. Dikmen TechBridge 

Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde Ankara’daki teknoloji firmalarının temsilcileri, genç girişimciler ve 
yerli yatırımcılarla bir araya gelen Başkan Mansur Yavaş, “Ankara’daki iş dünyasıyla, genç girişimcilerle 

ve öğrencilerle iş birliği yaparak, Ankara’da bilişimi ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz”  dedi.

Ali İhsan CANSIZDilvin KAYGUSUZ KARABULUT

BLD 4.0 PROJELERİ İLE HEDEF BAŞKENT’TE
SİLİKON VADİSİ MODELİNİ HAYATA GEÇİRMEK
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ANKARA İTFAİYESİ GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR

Ankara İtfaiyesi, Başkent’te vatandaşların can 
ve mal güvenliğini korumak için araç filosu 
ile personel kadrosunu genişletmeye ve 

güçlendirmeye devam ediyor. 

 ‘İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği’ ile ‘Sivil 
Savunma ve İtfaiyecilik’ alanlarından mezun olan 
adayların uygulamalı sınav ve mülakata tabii tu-
tulmasının ardından sınavı kazanan ve liyakat 
usulüne göre ataması gerçekleştirilen 150 yeni 
itfaiye memuru törenle görevlerine başlarken, 
Başkent’in toplam 25 ilçesinde yangınlardan trafik 
kazalarına, sel baskınlarından çeşitli kurtarma 
operasyonlarına daha etkin ve daha hızlı mü-
dahalede bulunabilmek için satın alınan 53 yeni 
hizmet aracı Ankara İtfaiyesi filosuna dâhil oldu. 

HEDEF: ETKİN VE DAHA HIZLI HİZMET

Teknolojik gelişmelerden yaralanarak olaylara 
daha etkin ve hızlı müdahale etmek için kadro 
ve ekipmanlarını bilgi ve tecrübeyle birleştiren 
Ankara İtfaiyesi, 2022 yılının başında istihdam 
edilen 14’ü kadın olmak üzere 150 itfaiye 
memuruyla birlikte hem yaş ortalamasını genç-
leştirdi hem de personel sayısını artırdı. 

Yeni memurlar ile itfaiyeci sayısını bin 201’e 
çıkaran Ankara İtfaiyesi, çok fonksiyonlu büyük 
itfaiye araçlarının ve tankerlerin giremediği dar 
sokaklara girerek can ve mal kaybı yaşanmasının 
önüne geçecek olan 53 yeni araç ile mevcutta 175 
olan araç sayısını ise 228’e yükseltti. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Başkent'in ihtiyaçları doğrultusunda 
araç filosu ile personel kadrosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor. 

Erhan YUMŞAK Ali İhsan CANSIZ
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MANSUR YAVAŞ 150 YENİ İTFAİYE 
MEMURU İLE BİR ARAYA GELDİ 

Ankara İtfaiyesi, Başkent’te vatandaşların can 
ve mal güvenliğini korumak için personel 
kadrosunu genişletmeye ve güçlendirmeye 

devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
liyakat esasına göre ataması gerçekleştirilen ve 
görevine başlayan 150 yeni itfaiye memuru ile bir 
araya geldi.

YAVAŞ: “ANKARA İTFAİYESİ ÜLKEMİZİN EN 
DENEYİMLİ VE YETKİN TEŞKİLATLARINDAN 
BİRİSİDİR”

Önce ABB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire 
Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğünce 
memur hazırlayıcı eğitim sınavına tabii tutulan 150 
yeni itfaiye memuru şimdi de Sağlık İşleri Daire Baş-
kanlığı tarafından düzenlenen “Temel İş Sağlığı ve 
Güvenliği” eğitimini almaya başladı.

Eğitim programına katılan ABB Başkanı Mansur 
Yavaş itfaiye memurlarına başarılar dileyerek, şöyle 
konuştu: “Öncelikle hepinize hayırlı olsun diyorum. 
Değerli mesai arkadaşlarım bazı meslekler vardır 
emeği hiçbir paha, fedakârlığı ise hiçbir karşılık 
beklemeden yapılır. Polislik, askerlik, itfaiyecilik 
gibi… Bu mesleğe sahip kişilerin mutluluk ve güç 
kaynağı dünyevi olgular değil gönülden duyulan 
güven, gözlerdeki umut ve dillerdeki dualardır. 

