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Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş, 
Ankara Berberler Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi 
Kara ve Yönetim Kurulu üyelerini 
kabul etti.

Ankara Berberler Esnaf ve Sa-
natkarlar Odası Başkanı Sezayi 
Kara, pandemi süresince çeşitli 
meslek grupları ve esnafa sağladığı 
destekten dolayı teşekkür ederek 
sözlerine başlarken, Başkan Yavaş 
bunun için teşekküre gerek olma-
dığını vurguladı ve “Belediye böyle 
zamanlarda vatandaşın yanında 
olmalı, bizim belediyecilik anlayı-
şımız bu” dedi.

Berber esnafının Başkan Ya-
vaş’ı çok sevdiğini ifade eden Se-
zayi Kara şöyle konuştu:

“Büyük bir kalabalık olarak 
gelmeyi çok isterdik ancak pan-
demi nedeniyle kısıtlı kişiyle gel-

dik. Pandemi boyunca camiamıza 
gösterdiğiniz yakınlıktan, ilgi ve 
alakanızdan dolayı şahsınıza ve 
ekibinize çok teşekkür ediyoruz. 
Gerçekten camiamız sizi çok sevi-
yor. Bunu özellikle bilmenizi isti-
yorum. Çünkü biz bu zor süreçleri 
hiç unutmayacağız. Bu zor süreçte 
kim bizim yanımızda olduysa, Al-
lah bin kere razı olsun.”

BAŞKAN YAVAŞ: 
“GÖREVİMİZ BU”

Berber esnafını dinleyerek soh-
bet eden Başkan Yavaş, “Biz bura-
da görevimizi yapıyoruz, teşekkü-
re gerek yok. Görevimiz bu… En 
iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” 
diyerek, konuşmasını şöyle sür-
dürdü:

“Kendinizi vatandaşın yerine 
koyarsanız çözümü çabuk bulu-
yorsunuz. Bu adam ne yapacak? 
Dükkanı kapandı. Hemen orada 

devreye giriyoruz. En son yeni ka-
rarnameyle iş yerleri kapatılınca 
hemen ticaret odasından, odalar-
dan listeleri aldık. Mesaj çektik. 
Bütün üyelere mesaj attık, ihtiyaç 
sahipleri kendilerini bildirsin diye. 
Örneğin 3 bin kişiye mesaj gidi-
yorsa 600’ünden dönüş oluyor. 
Fırsat bu fırsat alalım diyen yok. 
Gerçekten ihtiyaç sahibi olanlar 
talep ediyor. Bu yüzden Ankara 
esnafına şükran duyuyorum. Bu 
şekilde anlayışlı davranıyorlar. 
Bu hemşehrilerimize ne yapsak 
az. Esnafımızın geçimini sürdür-
mesi için destek olmaya çalışıyo-
ruz. Belediye böyle zamanlarda 
vatandaşın yanında olmalı. Bizim 
belediyecilik anlayışımız bu. Biz 
elimizden geleni yapmaya çalışı-
yoruz.”

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT

Behzat Ethem TORUN

ANKARALI BERBERLERDEN MANSUR 
YAVAŞ’A TEŞEKKÜR ZİYARETİ:
“CAMİAMIZ SİZİ ÇOK SEVİYOR”
Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara ve Yönetim Kurulu üyeleri, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Pandemi sürecinde çeşitli meslek grupları 
ve esnafa yönelik desteğinden dolayı kendisine teşekkür eden berberlerle sohbet eden Başkan Yavaş, 
“Belediye böyle zamanlarda vatandaşın yanında olmalı, bizim belediyecilik anlayışımız bu” dedi.
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Erhan YUMŞAK Ali İhsan CANSIZ

ANKARA KENT KONSEYİ - EGO İŞ BİRLİĞİNDE 
İŞİTME ENGELLİLER İÇİN ANLAMLI PROJE
Ankara Kent Konseyi tarafından hazırlanan “İşaret Dili Öğreniyorum Projesi” Ankara’da toplu taşıma 
araçlarında hayata geçirilecek. Proje kapsamında hem EGO’ya ait toplu taşıma araçlarında görev yapan 
sürücüler ile raylı sistemlerde görevli personele işaret dili eğitimi verilecek hem de araçlarda bulunan 
ekranlarda gösterilecek videolarla Başkentliler işaret dilini öğrenecek. 

Ankara Kent Konseyi ve EGO 
Genel Müdürlüğü, işitme 
engelli vatandaşların ileti-

şim kurarken yaşadıkları sorunlara 
dikkat çekmek ve bu sorunları en 
aza indirgemek amacıyla hazırla-
nan “İşaret Dili Öğreniyorum Pro-
jesi”nde iş birliği yapacak.  

Proje kapsamında EGO’ya ait 
otobüsler başta olmak üzere AN-
KARAY ve Metro’da bulunan ek-
ranlarda işaret dili eğitimine iliş-
kin videolar gösterilecek. Uzman 
eğitmenler ve tercümanlar tarafın-
dan hazırlanan videolarda, toplu 
taşıma araçlarında seyahat eden 
vatandaşlara işaret dili tanıtılarak, 
alfabe ve temel iletişim sözcükleri-
nin öğretilmesi sağlanacak.

“Engel olma farkında ol!” slo-
ganıyla gerçekleştirilecek projey-
le, engellilere yönelik toplumsal 
farkındalığın oluşturulması ve Tür-
kiye’de sayıları 3 milyon 500 bin 
işitme engelli vatandaşın yaşadığı 
iletişim sorununa dikkat çekilmesi 
amaçlanıyor.

Projenin kapsamını genişlete-
rek ANKARAY, Metro ve EGO oto-
büslerinde görev yapan sürücüler 
ile güvenlik görevlilerine de işaret 
dili eğitimi verileceğini açıklayan 
EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, 
‘Engelsiz bir Başkent’ hedefiy-
le her türlü desteği vereceklerini 
belirterek, şu değerlendirmelerde 
bulundu:

“Ankara Kent Konseyi, işitme 
engelli vatandaşlarımızın hayatını 
kolaylaştıracak bir projeye imza 
attı. Özellikle otobüslerde ve raylı 
sistemlerde çalışan görevlilerimi-
zin, işitme engelli vatandaşlarımız-
la daha sağlıklı iletişim kurmaları-
nı sağlamak için elimizden geleni 

yapacağız. Sonuçta ‘Engelsiz bir 
Ankara’ hedefimize ulaşmabilmek 
için çalışacağız.”

HER ARAÇ BİR EĞİTİM 
AMFİSİ OLACAK

Projenin işitme engelli vatan-
daşların sosyal yaşam içindeki 
engellerinin azaltılmasına katkı 
sağlama amacıyla geliştirildiğini 
ifade eden AKK Yürütme Kurulu 
Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise, 
“Engelli Meclisimiz, toplu taşıma 
araçlarında bulunan ekranları eği-
tim tahtasına çevirerek, işitme en-
gelli vatandaşlarımıza yönelik bir 
farkındalık oluşturmak arzusuyla 
bu projeyi geliştirdi. Toplu taşı-
ma aracı içinde kullanılan zamanı 
daha değerli hale getirmek ve gö-
rüp de duymadıklarımızı duymak 
için her aracı birer eğitim amfisi-
ne dönüştürmeyi hedefliyoruz. 
Başkentimiz Türkiye’de daha önce 
yapılmayan bu çalışmayla diğer 
şehirlerimize örnek ve öncü ola-
caktır” dedi.

EGO’DAN 
PROJEYE

TAM
DESTEK
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BAŞKENT MARKETLERİN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR: 
İKİ YENİ ŞUBE DAHA AÇILDI
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim vaatleri arasında yer alan ve kırsal kalkınmayı 
destekleyen en önemli projeleri arasında gösterdiği Başkent Market’lerin sayısı her geçen gün 
artıyor. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören Başkent Market’lerin biri Kızılay’da diğeri ise ASKİ Genel 
Müdürlüğü’nde olmak üzere 2 yeni şubesi daha açıldı.

KADIN KOOPERATİFLERİ 
VE YERLİ BİRLİKLERE 
EKONOMİK KATKI

Başkent Market şubelerinde 
5’i kadınlar tarafından kurulan 10 
kooperatif ve 3 üretici birliğince 
üretilen 682 ürün uygun fiyatla 
Başkentlilerle buluşuyor. Kırsal 
kalkınmayı desteklemek amacıyla 
29 Nisan 2020 tarihinden itibaren 
bugüne kadar 10 çiftçi kooperatifi 
ve 3 üretici birliğinden satın alınan 
ürünlerle 13 milyon TL’ye yakın 
katkı sağlandı.