İşte tam bu noktada Türkiye'nin en deneyimli ve 
en etkin meslek teşkilatlarından olan Ankara İtfa-
iyesine ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ailemize 
hepiniz hoş geldiniz. Ankara İtfaiyesi ülkemizin en 
deneyimli ve yetkin teşkilatlarından birisidir. Sizin 
gibi genç arkadaşlarımızın da aramıza katılmasıy-
la Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğimize 
yürekten inanıyorum. Yapacağınız büyük fedakâr-
lıklarla hem can kurtarmanın sevincini yaşarken 
hem de bütün Türkiye'nin sevgisini ve duasını ka-
zanacaksınız. Bizler de uzun yıllardır ihmal edilmiş 
Ankara İtfaiyesi teşkilatımız için araç gereç ve 
ekipmanımızı yenilemeye devam edeceğiz.”

Başkan Yavaş, iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
da yeni itfaiye memurlarına şu tavsiyelerde 
bulundu: “Yangının kendisi sıcak ama adı soğuk… 
Çünkü yangına müdahale etmek demek bir can 
tehlikesi demek. Öncelikle kendi canınızı mutlaka 
dikkate alacaksınız çünkü siz kendi canınızı koru-
yamazsanız sizden kurtarılmayı bekleyen insanları 
da kurtaramazsınız. Bunun için öncelikle kendi 
güvenliğinizi sağlayacak ekipman olsun eğitimler 
olsun bunlarla sürekli olarak sizleri destekleye-
ceğiz. Kazasız belasız, yaralanma olmayacak bir 
şekilde şerefinizle ve gurur duyarak emekli olaca-
ğınız bir görev diliyor, hayırlı olsun dileklerimizle 
aramıza hoş geldiniz diyoruz.”

 “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi almaya başlayan 150 yeni itfaiye memuruyla bir araya gelerek 
başarılar dileyen ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Değerli mesai arkadaşlarım bazı meslekler vardır emeği 

hiçbir paha, fedakârlığı ise hiçbir karşılık beklemeden yapılır. Bu mesleğe sahip kişilerin mutluluk ve güç 
kaynağı dünyevi olgular değil gönülden duyulan güven, gözlerdeki umut ve dillerdeki dualardır” dedi.

Toygar DÜNDAR Zeliha BAĞDAŞ
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ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’in en ücra kö-
şesinde her bir konutun kesintisiz, sağlıklı ve 
temiz şebeke suyuna kavuşması adına sür-

dürdüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 

ASKİ Genel Müdürlüğü son olarak içme suyu ihti-
yacını kuyulardan sağlayan Mamak ilçesi Ortaköy ve 
Kutludüğün Mahallelerinin şebeke suyu hasretine 
son verdi. Bölge ihtiyacını karşılayan su kuyularının 
ömrünü yitirmesiyle mağduriyetleri daha da artan 
bölge halkı ASKİ’nin müdahalesi, geliştirilen proje 
ve gece gündüz gerçekleştirdiği hat imalatıyla te-
miz ve kesintisiz suya kavuştu.    

2 BİN 114 ABONE 60 YIL SONRA SAĞLIKLI VE 
TEMİZ SUYA KAVUŞTU 

Ortaköy Mahallesi’nde 500 metreküp, Kutludü-
ğün Mahallesi’nde ise 2 adet 500 metreküplük içme 
suyu deposu imalatı gerçekleştiren ASKİ ekipleri ay-
rıca İvedik Arıtma Tesisi’nden bölgeye kadar yakla-
şık 11 kilometrelik ana iletim hattı da döşedi. 

Yaklaşık 60 yıldır şebeke suyuna hasret kaldıkla-
rını ve ASKİ sayesinde artık musluklarından çamurlu 
su akmadığını söyleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan 
Öztürk, şu açıklamalarda bulundu:

“Artık Ortaköy ve Kutludüğün Mahallesi’ndeki 2 
bin 114 vatandaşımız, İvedik Arıtma Tesisleri’nden 
gelen kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuştu. 
Ayrıca Ortaköy’e 1 adet, Kutludüğün’e de 2 adet 
500’er metreküplük toplam 3 ayrı depo yaptık. 
Ana iletim hattı da yaptık ama işimiz bitmedi. Ar-
tık şebeke bazlı çalışacağız ve şebekeyle ilgili ihti-
yaç duyulan yerlere de anında müdahale etmeye 
devam edeceğiz. Kanalizasyon ve atık suyla ilgili 
Kutludüğün’ün eksiklerini neredeyse tamamladık. 
Ortaköy’de de devam ediyoruz.” 