Başkent Market şube ve büfe-
lerinin iletişim bilgileri;

• Etimesgut İstasyon Mahallesi, 
Ulubatlı Hasan Cad. No: 100

• Mamak Şafaktepe Mahallesi, 
Mamak Caddesi No: 59/B

• Anadolu Bulvarı No: 13 GİMAT Halk 
Ekmek Fabrika Satış Mağazası yanı

• Koru Mahallesi Bangabandhu 
Bulvarı No: 12/1 Çayyolu-Koru Metro 
çıkışı (Başkent Büfe) 

• Ziya Gökalp Caddesi No:11 
(Çankaya Belediyesi Binası - Eski 
SSK İşhanı) Kızılay

• Kazım Karabekir Caddesi No: 70/2 
(ASKİ Genel Müdürlüğü)

Göreve geldiği günden iti-
baren kırsal kalkınmayı 
destekleyen projelerle 

dikkat çeken Ankara Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, vatandaşlar kadar yerli 
üreticilerin de ekonomisine kat-
kı sağlamayı sürdürüyor. 

Halk Ekmek Fabrikası bün-
yesinde hizmet veren “Başkent 
Market”lerin sayısı vatandaş-
lardan gelen yoğun ilgi ve talep 
üzerine her geçen gün artıyor. 
İlki Etimesgut, ikincisi Mamak 
Şafaktepe, üçüncüsü ise Gİ-
MAT’ta açılan Başkent Mar-
ket’in 4. şubesi Kızılay Ziya Gö-
kalp Caddesi No:11 (Eski SSK 
İşhanı) adresinde 5. Şubesi ise 
ASKİ Genel Müdürlüğü’nde hiz-
mete açıldı. 

Ecegül SARAL• Seda BUGARİ

Ali İhsan CANSIZ • Behzat Ethem TORUN 
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MANSUR YAVAŞ’TAN TÜRKİYE’DE BİR İLK: 
KARLA MÜCADELE CANLI YAYINDA
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şeffaf belediyecilik uygulamalarına karla mücadeleyi de 
ekledi. Başkan Yavaş, “Türkiye’de bir ilke imza atıp karla mücadele çalışmalarımızı tüm şeffaflığıyla 
sizlerle paylaşmaya başladık. Şimdi ise kameralı araçlarımızla çalışmalarımızı canlı yayınlıyoruz” dedi.

Seda BUGARİ

G
öreve başladığı ilk günden 
itibaren Türkiye’de şeffaf 
belediyecilik anlayışıyla iha-

leler ve belediye meclis toplantıla-
rının canlı yayınlanması gibi birçok 
uygulamayı Ankaralılarla buluştu-
ran Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, bir ilke daha imza 
atarak bu anlayışı karla mücadeleye 
de taşıdı.

Başkent’te etkili olan kar 
yağışıyla birlikte yeni bir uygu-
lamayı daha başlatan Başkan 
Yavaş, karla mücadele araçlarına 
kamera yerleştirildiğini açıkladı. 
Uygulama ile Başkentliler devam 
eden küreme ve tuzlama çalışma-
larını “kartakip.ankara.com.tr” 
adresinden ya da Başkent Mobil 
üzerinden takip edebilecek.

ARAÇLAR TEK TEK CANLI 
TAKİP EDİLİYOR

Kent genelinde teyakkuza ge-
çerek buzlanma riskine karşı karla 

mücadelesine 7/24 devam eden 
Büyükşehir Belediye ekiplerinin 
çalışmalarını şimdi de canlı yayın-
da izleme imkanı sağlayan Baş-
kan Yavaş, yeni uygulamayı sosyal 
medya hesapları üzerinden anlattı.

Kısa bir sürede yaklaşık 250 kar 
küreme aracının tamamına kamera 
yerleştirileceğini söyleyen Başkan 
Yavaş, Türkiye’de ilk kez bu araçların 
konum ve güzergah bilgilerini pla-
kalarıyla birlikte paylaşmaya başla-
dıklarını belirterek, “Türkiye’de bir 
ilke imza atıp karla mücadele çalış-
malarımızı tüm şeffaflığıyla sizlerle 
paylaşmaya başladık. Şimdi ise ka-
meralı araçlarımızla çalışmalarımı-
zı canlı yayınlıyoruz. Araçlarımızı 
kartakip.ankara.com.tr ve Başkent 
Mobil’den takip edebilirsiniz” dedi. 
İlk gece on binlerce Ankaralı araçla-
rı canlı yayında takip etti.

Başkent’te etkili olan kar yağışı 
nedeniyle önlemlerini artıran An-
kara Büyükşehir Belediyesi, karla 
mücadelede yoğun mesai harcadı.

Afet Koordinasyon Merkezi 
(AKOM) koordinatörlüğünde; Fen 
İşleri, Kent Estetiği, Çevre Koru-
ma ve Kontrol, İtfaiye ve Zabıta 
Daire Başkanlıkları ile ASKİ Genel 
Müdürlüğü ekipleri kar ve buzla 
mücadelesini sürdürerek Başkent-
lilerin can ve sürüş güvenliğini sağ-
lamak için sahada nöbet tuttu.

Bir yandan Başkent 153’e ge-
len ihbarları dikkate alarak riskli 
noktalara yönlendirilen ekipler bir 
yandan da tuzlama ve temizlik ça-
lışması yaparken, 28 Ocak 2021 
tarihi itibarıyla kent genelinde 961 
araç ve 2 bin 209 personel sahada 
görev aldı.

961 ARAÇ VE 2 BİN 209 
PERSONEL SAHADA
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B
üyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, buzlanmaya 
karşı yol ve kaldırımlarda uy-

gulanan çevre dostu solüsyonun 
hiçbir canlıya zarar vermediğini, 
buzlanmaya karşı etkin rol oynadı-
ğını ve maliyetlerde düşüş sağladı-
ğını söyledi.

AR-GE çalışmalarında önemli 
başarılara imza atan Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi kendi buz çö-
zücü solüsyonunu üretti.

Büyükşehir Belediyesi iştirak-
lerinden BelPLAS Ankara Termop-
lastik ve Bakım Onarım Hizmetleri 
A.Ş tarafından üretilen ‘BELÇÖZ’ 
buz çözücü solüsyon ilk kez bu yıl 
Başkent’te kullanılmaya başlan-
dı. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, sosyal medya he-

sapları üzerinden yaptığı videolu 
paylaşımda BELÇÖZ’ü Başkentli-
lere tanıtarak, “Hiçbir canlıya zarar 
vermeyen ve yolları tahrip etme-
yen buz çözücü solüsyon ‘BEL-
ÇÖZ’ buzlanmaya karşı etkin bir 
rol oynuyor. Kendi imkanlarımız-
la ürettiğimiz için maliyetlerimiz 
de ciddi oranda düştü. BELÇÖZ’ü 
geliştiren mesai arkadaşlarıma te-
şekkürlerimi iletiyorum” dedi.

ÇEVREYE SAYGILI VE -40 
DERECEYE KADAR ETKİLİ 
SOLÜSYON

BelPlas tarafından 6 aylık AR-
GE çalışması sonrası kar ve buzla 
mücadelede kullanılmak için üre-
tilen buz çözücü solüsyon, çevre 
dostu özelliğiyle dikkat çekiyor.

BÜYÜKŞEHİR ÜRETİMİ BUZ ÇÖZÜCÜ 
SOLÜSYON “BELÇÖZ” YOL VE KALDIRIMLARDA
Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPLAS tarafından üretilen buz çözücü solüsyon 
“BELÇÖZ” ilk kez bu yıl Başkent yol ve kaldırımlarında kullanılmaya başlandı.

Hiçbir canlıya zarar vermediği 
gibi aşındırıcı etkisi olmadığından 
asfalta, betona, kaldırımlara, me-
tal aksamlara ve taşıtlarda arıza 
ve tamirat gerektirecek bozul-
malara da yol açmayan BELÇÖZ, 
kar ve buzla mücadelede büyük 
kamyon veya tuzlama araçlarının 
giremediği yerlerde de kolaylıkla 
kullanılıyor.

Ana arter, cadde ve bulvarla-
rın yanı sıra; kaldırımlar, hastane 
girişleri, metro giriş ve çıkışları, 
yaya üst ve alt geçitleri gibi birçok 
noktada uygulanabilen solüsyon, 
buz oluşumunu önleyici etkisini 
-40 dereceye kadar gösteriyor.

Ayrıca BELÇÖZ, Karayolları 
Genel Müdürlüğü AR-GE Kimya 
ile Yeditepe Üniversitesi AR-GE 
ve Analiz Laboratuvarı toksikoloji 
testlerinden de başarıyla geçti.