SU TASARRUFU ÇAĞRISI

Bölge sakinlerine seslenerek “Bizim de sizden 
isteklerimiz var” diyen Öztürk, su tasarrufu konu-
sunda uyarılarda bulunarak şöyle konuştu:

Tüm dünya su konusunda çok zor durum-
da… Yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık teh-
likesi nedeniyle tüm ülkeler ciddi bir sınavdan 
geçiyor. Musluklarımızdan akan suyun da bir 
hikâyesi var elbette. İnanın çok zor koşullarda 
11 ayrı barajımızdan İvedik Arıtma Tesislerimize 
taşıdığımız ve burada yine zor koşullarda arıta-
rak, şehre verdiğimiz bir su potansiyelimiz var. 
Bunun çok hassas kullanılması ve herkesin çok 
ciddi hassasiyet göstermesi gerekiyor. Bu ko-
nuda tasarruf çok önemli… Suyun her bir dam-
lası çok önemli…

ASKİ Genel Müdürlüğü, yıllardır içme suyu konusunda sıkıntılar yaşayan ve bu sorunları 
çözülmeyen Mamak ilçesine bağlı Ortaköy ve Kutludüğün mahallelerini kesintisiz, sağlıklı 
ve temiz şebeke suyuna kavuşturdu. Ortaköy Mahallesi’nde 1, Kutludüğün Mahallesi’nde 

ise 2 adet 500 metreküplük içme suyu deposu inşa eden ASKİ, bölge halkının su sıkıntısını 11 
kilometrelik iletim hattı da döşeyerek sona erdirdi. 

MAMAK’TA YILLARIN ÇİLESİ BİTTİ: 
ORTAKÖY VE KUTLUDÜĞÜN
ŞEBEKE SUYUNA KAVUŞTU Selim Arda ERYILMAZ

Seyithan Melih BİNGÖL
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ÇEVRE VE İNSAN DOSTU UYGULAMA: 
ABB’NİN İLAÇ VE TIBBİ ATIKLARLA 

MÜCADELESİ SÜRÜYOR
Son kullanma tarihi geçen ya da kullanılmayan ilaçların bertaraf edilmesi için çalışmalarını 

sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da 25 ilçede tıbbi atık mücadelesi veriyor. 

 Emre ŞENOĞLU • Yunus Emre AYANErhan YUMŞAK • Seda BUGARİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi insan sağlığını 
önceleyen çevre dostu projelerini birer birer 
hayata geçirmeye devam ediyor.  

Özellikle pandemi döneminde hastanelerden 
gelen talepler doğrultusunda halk sağlığını koru-
mak amacıyla tıbbi atıkla etkin mücadele başlatan 
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçede 7/24 esasına 
dayalı olarak çalışmalarını sürdürüyor. 

TOPLANAN 460 TON TIBBİ ATIK BERTARAF 
EDİLDİ

2021 yılında aylık 7 bin 500, yıllık ise 90 bin sefer 
yaparak tıbbi atık toplayan Kent Estetiği Daire Baş-
kanlığı, 317 tonu Ankara’dan, 143 tonu da çevre iller-
den gönderilenler olmak üzere toplamda 460 ton 
tıbbi atığı bertaraf etti.

Sincan Çadırtepe’de bulunan ITC Entegre En-
düstriyel ve Tıbbi Atık Bertaraf Merkezi’nde pato-
lojik atıklar da imha edilirken, Kent Estetiği Daire 
Başkanlığı tıbbi atık araç filosunu da her geçen gün 
genişletiyor.

Ayrıca, Kent Estetiği Dairesi 9 yeni aracı da filo-
suna dâhil ederek tıbbi atık araç sayısını 15’e yük-
seltti.

1 YILDA 14 TON EVSEL ATIK İLAÇ İMHA EDİLDİ

Ankara Eczacı Odası ile imzalanan protokol kap-
samında son kullanma tarihi geçen ya da ihtiyaç du-
yulmayan ilaçlar bertaraf ediliyor. Projeye başlanan 
Ocak 2021 tarihinden itibaren 14 ton evsel atık ilaç 
imha edildi.  Projeyle atık ilaçların bilinçsizce çöpe 
atılarak suya ve toprağa karışmasının engellemesi 
amaçlanıyor.
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ŞAMPİYON FABRİKASI:
ASKİ SPOR 2021’i 111 DERECEYLE KAPATTI

Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı ASKİ Spor Kulübü’nün güreş, halter ve 
boks şampiyonları, 2021 yılında da Türkiye’ye 

kazandırdıkları madalyalarla rekor kırdı.

ASKİ Sporlu şampiyon güreşçiler, halterciler ve 
boksörler, Olimpiyatlar başta olmak üzere Dünya, 
Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarında toplamda 
111 ayrı derece yaparak, ASKİ Spor’un ödül vitrinini 
yenileriyle doldurdu.

Dünya Şampiyonları Rıza Kayaalp ve Taha 
Akgül’ün başını çektiği güreşte ASKİ Spor Kulübü, 
2021 yılında kazanılan 69 dereceyle yüzleri 
güldürdü.

23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında 
Japonya’da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyun-
ları’nda Türkiye’yi temsil eden ASKİ Spor’un 6 
sporcusundan ikisi Taha Akgül (125 kg) ve Rıza 
Kayaalp (130 kg) ayrı branşlarda Olimpiyat üçün-
cülüğü kazanarak yurda döndüler.

17-25 Nisan 2021 tarihleri arasında Polonya’nın 
Başkent’i Varşova’da yapılan Büyükler Güreş Şam-
piyonası’nda da ödüllere doymayan Akgül ve 
Kayaalp yeni madalyaların sahibi oldular. Akgül 8. 
kez Avrupa Şampiyonu, Kayaalp de 10. kez Avrupa 
Şampiyonu unvanına kavuştu. Süleyman Atlı (57 
kg) da 2. Avrupa Şampiyonu olurken aynı şam-
piyonada Murat Fırat (67 kg) Avrupa üçüncüsü, 
Süleyman Karadeniz (97 kg) ise Avrupa ikinciliğini 
kazandı.

ŞAMPİYON FABRİKASI SPOR KULÜBÜ

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2021 Sezo-
nu’nda da ASKİ Serbest Güreş Takımı Türkiye 
Şampiyonu, Grekoromen Güreş Takımı da Türkiye 
ikincisi oldu. 

ASKİ Spor’un güreşte ulusal ve uluslararası 
pek çok turnuvada aldığı derecelerle, isimleri-
ni gurur tablosuna yazdıran diğer sporcular ise 
şöyle: 

Türkiye’nin dünya şampiyonalarına adını yazdıran ASKİ Spor Kulübü; halter, güreş ve boksta sadece 2021 
yılında Olimpiyatlar başta olmak üzere Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarında altın, gümüş ve bronz 

madalyalarla dolu 111 derece kazandı. ASKİ Spor Kulübü Güreş Takımı bu derecelerin 69’una imzasını 
atarken, Halter Takımı sporcuları 33’üne, Boks Takımı da 11 tanesine isimlerini yazdırdı.

Emre Çiftçi (86 kg)  
Emrah Ormanoğlu (65 kg)
Cavit Acar (65 kg)   
Osman Yıldırım (130 kg)   
Ramazan Sarı (79 kg)  
Erhan Yaylacı (92 kg) 
Rıfat Eren Gıdak (92 kg)  
Kürşat Kiraz (63 kg)  
Muhammed Karadeniz (72 kg) 
Ferhat Binici (130 kg) 
Durmuş Bölük (65 kg) 
Şerif Kılıç (55 kg)    
Selçuk Can (72 kg)   
Mehmet Çeker (63 kg)  
Furkan Bayrak (77 kg)  
Hacı Karakuş (67 kg)  
Doğan Göktaş (87 kg)  
Ali Cengiz (87 kg)   
Soner Demirtaş (74 kg)

Murat Dağ (72 Kg)  
Serdal Çavuşoğlu (86 Kg)  
Selahattin Kılıçsallayan (70 Kg)
İbrahim Çiftçi (97 Kg)  
M. Recep Aktaş (65 kg) 
Yunus Emre Dede (125 kg) 
Nebi Uzun (61 kg)  
Cüneyt Budak (70 kg) 
Ahmet Peker (57 kg)  
Servet Coşkun (70 kg) 
İ. Şamil Özak (79 kg)
İbrahim Bölükbaşı (97 kg)
Beytullah Kayışdağı (97 kg)
Rahman Bilici (63 kg) 
Doğuş Ayazcı (55 kg) 
Volkan Çakıl (67 kg) 
Serkan Akkoyun (77 kg) 
Süleyman Demirci (97 kg)
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HALTERDE 33 DERECEYLE ASKİ SPOR FARKI

Sadece güreşte değil halterde de ulusal ve 
uluslararası şampiyonalarda gösterdiği başarılar-
la dikkat çeken ASKİ Spor Kulübü sporcuları kazan-
dıkları derecelerle dünyada da tanınmaya başladı.