Erhan YUMŞAK Yunus Emre AYAN
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İnsan odaklı çalışmalara imza 
atarak Başkentlilerin hayatını 
kolaylaştıran Ankara Büyükşehir 

Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
“internete erişim hakkı temel hak-
tır” diyerek yeni bir hizmeti daha 
hayata geçiriyor.

Uzaktan eğitim nedeniyle in-
ternete erişim sorunu yaşayan 
914 mahalleye daha önce ücretsiz 
Wi-Fi hizmeti götüren Başkan Ya-
vaş şimdi de 35 meydanda tüm va-
tandaşların yüksek hızlı internete 
ücretsiz erişimini sağlayacak.

Sosyal medya hesapları üze-
rinden yaptığı videolu paylaşımla 
projeyi tanıtan Başkan Yavaş, “İn-

ternete erişim hakkının temel bir 
insan hakkı olduğuna inanıyor; bu 
hakka sonsuz saygı duyuyoruz. 35 
farklı meydanda 2 milyon 362 bin 
metrekarelik alana ücretsiz Wi-
Fi hizmeti vereceğiz. Yıl sonuna 
kadar ise 10 milyon metrekarelik 
alana ücretsiz internet saylayaca-
ğız” dedi.

Ankara’nın meydanlarını pan-
demi sürecinin ardından yeniden 
sağlıklı günlerindeki dönüşüne 
hazırladıklarını belirten Başkan Ya-
vaş, ilk etapta 35 meydanda daha 
sonra da mahalleler (köyler) ve 
parklarda da ücretsiz Wi-Fi hizme-
ti sunacaklarını açıkladı.

Kent genelindeki 35 meydanda 
2 milyon 362 bin metrekarelik wifi 
kapsama alanında, mahallelerde 
(köylerde) 275 bin metrekarelik 
kapsama alanında, parklarda ise 4 
milyon 604 bin 574 metrekarelik 
kapsama alanında ücretsiz Wi-Fi 
hizmeti sunulacak.

ANKARA’DA DÖNÜŞÜM SÜRÜYOR: 
MEYDANLARA ÜCRETSİZ İNTERNET
Daha önce 914 mahalleyi internet erişimine kavuşturan Başkan Mansur Yavaş şimdi de Başkent’teki 35 
meydanda toplam 2 milyon 362 bin metrekarelik alana yüksek hızlı ücretsiz Wi-Fi hizmeti sağlayacak. 
Başkan Yavaş, “Yıl sonuna kadar 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz internet sağlayacağız” dedi.

YIL SONUNA 
KADAR 10 
MİLYON 

METREKARELİK 
ALANA 

İNTERNET
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Şubat ayı içinde etaplar halinde verilmeye başlanacak 
ve “wifi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden takip 

edilebilecek ücretsiz internet hizmeti şu meydanlara 
kurulacak:

1- Kızılay Meydanı 1- Demetevler Parkı

2- Güvenpark 2- Demetevler Cemre Parkı

3- Ulus Meydanı 3- Nevbahçe parkı

4- Sıhhiye 4- Ali Dinçer Parkı

5- Hacı Bayram Veli 5- Gökçek Parkı

6- Beşevler Üniversiteler Mahali 6- Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı

7- Batıkent Metro Önü 7- Esertepe Rekreasyon Alanı

8- Batıkent Meydan (Atlantis AVM) 8- Kuzey Yıldızı Parkı

9- Adnan Ötüken Parkı (Bahçelievler) 9- Çankaya Seğmenler Parkı

10- Etlik (Adnan Yüksel Caddesi) 10- Botanik Parkı

11- Etimesgut Tren Garı 11- Öveçler Rekreasyon Alanı Bölüm-1

12- Gökkuşağı Yolu 12- Öveçler Rekreasyon Alanı Bölüm-2

13- Zafer Çarşısı 13- Dikmen Vadisi 1. Etap

14- Keçiören (Belediye Önü) 14- Dikmen Vadisi 2. Etap

15- Sincan Lale Meydanı 15- Dikmen Vadisi 3. Etap

16- Pursaklar (Şehit Salim Akgül Parkı) 16- Göksu Parkı

17- Akyurt Kent Meydanı 17- Gençlik Parkı

18- Ayaş Kent Meydanı 18- 50. Yıl Parkı

19- Bala Kent Meydanı 19- Altınpark

20- Beypazarı Atatürk Parkı 20- Mogan Gölü Rekreasyon Alanı

21- Çamlıdere Kent Meydanı 21- Gölbaşı

22- Çayırhan Kent Meydanı 22- AŞTİ

23- Çubuk Kent Meydanı 23- Kurtuluş Parkı

24- Elmadağ Kent Meydanı 24- Harikalar Diyarı

25- Evren Kent Meydanı 25- Elmadağ İsmetpaşa Parkı

26- Güdül Kent Meydanı 26- Mamak Şafaktepe Parkı

27- Haymana Kent Meydanı 27- Haydar Aliyev Parkı

28- İvedik 28- Şule Çet Parkı

29- Kale Meydanı 29- Kuşcağız Aile Yaşam

30- Kalecik Kent Meydanı 30- Dodurga Ordukent Mesire Alanı

31- Kazan Kent Meydanı

32- Kızılcahamam (Soğuksu Gidişi)

33- Nallıhan Kent Meydanı

34- Polatlı Kent Meydanı

35- Şereflikoçhisar Kent Meydanı

İnternet hızı sayesinde Wi-Fi kap-
sama alanlarına yakın ev ve iş yerle-
rinden de ücretsiz internete bağlanı-
labilecek. Büyükşehir Belediyesi Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığı tarafından yü-
rütülecek proje kapsamında yılsonu-
na kadar meydanlar, köyler ve parklar 
olmak üzere toplam 10 milyon met-
rekarelik alana ücretsiz Wi-Fi hizmeti 
sağlanması hedefleniyor.

Ali Arda ERDEMLİ • Yunus Emre AYAN
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İnsan odaklı sosyal belediyecilik 
anlayışı ile çalışmalarını sürdü-
ren Ankara Büyükşehir Beledi-

yesi, ihtiyaç sahibi her vatandaşa 
kucak açıyor. 

Başkent’te Ulus’tan sonra Dış-
kapı’da da barınma evini hizmete 
açan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, sosyal medya he-
sapları üzerinden çağrıda bulun-
duğu Başkentlilerden özellikle kış 
aylarında sokakta kalan vatandaş-
lar için duyarlı olmalarını ve ken-
dilerine bildirmelerini isteyerek, 
“Ankara’mızda hava sıcaklıkları 
bir hayli düştü. Kimsenin dışarıda 
kalmasına gönlümüz razı değil. 
Sokakta kalan vatandaşlarımızı 
Başkent 153 hattımızdan lütfen 
bize bildirin” dedi. 

Sosyal Hizmetler Daire Baş-
kanlığı bünyesinde hizmet veren 
Ulus ve Dışkapı Barınma Evlerinde 

Barınma Evlerinde; televizyon 
ve dinlenme odaları, berber, ça-
maşırhane, temiz kıyafet ve 24 
saat sıcak su hizmeti de veriliyor. 
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlı-
ğı ekipleri Başkentlilerden gelen 
ihbarlar doğrultusunda 7/24 kim-
sesiz ve evsiz vatandaşları bulun-
dukları yerden araçlarla barınma 
evlerine götürürken, ihtiyaç sahibi 
vatandaşlar bireysel başvuruda da 
bulunarak barınma evi hizmetin-
den yararlanabiliyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN
SOĞUK BAŞKENT’TE
KİMSESİZLERE SICAK YUVA
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulus’tan sonra Dışkapı’da da yeni barınma evini hizmete açtı. Kalacak 
yeri olmayan ya da kimsesiz vatandaşlara kucak açan iki barınma evi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 
bünyesinde 365 gün 24 saat ücretsiz hizmet veriyor. Ankaralılara seslenen Başkan Mansur Yavaş, “Sokakta 
kalan vatandaşlarımızı Başkent 153 hattımızdan lütfen bize bildirin” dedi.

Emre AY Ali İhsan CANSIZ

evsiz ve kimsesiz vatandaşlara 365 
gün 24 saat sıcak yuva hizmet ve-
riliyor.

“Başkent’te kimseyi aç ve açık-
ta bırakmayacağız” diyen Başkan 
Yavaş, kimsesiz ve evi olmayan 
vatandaşlara ulaşılması yönünde 
hem vatandaşlardan destek istedi 
hem de Büyükşehir Belediyesinin 
barınma evlerinin kapısını bu kişi-
lere açtı.

4 MEVSİM ÜCRETSİZ 
HİZMET

Yılın dört mevsimi hizmet ver-
meyi sürdüren Barınma Evlerinde 
hafta içi sabah ve akşam yemeği 
verilirken, sokağa çıkma kısıtlama-
sının uygulandığı hafta sonları ise 
3 öğün yemek imkanı sunuluyor.
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Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş, 
Başkent’te toplu taşıma 

araçlarının kullanımının artırılması 
amacıyla raylı sistem ağının ge-
nişletilmesi yönündeki çalışmaları 
hızlandırdı. Projenin yatırım prog-
ramına alınması için 24 Ağustos 
2020’de, ÇED raporu için ise 22 
Aralık 2020’de gerekli başvuruları 
tamamlayan EGO Genel Müdür-
lüğü, Dikimevi - Natoyolu hattının 
proje hizmet alım işi kapsamında 
bir adım daha atarak zemin sondaj 
çalışmaları için harekete geçti.

Sosyal medya hesapları üzerin-
den paylaştığı videoyla Başkentli-
lere ilk müjdeyi veren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 

“Mamak’ı AŞTİ-Dikimevi arasın-
daki ANKARAY hattına bağla-
yacak raylı sistemler projemizde 
yeni bir adım atıyoruz. Yaklaşık 7,4 
kilometre ve 8 istasyondan oluşan 
projemizin zemin etüt sondaj ça-
lışmalarına başladık” dedi. Zemin 
etüt çalışmalarına başlandığını du-
yuran Başkan Yavaş, ilk aşamadan 
sonra ikinci aşamaya geçileceğini 
belirterek, “Saha verilerine bağ-
lı onay sürecinin ardından yapım 
ihale aşamasına geçeceğiz” açıkla-
masında bulundu.

YENİ HATTA İSTASYON 
YAPILARI İÇİN 24 SONDAJ 
NOKTASI BELİRLENDİ

İstasyon ve hat projelerinin ya-

pımına ilişkin saha verileri alınarak 
uygulamaya esas kesin projeler 
hazırlandıktan sonra proje ve şart-
namelerin Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığınca onaylanması süreci 
başlayacak. EGO Genel Müdür-
lüğü tüm aşamalardan sonra pro-
jenin nihai uygulama aşamalarını 
netleştirerek yapım ihale sürecine 
geçecek.

MANSUR YAVAŞ AÇIKLADI: DİKİMEVİ - NATOYOLU 
RAYLI SİSTEM PROJESİNDE SONDAJ ÇALIŞMALARINA 
BAŞLANDI

Başkan Mansur Yavaş, raylı sistem ağını genişletme sözünü tutuyor. Hattın ilk sondaj çalışmalarının 
başladığını açıklayan Başkan Yavaş, Mamak’ı AŞTİ - Dikimevi arasındaki ANKARAY hattına bağlayacak 
raylı sistemler projesinin zemin etüt sondaj çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Ecegül SARAL Behzat Ethem TORUN • Barış KAYKUSUZ

 “A1 Hattı (ANKARAY) Di-
kimevi-Natoyolu Raylı Sistem 
Uzatma Hattının Uygulamaya 
Esas Kesin Proje İşi” kapsa-
mında yaklaşık 7,4 kilometre 
uzunluğundaki yeni hat 8 ayrı 
istasyondan oluşacak.     Al-
ternatifler üzerinde çalışılan 
yapım süreci ve yöntemi, proje 
çalışmalarının tamamlanma-
sından sonra netleşecek.

Güzergah ve istasyon pro-
jelerinin hazırlanması için ze-
min etüdü ve sondaj çalışma-
larına 13 Ocak 2021 tarihinde 
başlanırken, istasyon yapıları 
için 24 sondaj noktası da be-
lirlendi.
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ASKİ GENEL MÜDÜRÜ ERDOĞAN ÖZTÜRK 2020 YILINI DEĞERLENDİRDİ:
“ANKARA’NIN GELECEK 30 YILINI
ŞEKİLLENDİRİYORUZ” 
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ASKİ’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği yatırımlar, çalışmalar ve 
yeni yılda yapılması planlanan projeler hakkında açıklamalarda bulundu. 

Tüm dünyayı etkisi altına 
alan Covid-19 salgının etkisi 
altında bir yıl geçirdiklerini 

ifade eden ASKİ Genel Müdürü 
Erdoğan Öztürk, bu koşullarda 
ASKİ’nin Başkentlilerin musluk-
larından sağlıklı ve kesintisiz su 
içmesini sağlarken, yıllardır ihmal 
edilen altyapı projelerini de hayata 
geçirdiğini söyledi.    

BİN 660 KİLOMETRE 
UZUNLUĞUNDA İÇME SUYU 
HATTI  YAPILDI        

Pandemi sürecinde çalışmala-
rın aksamadığını ve kronikleşmiş 
birçok sorunun bu dönemde çö-
züldüğünü vurgulayan Erdoğan 
Öztürk, Ankara genelinde 470 
kilometre atık su, 96 kilometre 
yağmur suyu imalatı ve yaklaşık 
bin 660 kilometre içme suyu hat-

tının başarılı bir şekilde yapıldığını 
açıkladı.

25 ilçenin tamamında ihtiyaç 
duyulan, eskiyen ya da yeter-
siz kalan yerlerde toplam 9 bin 
yağmur suyu ızgara imalatının ger-
çekleştirildiğini ifade eden Öztürk, 
“Aynı dönemde toplam 2 milyon 
500 bin metre pis su/yağmur 
suyu hattı ile toplam 150 bin adet 
ızgara/baca temizliği yapıldı. 25 il-
çemizde toplam 220 bin adet içme 
suyu/kanal arızası giderildi” dedi. 

Öztürk, ASKİ’nin tüm enerjisini 
21. yüzyıl Başkent’ine yakışma-
yan, acil çözüm bekleyen altyapı 
sorunlarını çözüme kavuşturmak 
ile gelecek yılların ihtiyacını karşı-
layacak altyapı ve içme suyu hat-
larını hayata geçirecek projelerin 
yapımı için harcadığını söyledi. 

“BAŞKENT’İN GELECEK 30 
YILINI PLANLIYORUZ”     

Ankara’da çevre ve insan 
sağlığı esas alınarak, etkin, 
verimli ve kaliteli su, atık su ile 
yağmur suyu hizmetlerinin bir 
bütün içinde ele alınması ge-
rektiğini vurgulayan Öztürk, 
küresel ısınmaya bağlı iklim 
değişikleri, buna bağlı yaşanan 
kuraklık ve su kaynaklarındaki 
azalmanın, kentlerin uzun vadeli  
“su yönetiminin planlanması” 
gerekliliğini ortaya çıkardığını 
söyledi.

Öztürk,  “Geçtiğimiz yıl Baş-
kent’in 30 yıl boyunca içme 
suyu, atık su ve yağmur suyu 
yönetiminde yol haritası olacak 
Master Plan çalışmalarına baş-
ladık. Kentimize yeni bir kimlik 
kazandıracak Master Plan ça-
lışmalarıyla; su kaynaklarının 
yönetimi, altyapı ve arıtma sis-
temleri, kurumsal yapı, yatırım 
programları ve finansal analizler 
oluşturulacak” dedi. 

Evin DEMİRTAŞ Selim ERYILMAZ
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Ankara’nın 13 ilçesinde 
bulunan insan sağlığını tehdit eden 
asbestli ve ekonomik ömrünü ta-
mamlamış PVC boruların değişimi-
ne başlandığını ifade eden Öztürk, 
ASKİ’nin öz kaynakları ile toplam 
uzunluğu 400 kilometreyi bulan 
hatların 2021 yılı sonuna kadar ye-
nileceğini açıkladı.

Başkan Yavaş’ın göreve gelir 
gelmez acil olarak yapılmasını iste-
diği projelerin başında Polatlı’nın 
su sorununun çözülmesi olduğuna 
dikkat çeken Öztürk, yapılan çalış-
maları şu sözlerle anlattı: 

“Geçen yılın önemli projele-
rinin başında Başkanımız Sayın 
Mansur Yavaş’ın tüm engelleme-
lere karşın ısrarları sonucunda 
Polatlı halkını temiz ve kesintisiz 
suya kavuşturma sözünü yerine 
getirmesi için atılan adım yer 

VATANDAŞLARIN 
TALEPLERİNE ÖNCELİK 
VERİLECEK 

Bir ülkenin, bir şehrin medeni-
yet ölçüsünün altyapı tesislerinin 
seviyesi ve gücüne bağlı olduğu-
nu dile getiren Öztürk, “Geçmiş 
deneyimlerden de gördüğüm ka-
darıyla altyapı yatırımları en çok 
ihmal edilen konuların başında yer 
almaktadır. Oysa gelişmiş olarak 
görülen ülkelerin en büyük özellik-
lerinden biri de altyapısına yaptığı 
yatırımlardır” diye konuştu. 