2021 yılında katılım sağlanan şampiyonalardan 
33 dereceyle dönen ASKİ Spor Halter Takımı spor-
cuları önemli başarılara imza attılar. Özbekistan’ın 
Başkenti Taşkent’te düzenlenen Büyükler Halter 
Şampiyonası’nda 55 kilogram olan Muammer 
Şahin koparmada 116 kilogramla Dünya üçüncüsü, 
45 kilogram olan Şaziye Erdoğan da koparmada 76 
kilogramla Dünya ikincisi, Silkmede 93 kilogram-
la Dünya Üçüncüsü, toplamda da 169 kilogramla 
Dünya üçüncüsü oldu. 

Dünya’da, Avrupa’da ve Türkiye’deki şampi-
yonluklarda aldıkları derecelerle hem tüm Tür-
kiye’ye hem de Başkent Ankara’ya büyük gurur 
yaşatan ASKİ Spor’un Halter Takımı’nın diğer spor-
cularının isimleri şunlar: 

ASKİ SPOR KUPAYA DOYMUYOR

Büyükşehir Belediyesinin spora ve sporcuya 
destek amacıyla sağladığı imkânlarla birlikte tüm 
dünyaya altın harflerle ismini yazdıran ASKİ Spor 
Kulübü boksta da önemli başarılar elde ederek 
2021 yılında da 11 ayrı derecenin sahibi oldu. 

Macaristan’da düzenlenen ‘Uluslararası 65. 
Bocskai Boks Turnuvası’nda ASKİ Spor Boks Takımı 
sporcularından Tuğrulhan Erdemir, Necati Ekinci 
ve Berat Acar, sakatlanmalarına rağmen ayrı ayrı 
kilolarda üçüncülüğü kazandı. İstanbul’da yapılan 
‘Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası’nda ise + 91 
kiloda yine Berat Acar birinci olarak ASKİ Spor’un 
bokstaki yıldızı olmayı başardı.

ASKİ Spor’un 2021 yılında başarılarla yurda 
dönen Boks Takımı sporcuları ise şunlar:

67 kg'da M. Furkan Özbek 
67 kg'da Yusuf Fehmi Genç 
81 kg'da İsmet Samed Coşkun
61 kg'da Kaan Kahriman 
61 kg'da Ferdi Ahrdal
55 kg'da Muammer Şahin 
55 kg'da Onurcan Ahmet 
73 kg'da Batuhan Akbaş
89 kg'da Emirhan Özer
61 kg'da Emre Altıntaş
67 kg da Serkan Turan 
81 kg'da Anıl Durmaz 
89 kg'da Eşref Yakut
109 kg’da Yıldıray Kaplan
67 kg'da Fettah Aydın
73 kg'da Emekcan Altıntaş 
81 kg'da İ. Samed Coşkun
81 kg'da Bekir Emir Yıldız 
89 kg'da Osman K. Orhan
89 kg'da Ulaşcan Kurnaz

Tuğrulhan Erdemir (64 kg)
Necat Ekinci (69 kg)
Berat Acar (+91)
Kaan Aykutsun (80)
Samet Gümüş (54 kg)

Seyithan Melih BİNGÖL



TÜRKİYE’DE BİR İLK: GÖRME ENGELLİLERE 
ÖZEL MÜZE İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi iş birliğiyle 
Türkiye’nin ilk “Görme Engelliler Müzesi”ni Başkent’e kazandıracak. Bentderesi’nde inşaat 

çalışmaları tüm hızıyla devam eden müzede Türkiye’nin çeşitli müzelerinde sergilenen seçkin 
eserler üç boyutlu replikalarla sunulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Engelsiz bir 
Başkent’ hedefi doğrultusunda görme en-
gelli bireylerin de hayatını kolaylaştıran uy-

gulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ha-
cettepe Üniversitesi ve Anadolu Medeniyetleri Mü-
zesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kap-
samında, Türkiye’nin ilk “Görme Engelliler Müzesi” 
Başkent’te Bentderesi’nde açılacak.

MÜZEDE SEÇKİN ESERLER SERGİLENECEK

Ankara Ulus Kültür Merkezi binasında açılacak 
olan Görme Engelliler Müzesi’ndeki eserler, Türki-

ye’nin çeşitli müzelerinde sergilenen seçkin eser-
lerden oluşacak.

Proje; görme engellilerin bilgiye ulaşmasındaki 
güçlüklerin önüne geçilmesi, kültürel açıdan top-
lumsal bir hafıza yaratılması ve herkes için müze 
anlayışının gelişmesi açısından Türkiye’de bir ilk 
olma özelliğine sahip olacak.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, 
müze için yapılan taramalardan elde edilen mater-
yallerin dijital arşivlerinin yapılması, saklanması ve 
eğitim-öğretim materyali olarak hazırlanmasını da 
hedefliyor.  

Ali İhsan CANSIZZeliha Bağdaş 
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