Öztürk, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın talebi 
doğrultusunda 2020 yılındaki ön-
celiklerinin Başkent’in her bir nok-
tasında su taleplerinin karşılanma-
sı olduğunu ifade etti.

alıyor. 30 yıldır içme suyu sıkıntısı 
yaşayan Etimesgut - Sincan - Ye-
nikent - Organize Sanayi Bölge-
leri-Gecekondu Önleme Bölgesi 
- Temelli - Polatlı bölgelerine içme 
suyu temin edecek 106 kilomet-
re uzunluğundaki hattın ihalesini 
yaparak yapımına başladık. 1,5 
milyon kişinin yararlanacağı pro-
jenin 24 ayda tamamlanması plan-
lanıyor.” 

Yüzükbaşı’ndan Polatlı’ya su 
sağlayan mevcut ana isale hattı-
nın ekim ayı içinde yenilendiği-
ni de hatırlatan Erdoğan Öztürk, 
“Sürekli arıza vererek uzun süreli 
su kesintilerinin yaşandığı ilçede 
yeni hat devreye alınıncaya kadar 
sorun yaşanmaması için 120 saat 
aralıksız süren çalışmayla 80 kilo-
metre uzunluğundaki hatta iyileş-
tirme çalışmaları yaptık” bilgisini 
paylaştı.

ASBESTLİ BORU DEĞİŞİMİ VE POLATLI 
İLÇESİNE İVEDİK SUYU
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Mevcut hatlara paralel yedek 
hatların döşenmesinin gerekli ol-
duğunu dile getiren Öztürk, bir 
hatta arıza olması halinde yedek 
hattın devreye girmesiyle vatan-
daşların su sıkıntısı yaşamayacağı-
nı ifade etti.

Bu kapsamda bir diğer önemli 
içme suyu projesinden birinin 
Gölbaşı için döşenecek paralel 
hat olduğu bilgisini veren Öztürk, 
“2020 yılında ihalesi yapılan proje 
ile Altındağ - Mamak - Çankaya ve 
Gölbaşı’na 26 kilometrelik içme 
suyu hattı döşeyerek hem Gölbaşı 
ilçesinin hem de yeni yerleşim yer-

GÖLBAŞI 
SUSUZ 

KALMAYACAK

lerinin su ihtiyacını karşılayacağız” 
diye konuştu. 

ALTYAPIDA SORUNLU 
BÖLGELERE NEŞTER

Ankara’da şiddetli yağmurlar-
da meydana gelen su taşkınlarının 
önlenmesi için Sıhhiye Marmara 
Sokak, Mamak Belediyesi önü ve 
paralel sokaklar, Boğaziçi Mahal-
lesi, Ümitköy içi gibi çok sayıda 
bölgede altyapı çalışmalarını ta-
mamladıklarını, farklı noktalarda 
ise çalışmaların devam ettiğini 
kaydeden Öztürk, “Su baskınları-
nın sıkça yaşandığı cadde ve so-

kaklar ile özellikle alt geçitlerde 
yeni imalatlar yaptık. Bu bölge-
lerde yenilenen ve sayısı arttırılan 
ızgaralar yeni döşenen ve ayrıştı-
rılan yağmur suyu ile kanalizasyon 
hatları sayesinde yağışlı havalarda 
yaşanan su baskını riski ortadan 
kalkmış oldu” dedi. 

Başkent’in altyapısında yaşa-
nan en temel sorunların başın-
da yağmur suyu ve kanalizasyon 
hatlarının birçok noktada birleşik 
olmasının yattığını vurgulayan Öz-
türk, “Ankara Çayı’nın ulaştığı Sa-
karya Havzası’nda su kaynakları 
ve tarımsal sulamada kullanılan 
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su üzerinde baskı yaratan kirlilik 
yüklerinin azaltılması ve halk sağ-
lığının korunması için karışık hat-
larda ayrıştırma çalışmalarımız da 
devam etmektedir” diye konuştu.

Başkent’in suyunu kaynağın-
dan itibaren temizlemeye başla-
dıklarının altını çizen Öztürk, “An-
karalıların kaynak suyu lezzetinde 
su içmesi için barajlarda algisit 
uygulamasını başlattık. Baraj 
Havzası Koruma Planları için çalış-

malar yapıyoruz.  İçme ve kullan-
ma suyu temin edilen havzalarda 
hemşehrilerimizin mağduriyetle-
rinin giderilmesi, su kaynaklarımı-
zın korunması ve gelecek nesillere 
aktarılması adına Türkiye’de ‘Özel 
Hüküm Belirleme’ projelerini baş-
latan ilk idare olduk” dedi.

Erdoğan Öztürk, Başkent’in 
atık ve yağmur suyunun toplandığı 
Tatlar Atık Su Tesisinin kapasite-
sinin artırılması için çalışma baş-
lattıklarını ifade ederek, “Ankara 
merkezine hitap eden Tatlar Atık 
Su Arıtma Tesisinde 2010 yılında 
yapılması gereken kapasite artırı-
mı ne yazık ki yapılmamış. Günlük 
750 bin metreküp atık su arıtma 
kapasitesine sahip ve yetersiz 
kalan mevcut tesisin revizyonu 
ve kapasite artırımı için proje ön 
planlama ve tasarım çalışmaları 
başlattık” dedi.   

Günlük 1 milyon 150 bin su 
arıtımının gerçekleştirildiği İvedik 
İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin de ka-
pasitesinin artırılacağını açıklayan 
Öztürk, tam kapasite olarak çalışan 
tesisin 4. ünitesinin hizmete alın-
masının ardından tesisin 1 milyon 
650 bin arıtma ile tam kapasite ça-
lışacağını söyledi.    

Ankara’da hem içme hem 
de atık su arıtma tesisi olmayan 
ilçenin kalmayacağının da altını 
çizen Öztürk, Beypazarı ve Te-
melli’de 4 yıldır tamamlanamayan 
arıtma tesislerinin tamamlanarak 
ilçe halkının temiz ve sağlıklı su 
kullanmasını sağladıklarını vurgu-
ladı.   

SU 
TASARRUFU 

ŞART 
Başkan Yavaş’ın yaşanan ku-

raklık ve barajlardaki doluluk oranı 
konusunda yaptığı uyarıyı hatırla-
tarak, Başkentlilere bir kez daha 
su tasarrufu yapmaları çağrısın-
da bulunan Öztürk, konuşmasını, 
“Başkentlilerin huzur ve refahı 
için 7/24 hizmet veren 5 bin 200 
kişilik ASKİ ailesi ve mesai arka-
daşlarımı kutluyorum, hepsine tek 
tek teşekkürlerimi sunuyorum” 
sözleriyle tamamladı.

“SU, 
KAYNAĞINDA 

TEMİZLENİYOR”
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MANSUR YAVAŞ: 
“HİÇBİR CANLIYI AÇ 
BIRAKMAYACAĞIZ”
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı 2020 
yılında sokak hayvanlarına 750 ton mama desteği sağladı.

Zeliha BAĞDAŞ • Zeynep Esra ŞAHİN Behzat Ethem TORUN

Kar yağışının etkili olduğu 
Başkent’te yiyecek bulmakta 
zorlanan sokak hayvanları-

na yönelik besleme çalışmalarına 
ağırlık veren Büyükşehir Beledi-
yesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 
kent genelinde özellikle ulaşımın 
zor olduğu bölgelerde mama dağı-
tımını artırdı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, sosyal medya he-
sapları üzerinden yaptığı paylaşım-
da, “Soğuk ve karlı havalarda yiye-
cek bulmakta güçlük çeken can 
dostlarımız için görev başındayız. 
Ulaşımı zor olan 1200 besleme 
noktasına mama bırakıyoruz. Söz 
verdiğimiz gibi hiçbir canlıyı aç 
bırakmayacağız çünkü Başkent’te 
her can değerli” dedi. 

2020 YILINDA TOPLAM 
17 BİN 150 BESLEME 
NOKTASINDA 750 TON 
MAMA DAĞITILDI

Doğada yaşayan tüm canlılara 
her mevsim gıda desteğine devam 
eden Büyükşehir Belediyesi, 2020 
yılında toplam 17 bin 150 besleme 
noktasında yaban ve sokak hay-
vanlarına 750 ton mama ulaştırdı. 
Kar yağışıyla birlikte ulaşımın zor 
olduğu bölgeler arasında yer alan 
Yenimahalle Memlik Gölü çevre-
sinde bin 500 kilo mama ve besin 
dağıtımı gerçekleştiren Sağlık İşleri 
Daire Başkanlığına bağlı 120 kişilik 
ekip ve 250 gönüllü hayvansever, 
Ankara’nın en ücra köşesinde be-
sin desteği sağlamayı sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, sokak 
hayvanları için yürütülen çalışma-
larda ortak akılla hareket etmeye 
ve iş birliği yapmaya önem veriyor. 
Başkent’te sokak hayvanlarının 
doğal yaşam alanlarını koruyan ve 
iyileştirme çalışmaları yapan Sağ-
lık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner 
Şube Müdürlüğü, hayvan dernek-
leri ve sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda sokak hayvanlarına 
yönelik yapılan faaliyetler, kısır-
laştırma, aşılama, besleme, acil 
yaralanmalarda alınacak önlemler 
konusunda 2021 yılında yapılması 
planlanan çalışmalar hakkında gö-
rüş alışverişinde bulunuldu.

GÖNÜLÜLERLE 
ORTAK AKILLA 

İŞ BİRLİĞİ 
DÖNEMİ
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MANSUR YAVAŞ’TAN SU İSRAFINA KARŞI PROJE: 
PARKLARDA YAĞMUR SULARI DEPOLANACAK
Kuraklıkla mücadeleyi gündemine alan Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da 40 rekreasyon ve park 
alanına kurulacak bir sistem ile yağmur ve yüzey sularının depolanarak sulamada kullanacak.

Başkent’teki park ve bahçe-
ler ile rekreasyon alanları bundan 
sonra depolama sisteminin kurul-
masıyla yağmur ve yüzey sularıyla 
sulanacak. Proje, aşamalarla faali-
yete geçirilecek.

SU İSRAFINI ÖNLEYECEK 
ÖRNEK PROJE  

Barajlarda su seviyesinin gide-
rek düşmesiyle birlikte vatandaş-
lara su tüketiminde tasarruf çağrısı 
yapan Başkan Yavaş’ın öncülüğün-
de önce Belediye bünyesinde İk-
lim Değişikliği Şube Müdürlüğü 
kuruldu. İklim değişikliği eylem 
planı çalışmalarına devam eden 
Büyükşehir Belediyesi, kuraklıkla 
mücadele konusunda da çalışma-

larına hız verdi.

Tüm Türkiye’ye örnek olacak 
yeni bir projeyi daha hayata ge-
çirmeye hazırlanan Başkan Yavaş, 
yağmur ve yüzey sularının de-
polanması için Çevre Koruma ve 
Kontrol Daire Başkanlığı ve Fen 
İşleri Daire Başkanlığını görevlen-
dirdi. Bu kapsamda rekreasyon ve 
park alanlarına su depoları kurula-
rak, yağmur ve yüzey suları depo-
lanacak.

Başkent’teki yeşil alanları de-
polanan bu sularla sulayarak su 
tüketimini en aza indirmeyi ve 
maliyetleri düşürmeyi hedefleyen 
Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta 
mevcut 40 parkta depolama siste-
mini kuracak.

Büyükşehir Belediyesi insan 
odaklı çalışmaların yanı sıra çev-
re dostu projelerle Başkent’i bir 
yandan güzelleştirirken bir yan-
dan da Başkent’in su kaynakla-
rını doğru ve etkin kullanmayı 
sürdürüyor.

Tasarruf odaklı ve israfın 
önüne geçen uygulamaları Baş-
kentlilerle buluşturmaya de-
vam eden Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, yaşanan 
kuraklık nedeniyle rekreasyon 
ve park alanlarında alternatif 
sulama yöntemleri için hareke-
te geçti. Sosyal medya hesapları 
üzerinden Başkentlilere yeni al-
ternatif sulama yöntemini açık-
layan Başkan Yavaş, “Yağmur 
ve yüzey sularını depolayarak 
sulamada kullanmaya başlıyo-
ruz. Depolama sistemlerimiz ilk 
etapta kentimizdeki 40 rekre-
asyon ve park alanında olacak. 
Kuraklıkla mücadele kapsa-
mında tasarruf odaklı ve israfın 
önüne geçen projelerimizi sür-
düreceğiz” dedi.

Seda BUGARİ Ali Arda ERDEMLİ • Ali İhsan CANSIZ
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BAŞKENT’E YAKIŞMAYAN SORUNA SON:
AÇIKTAN AKAN KANALİZASYON KALMAYACAK
Başkan Mansur Yavaş’ın konuşmalarında sık sık “Benim önceliğim insan sağlığı, insan canı’’ 
diyerek vurguladığı açıktan akan kanalizasyon suyu sorunu, bu sene yapılacak ihalelerle 
çözüme kavuşturulacak.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın konuşma-

larında “Köyde kanalizasyon açık-
tan akıyor. Burası Ankara, burası 
başkent… Türkiye’nin göz bebe-
ği… Bunları bir an evvel ortadan 
kaldırmamız gerekiyor. Herkesin 
öncelikleri var. Benim önceliğim 
halkın sağlığı, halkın canı” diyerek 
yıllardır ihmal edilen konuyu sıkça 
vurguladığı açıktan akan kanali-
zasyon sorununu çözmek için ha-
rekete geçti.

Geçtiğimiz sene yapılan 85 
hattın yanı sıra bu sene yapılması 
planlanan 125 yeni kapalı hat ile 
2021 yılı sonuna kadar Başkent’te 
210 kırsal mahallede (köyde) açık-
tan akan atık suları (kanalizasyon) 
kapalı sisteme dahil edilmiş olacak.

ASKİ’DEN YENİ YILIN İLK 
AYINDA ATIK SU HATTI İÇİN 
4 İHALE

ASKİ Kanal İnşaat Dairesi Baş-
kanlığı, 4 Ocak 2021 tarihinde Eti-
mesgut, Sincan ve Ayaş ilçelerin-
deki kırsal mahalleler için ihaleye 
çıkarken, 78 firmanın teklif sundu-
ğu ihale kapsamında söz konusu 
ilçelere yaklaşık 57 bin 40 metre 
atık su hattı döşenecek.

ASKİ Genel Müdürlüğü 7 Ocak 

2021 tarihinde ise Kahramanka-
zan, Yenimahalle, Kızılcahamam, 
Çamlıdere ve Güdül ilçeleri için 
ihale gerçekleştirdi. 73 firmanın 
katıldığı ihale ile 5 ilçedeki kırsal 
mahalleye yaklaşık 59 bin 170 
metre atık su hattı döşenecek.

11 Ocak 2021 tarihinde de 
Çankaya, Gölbaşı, Elmadağ, Altın-
dağ ve Mamak ilçeleri için çıkılan 
ve 75 firmanın katıldığı ihaleyle 
yaklaşık 52 bin metre atık su hattı 
yapılacak. 

ASKİ Genel Müdürlüğü Bala, 
Şereflikoçhisar, Haymana ve Po-
latlı’da da yaklaşık 47 bin metre 
atık su hattı döşenmesini planlar-
ken, tüm bu ihalelerle birlikte ilçe-
lere 56 adet foseptik açılacak.

Evin DEMİRTAŞ Selim ERYILMAZ
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BÖLGEYE DEĞER 
KATACAK PROJE 
KAMU ZARARINI 

DA ORTADAN 
KALDIRACAK “Yeni Mamak Kentsel Dönü-

şüm ve Gelişim Projesi” kapsa-
mında Mamak Derbent, Araplar ve 
Dutluk Mahalleri içinde bulunan 4, 
5, 6 ve 7. etaplarda 4 bin 477 ko-
nut inşa edeceklerini ve hak sahip-
lerinin çilesini sona erdireceklerini 
duyuran ilk isim Ankara Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 
oldu.

Sosyal medya hesapları üze-
rinden yıllardır bekleyen ve mağ-
duriyet yaşayan hak sahiplerine 
seslenerek müjdeyi veren Başkan 
Yavaş, “Mamak Kentsel Dönüşüm 
Projemizde kendi imkanlarımızla 
2 milyar TL’yi aşkın bütçeyle yapa-
cağımız 4477 konut için hareke-
te geçtik. Projemizi tamamladık. 
Mart ayında ihalemizi yapıyoruz. 
Hak sahiplerinin yüzü gülsün. Baş-
kent’e yakışan yaşam alanlarını 
onlarla buluşturacağız” dedi.

BÜYÜKŞEHİR KENDİ 
İMKANLARIYLA YAPACAK

Yıllardır Mamak Kentsel Dö-
nüşüm ve Gelişim alanındaki ko-
nutlarına kavuşmayı bekleyen va-

tandaşlara modern ve yaşanabilir 
alanlar sunmayı amaçlayan Büyük-
şehir Belediyesi; Mamak Derbent, 
Araplar ve Dutluk Mahallerinde 
Başkent’te yakışır ve mahalle kül-
türünü koruyan sosyal donatılı ko-
nutlar inşa edecek.

Özel Projeler ve Dönüşüm Dai-
re Başkanlığı tarafından hazırlanan 
proje için Fen İşleri Daire Başkan-
lığı mart ayı içinde ihaleye çıkacak. 
Kentsel dönüşüm alanı içerisinde 
yer alan etaplarda yapılacak olan 
dairelerin 2023 yılına kadar ta-
mamlanarak uzun süredir mağdu-
riyet yaşayan hak sahiplerine tes-
lim edilmesi planlanıyor. 

Başkan Yavaş, yaptığı videolu 
paylaşımda 2020 şubat ve ekim 
ayı meclis toplantılarında kendi 
döneminde bitirme sözünü verdiği 
Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve 
Gelişim Projesi’nde teslim edilme-
yen konutlar nedeniyle Büyükşe-
hir Belediyesinin 10 yılda 1 milyar 
TL kamu zararına uğradığını açık-
larken, yaşanan mağduriyetleri de 
ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Mamak ilçesinin çehresini 
değiştirmek ve hak ettiği değere 
kavuşturmak için harekete geçen 
ve çalışmalara başlayan Büyük-
şehir Belediyesi, Mamak Kentsel 
Dönüşüm alanında bulunan böl-
geye 950 adet 80 metrekare, 3 
bin 82 adet 100 metrekare, 445 
adet ise 120 metrekarelik kulla-
nım alanına sahip toplam 4 bin 
477 adet konut ve ticari alan ya-
pacak. 

Bölge halkının yaşam tarzını 
ve düzenini bozmayacak şekilde 
inşa edilecek modern konutlar, 
görüntü kirliliğinin önüne geçen 
ortak kullanım alanlarına, oto-
parklara ve geniş peyzaj alan-
larına sahip olacak. Tek seferde 
yapılacak ihalenin ardından inşa-
atına başlanacak konutların hak 
sahiplerine teslim edilmesiyle 
birlikte Büyükşehir Belediyesi 
büyük ölçüde kira yükünden kur-
tulmuş olacak. 

MANSUR YAVAŞ YILLARIN SORUNU İÇİN HAREKETE 
GEÇTİ: “MAMAK’TA KENDİ İMKANLARIMIZLA 4 BİN 
477 KONUT YAPACAĞIZ”
Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” 
kapsamında çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediyesinin kendi 
imkanlarıyla 4 bin 477 konut inşa edeceğini belirterek, “Mart ayında ihalemizi 
yapıyoruz. Hak sahiplerinin yüzü gülsün” dedi.

Zeynep Esra ŞAHİN ARŞİV
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BİR BÖLGENİN ÇİLESİ BİTİYOR: 
İSTASYON CADDESİ’NİN 
TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
Etimesgut İstasyon Caddesi’nin yıllardır kangrene dönen trafik sorununu çözecek projeler birer birer 
hayata geçiriliyor. İlk etapta Türk Kızılayı Caddesi üzerinde iki köprülü kavşak çalışmasını tamamlayan 
Başkan Mansur Yavaş şimdi de İstasyon Caddesi’nin trafik çilesine son verecek yeni bir alternatif bulvar 
yapımı için düğmeye bastı. 

 Seda BUGARİ Hüseyin KUTAY • Oğuzhan KIZILTUĞ

Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş, 
Başkent’in trafiği yıllardır 

kangrene dönen bölgelerinde ula-
şım projelerini Başkentlilerle bu-
luşturmaya devam ediyor.

Etimesgut İstasyon Cadde-
si’nin trafik çilesini çözmek için 
göreve gelir gelmez adım atan 
Başkan Yavaş, ilk etapta Türk Kı-
zılayı Caddesi üzerinde iki köprülü 
kavşak çalışmasını tamamladı. 
Etimesgut ve Sincan ilçeleri başta 
olmak üzere bölgede yaşayan va-
tandaşların trafik sıkıntısını son-

landırmak amacıyla ikinci adımı 
atmaya hazırlanan Başkan Yavaş, 
yeni alternatif bulvar yapımı için 
düğmeye bastı. 

Fen İşleri Daire Başkanlığı tara-
fından yürütülen 3 aşamalı çalışma 
kapsamında, yeni açılan Ankara 
Bulvarı devamı niteliğindeki Türk 

Kızılayı ve İstasyon Caddesi’nin 
trafik yoğunluğu alternatif bulvar 
ile rahatlayacak.

Elvankent, Sincan ve Etimes-
gut’u şehir merkezine taşıyan böl-
genin en önemli arteri niteliğinde-
ki İstasyon Caddesi’ne alternatif 
yapılacak yeni bulvar 5 kilometre 
uzunluğunda 4 demiryolu geçiş 
köprüsü ve 1 alt geçitten oluşacak. 
TCDD Genel Müdürlüğü’nden 
alınan onay sonrası yapılan proto-
kol kapsamında tek yön ve 3 şerit 
olarak planlanan alternatif yeni 
bulvar, demiryolunun kuzeyinden 
geçecek.

YENİ BULVAR 4 
DEMİRYOLU GEÇİŞ 
KÖPRÜSÜ VE 1 ALT 

GEÇİT’TEN OLUŞACAK
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Sincan ve Etimesgut ilçesi 
sakinlerinin kullandığı İstasyon 
Caddesi’nin trafik çilesinin çözül-
mesiyle yaklaşık 1,5 milyon kişi 
güvenli ve konforlu ulaşıma kavu-
şacak.

Kronikleşen trafik sıkışıklığını 
önleyecek ve can güvenliğini sağ-
layacak proje kapsamında; İstas-
yon Caddesi Şehir Merkezi istika-
metinde 3 farklı noktada bulunan 
sinyalize kavşak ortadan kaldırıla-
rak, trafik akışı kesintisiz hale geti-
rilmiş olacak.

Projenin üçüncü aşaması olan 
Hikmet Özer Caddesi Alt Geçidi 
de ilerleyen süreçte tamamlanarak 
trafiğe açılacak.

Ayrıca, Büyükşehir Beledi-
yesinin Ayaş Yolu ve Devrimler 
Caddesi kesişimine yaptığı katlı 
kavşağın üst kısmı da 80 günde ta-
mamlanarak 3 geliş 3 gidiş olmak 
üzere çift yönlü olarak hizmete 
açıldı. 

471 metre uzunluğundaki katlı 
kavşağın tamamlanmasıyla birlikte 
sürücüleri daha güvenli ve kont-
rollü bir şekilde kesintisiz ulaşıma 

kavuşturacak olan Büyükşehir Be-
lediyesi, Ayaş Yolu’nda 3 geliş-3 
gidiş olmak üzere toplam 6 şerit-
ten oluşan üst geçitle trafik akışını 
rahatlatacak. Katlı kavşağın büyük 
bölümünü planlanan süreden daha 
kısa sürede tamamlayan Fen İşleri 
Daire Başkanlığı, üst geçit altından 
da Devlet, Güzelkent, Tunahan ve 
Yunus Emre Mahalle’sine 2 şerit 
gidiş ve 2 şerit geliş olarak bağlantı 
yolu yapacak.

AYAŞ YOLU 
NEFES 

ALACAK
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MANSUR YAVAŞ’TAN
EĞİTİMDE İYİLİK HAREKETİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan bir müjde de Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere geldi.Başkan Yavaş, ihtiyaç sahibi 
aileler ile pandemi nedeniyle kapanan sektör çalışanlarının üniversite sınavına 
girecek çocuklarının YKS ücretlerini karşılayacaklarını açıkladı. 

ABB HABER MERKEZİ

Mahallelerde pandemi süre-
cinde uzaktan eğitim gö-
ren tüm çocuklar için üc-

retsiz internet hizmeti sağlayan ve 
ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 
3 ay mobil internet yüklemesi ya-
pan Başkan Yavaş, “öğrenci dostu” 
uygulamalarına bir yenisini ekledi. 
Sosyal medya hesapları üzerinden 
duyuru yapan Başkan Yavaş, bu yıl 
üniversite sınavına girecek ihtiyaç 
sahibi aileler ile pandemi nedeniy-
le kapanan sektör çalışanlarının 
çocuklarının Yüksek Öğretim Ku-
rumları Sınav (YKS) ücretini karşı-
layacaklarını açıkladı.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN 
ÜNİVERSİTE ADAYLARINA 
EĞİTİM DESTEĞİ

Başkent’te öğrenim gören ve 
üniversite sınavına hazırlanan 
ihtiyaç sahibi aileler ile kapanan 
sektör çalışanlarının çocuklarının 
YKS ücretini karşılamakta sorun 

yaşaması nedeniyle devreye giren 
Başkan Mansur Yavaş, üniversi-
te adaylarına eğitim desteği için 
düğmeye bastı.

Başkan Yavaş, YKS başvuru 
ücretini ödemekte zorluk çeken 
ihtiyaç sahibi aileler ile kapanan 
sektör çalışanlarının çocuklarına 
sosyal medya hesapları üzerin-
den seslenerek, “Başarı ve azim 
sizden, #YKS2021 Başvuru Ücret-
leri Bizden” sözleriyle şu müjdeyi 
verdi:

Başkan Yavaş, YKS başvuru 
ücretlerini ödeyemeyerek mağdu-
riyet yaşayan ihtiyaç sahibi aileler 
ile kapanan sektör çalışanlarına 
ayrıca kısa mesaj (SMS) da gön-
derdi. Başkan Yavaş, bu destekten 
yararlanmak için “forms.ankara.
bel.tr/yks2021” adresi üzerinden 
başvuru yapılabileceğini söyledi.

Eşit eğitim, güzel bir gelecek 
her çocuğun hakkı. Sosyal 
yardım alan ailelerimizin ve 
pandemide kapanan sektör 
çalışanlarımızın çocuklarının 
#yks2021 ücretlerini karşıla-
yacağız. Siz sadece hayal edin, 
çalışın ve başarın. Biz daima ya-
nınızda olacağız.



www.ankara.bel.tr        21

BAŞKENT BÜLTENİ

MOBİL SAĞLIK EKİBİ      
OLUŞTURULACAK 

Mobil bir sağlık ekibi oluştu-
rularak, hizmete erişimde güçlük 
çeken kadın ve gençlere ulaşmak 
için Ankara’nın kırsal ilçelerini ve 
köyleri ziyaret edilecek. Sağlık 
alanında bilgi paylaşımı yaparak 
farkındalığı artırmak için çalışma-
lar başlatılırken, sağlık açısından 
risk taşıyanlar tespit edilerek ge-
rekli kurumlara yönlendirilecek. 
Belediyenin özel ihtiyaç sahibi 
gruplarla çalışma konusunda ku-
rumsal kapasitesinin güçlendiril-
mesi için yöneticilere ve ilgili per-
sonele eğitimler verilecek.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE UNFPA’DAN 
KADIN, ÇOCUK VE GENÇLER İÇİN İŞ BİRLİĞİ 
İmzalanan iş birliği protokolüne göre; Altındağ’da açılacak ‘Kadınlar ve Gençler İçin Destek 
Merkezi’nde sağlık, kariyer danışmanlığı ve sosyal uyum konularında bilgi paylaşımı yapılacak. 
Mobil sağlık ekipleri de Ankara’nın kırsal ilçelerinde çalışmalar yapacak.

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT

Behzat Ethem TORUN

Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi, Birleşmiş Millet-
ler Nüfus Fonu (UNF-

PA) ile birlikte kadın, çocuk ve 
gençlere yönelik sağlık ve koru-
ma hizmetlerine destek olmak 
amacıyla iş birliği protokolüne 
imza attı. 

Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mansur Yavaş ve UNFPA 
Türkiye Temsilcisi Hassan Mo-
htashami tarafından imzala-
nan protokol kapsamında özel 
ihtiyaç sahibi kadın, çocuk ve 
gençleri desteleyecek ortak ça-
lışmalar gerçekleştirilecek. 

“Kadınlar ve Gençler için 
Sosyal Uyumun ve Çalışma 
Hayatına Katılımın Destek-
lenmesi Projesi” ile başlayacak 
çalışmalar İngiltere Büyükelçi-
liği’nin finansal desteği ile yü-
rütülecek. Başkent’te yaşayan 
savunmasız konumdaki Türk 
ya da mülteci kadın ve genç-
lerin kente uyumunun sağlan-
masının amaçlandığı projede 

ayrıca koruma hizmetlerine erişim 
ve sağlık farkındalıklarının güç-
lendirilmesine çalışılacak. Çalışma 
hayatına katılımlarının artırılması 
ve sosyo-ekonomik durumlarının 
desteklenmesi için de Büyükşehir 
Belediyesi ve UNFPA ortak çalış-
malar yapacak.

PROJE MART 2023’E KADAR 
SÜRECEK

Kırılgan grupların hizmetlere 
erişimini kolaylaştıracak ve sosyal 
uyumlarını artıracak proje ile top-
lumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddet, gençler ve 
mültecilerle ilgili bilgilendirme ve 
savunuculuk çalışmaları da ger-
çekleştirilecek. 

Mart 2023’e kadar sürecek 
proje kapsamında Altındağ’da 
“Kadınlar ve Gençler İçin Destek 
Merkezi” açılacak. Bu merkezde; 
sağlık ve koruma alanlarında bil-
gi paylaşımı, psiko-sosyal destek, 
kariyer danışmanlığı ve ekonomik 
güçlenme desteği hizmetleri veri-

lecek. Dil kursları, koro ve gezi gibi 
etkinliklerle de ayrıca sosyal uyum 
çalışmaları organize edilecek.



BAŞKENT BÜLTENİ

Zeliha BAĞDAŞ

Büyükşehir Belediyesi, hem 
borcun sürdürülebilirliği hem 
de mali disiplinde gösterdiği 

başarı nedeniyle uluslararası de-
recelendirme kuruluşu Fitch ta-
rafından Türkiye’nin kredibilitesi 
en yüksek belediyesi olarak tescil 
edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş döneminde 
uygulanan mali disiplin ve politika-
lar uluslararası alanda da karşılık 
buluyor. Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi, borcun sürdürebilirliği ve 
etkin maliyet yönetimi politikala-
rıyla elde ettiği yüksek kredibili-
teyle Türkiye’nin en iyi “rating”ine 
sahip belediyesi olurken, dünyada 
da birçok yerel belediyeyi geride 
bıraktı.

Büyükşehir Belediyesinin uy-
guladığı politikaların başarısı Ulus-
lararası Kredi Derecelendirme 
Kuruluşu Fitch Ratings’in değer-
lendirmelerinde de öne çıktı. Fitch, 
yurt içi borçlanmalar için dikkate 
alınan uzun dönemde yurt içi yü-
kümlülüklerinin yerine getirebilme 
gücünü gösteren derecelendirme 
notunda Ankara Büyükşehir Be-

lediyesine en yüksek seviye olan 
“AAA” notu verdi. Bu açıklama ile 
Ankara Büyükşehir Belediyesi-
nin yurt içi borçlanmalarında en 
yüksek kredibiliteye sahip olduğu 
uluslararası arenada da tescillen-
miş oldu.

PANDEMİ SÜRECİNDE BİLE 
MALİ DİSİPLİN İLE BAŞARI 
HİKAYESİ YAZDI

Kamu kaynaklarını tasarruf-
lu kullanması ve mali disiplini ile 
sadece Türkiye’de değil dünyada 
da adını duyuran Ankara Büyük-
şehir Belediyesi; risk profili, gelir 
sağlamlığı, gelirlerin yönetimi, 
harcamaların sürdürülebilirliği, 
harcamaların yönetimi, yükümlü-
lükler ve likidite sağlamlığı, likidi-
te esnekliği, borç sürdürülebilirliği 
gibi başlıklarda gösterdiği başarı-
lar nedeniyle “AAA” notuna layık 
görüldü.

Diğer taraftan pandemi süre-
cinde özellikle insan odaklı çalış-
malara imza atarak destek olan 
Büyükşehir Belediyesinin uluslara-
rası piyasalardan borçlanma notu 
Türkiye’nin ülke notu tarafından 

sınırlandırıldı. Fitch Ratings tara-
fından yapılan değerlendirme so-
nucunda Ankara Büyükşehir Be-
lediyesine genel kredi notu olarak, 
ülke notundan daha yüksek bir 
not verilemediği için BB- verildi. 
Ekonomistler ülke notu tavanı 
olmasaydı “A” seviyesinde olan 
Ankara Büyükşehir Belediyesi 
SCP notunun kurumun çok daha 
yüksek bir kredi değerliliğine sahip 
olduğunu gösterdiğini belirtti.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu 
Fitch Ratings yaptığı değerlendirme sonucunda 
Büyükşehir Belediyesine uzun dönem ulusal kredi 
notu olarak “AAA” verdi.

FİTCH’TEN TÜRKİYE’NİN
EN YÜKSEK RATING NOTU 
ANKARA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİNE


