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Ankara Kalesi’nin tarihi surları ve duvarlarına duyarsız kişiler tarafın-
dan sprey boya ile yazılan yazılar; saf aseton, özel sıvı boya sökücü, koku 
giderici ve yüksek basınçlı buhar makinesi kullanılarak silindi. Ankara Ka-
lesi’nin turizm potansiyelini ortaya çıkaracak çeşitli projelere imza atan ve 
birçok sokakta sağlıklaştırma çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Beledi-
yesi bir yandan da kale ve çevresinde tarihi dokuya ve eserlere zarar ver-
meyen kimyasallar kullanarak belirli aralıklarla titiz bir temizlik çalışması 
yürütüyor. 

BÜYÜKŞEHİR BAŞKENT TARİHİNE SAHİP ÇIKIYOR:
ANKARA KALESİ ÖZEL KİMYASALLARLA TEMİZLENDİ
Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi’nde özel bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.    
Kale surlarına yazılan yazıları özel yöntemlerle temizleyen Kent Estetiği Daire 
Başkanlığı ekipleri; tarihi yapıya zarar vermeyen yüksek basınçlı buhar, su, saf aseton, 
koku giderici ve özel sıvı boya sökücüler kullandı.

Erhan YUMŞAK

Ali İhsan CANSIZ

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi Başkent’in tarihi ve tu-
ristik adreslerinin başında 

yer alan ‘Ankara Kalesi’nde özel 
temizlik çalışması gerçekleştir-
di. Kent Estetiği Daire Başkanlığı 
ekipleri, Ankara Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
kararlarına uygun olarak ve tarihi 
dokuya zarar vermeden özel yön-
temler kullanarak temizlik çalışma-
sı yaptı.

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ İLE 
MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Kent genelinde yıkama ve rutin 
temizlik yaparak görüntü kirliliği 
ile mücadele eden ekipler, Baş-
kent’in sembolleri arasında önemli 
bir yere sahip tarihi Ankara Kale-
si’nin çevresi ile surlarına yazılan 
duvar yazılarını da özel yöntemler-
le temizledi.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu 
(UNICEF) ‘Erken Çocukluk Eğitimi’ alanında ortak çalışma kararı aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş ve UNICEF Ülke Temsilcisi Regina De Dominic tarafından imzalanan iş birliği protokolü ile 
2022 yılının sonuna kadar 4 binden fazla çocuğa ve aileye ulaşılması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi ile Birleşmiş Milletler 
Uluslararası Çocuklara Acil 

Yardım Fonu (UNICEF) ‘Erken Ço-
cukluk Eğitimi’ alanında birlikte 
çalışacak. 

Büyükşehir Belediye Başka-
nı Mansur Yavaş ile UNICEF Ülke 
Temsilcisi Regina De Dominic ta-
rafından başkanlık makamında im-
zalanan iş birliği protokolü ile ‘Er-
ken Çocukluk Eğitimi’ kapsamında 
bir çalışma planı hazırlanacak. Bu 
doğrultuda 2022 yılının sonuna 
kadar 4 binden fazla çocuk ve ai-
leye ulaşılması planlanıyor. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Faruk 
Çınkı, Kadın ve Aile Hizmetleri Da-

ire Başkanı Serkan Yorgancılar, Dış 
İlişkiler Daire Başkanı Ramazan 
Kabasakal ve UNICEF Ülke Tem-
silcisi Yardımcısı Rory Robertshaw 
ile UNICEF heyetinin de yer aldığı 
protokol töreninde konuşan ABB 
Başkanı Mansur Yavaş UNICEF ile 
yapılan protokolün ileride yapıla-
cak çalışmalar için örnek olmasını 
dileyerek, “Çocukların eğitimi ve 
kadınların istihdama katılmasını 
destekleyecek bu projeyi olumlu 
buluyoruz” dedi.

Törende Ankara Büyükşehir 
Belediyesinin yaptığı çalışmalar-
dan da örnekler veren Yavaş, şu 
değerlendirmelerde bulundu:

“Erken yaştaki çocukları eğiti-
me hazır hâle getireceğiz. Anka-
ra’da 240 bin aileye sosyal yardım 
yapıyoruz. Çocuklarının da diğer 
çocuklarla eşit olması ve eğitimle-
rine devam edebilmeleri için ser-
vis ücretlerini ödeme kararı aldık. 
230 bin çocuğa kırtasiye yardımı 

yaptık. Pandemi nedeniyle herkes 
çok zor durumda çünkü. Yaklaşık 
30 bine yakın öğrenciye de inter-
net yardımı yaptık. Ülkemizde sı-
navlar var. Yine bu çocuklarımızın 
sınav ücretlerini biz yatırıyoruz. 
Türkiye’de ilk defa uygulanan 2 
projemiz var. Bu çocukların, eğiti-
me erken yaşta başlayacak çocuk-
ların besin yetersizliği var. Yine 
bu ailelere, her ay 1 kilo et ve süt 
ürünlerinden alabilecekleri ücreti 
kartlarına tanımlıyoruz. Ne kadar 
isabetli bir iş yaptığımızı da şura-
dan anladık. İlk açıkladığımızda 
bana gelen teşekkür mailinde, ‘3 
aydır çocuğum benden köfte istiyor 
ve yapamıyordum’ yazıyordu. Pan-
demi herkesi çok kötü etkiledi. 
Son olarak da, bazı yoksul aileler 
servis ücretlerini ödeyemediği için 
çocuklarını okula gönderemiyor-
du. Başvurular 12 bine yaklaştı, 
bunları da biz ödüyoruz. Bugün 
yaptığımız protokol inşallah genç-
lerin de bu çocukların da eğitim 

ABB İLE UNICEF ERKEN ÇOCUKLUK 
EĞİTİMİ ALANINDA ORTAK ÇALIŞACAK

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT

Toygar DÜNDAR • Yunus Emre AYAN

 ÇOCUKLARIN 
EĞİTİM HAKKINA 
EŞİT BİR ŞEKİLDE 
KATILMALARININ 
ÖNÜNÜ AÇACAK
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hakkına eşit bir şekilde katılmala-
rının önünü açacak. Biz de inşallah 
bu protokolü büyüterek geliştire-
rek ilerleriz.”

KALİTELİ ÖĞRENME 
ORTAMI OLUŞTURULACAK

Protokol kapsamında Ankara 
Büyükşehir Belediyesinin çocuk-
lara yönelik hizmet verilen mer-
kezlerinde erken çocukluk eğitimi 
yaygınlaştırılacak.

Program planı çerçevesinde 
çocuk merkezlerinde 20 oyun 
odası açılacak. Kaliteli öğrenme 
ortamının oluşturulması amacıyla 
oyun odaları; çocuk dostu mobil-
yaların yanı sıra oyuncaklar, hika-
ye kitapları, yapbozlar ve müzik 
aletleri gibi yaşa uygun öğrenme 
materyalleriyle donatılacak. Ço-
cukların gelişimi ve örgün eğitime 
hazırlıkları desteklenirken; çocuk-
lara hizmet veren merkezlerde 
ebeveynlerin de katıldığı faaliyet-
ler toplum temelli ‘Erken Çocukluk 
Eğitimi’ programını tamamlayıcı 
nitelikte olacak.

Bu çalışmalara ek olarak çocuk 
merkezlerinde oyuncak kütüpha-
neleri de kurulacak. Bu oyuncak 
kütüphaneleri, bir yandan çocuk-
ları oyun odalarına çekerken diğer 
taraftan ev ortamında oyun fırsat-
larını da zenginleştirecek. 

UNICEF ile sahada ortak çalış-
malara imza atacak olan Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te 
20’den fazla mahallede erken öğ-
renme etkinlikleri düzenleyecek.

Eğitim programıyla farklı kırıl-
gan kesimlerden çocuklar Ankara 
Büyükşehir Belediyesi oyun oda-
larına yönlendirilerek mahalle dü-
zeyindeki faaliyetlerle desteklene-
cek. Büyükşehir Belediyesi ayrıca 
çocukları mahallelerde düzenle-
nen Erken Çocukluk Eğitimi prog-
ramına katılmaya teşvik etmek için 
hazırlanan kitleri tedarik edecek 

ve dağıtacak. Oyunun ve Erken 
Çocukluk Eğitimi’nin önemi konu-
sunda farkındalık yaratmak, küçük 
yaştaki çocukları ve ailelerini ço-
cuklara hizmet veren merkezlere 
yönlendirmek için de mahallelerde 
erken öğrenme festivalleri etkin-
likleri gerçekleştirilecek.

Erken Çocukluk Eğitimi (EÇE) 
öğretmenleri kapasite geliştirme 
faaliyetleri ile mesleki gelişimleri 
yakından izlenecek ve teknik uz-
manlar tarafından da kendilerine 
destek verilecek.

MAHALLELERDE ERKEN ÖĞRENME 
FESTİVALLERİ DÜZENLENECEK
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İYİLİK BULAŞICIDIR: MERSİN’İN 
LİMONLARI BAŞKENTLİ SOSYAL 
YARDIM ALAN AİLELERE ULAŞTI
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Mersinli limon üreticilerine destek olmak amacıyla 
satın alınan limonları ücretsiz olarak Başkent’te sosyal yardım 
alan 12 bin aileye ücretsiz olarak dağıttı.

Depremden sel felaketine, 
orman yangınından karla 
mücadeleye kadar birçok 

afette birçok ilin yanında olan, 
personeli ve araçlarıyla destek 
sağlayan Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi şimdi de Mersin Büyük-
şehir Belediyesinin Mersinli limon 
üreticilerinin elinde kalan limon-
ları satın alarak başlattığı kam-
panyaya destek verdi.

İklim şartları nedeniyle limo-
nun yetişmediği illerden biri olan 
Ankara’ya gönderilen limonların 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağı-
tılacağını açıklayan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
“Mersinli üreticilerimizden alaca-
ğımız limonları ihtiyaç sahibi aile-
lerimizle buluşturacağız’’ dedi. 

Başkan Mansur Yavaş, Mersin 
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan başlatılan ‘Üreticiye Destek 
Vatandaşa Katkı’ kampanyasına 
sosyal medya hesapları üzerinden 
‘‘Biliyoruz ki kalkınma yolunda 
atacağımız en büyük adım üretim-
den geçiyor. Yalnızca Ankara’da 
değil her yerde ve her koşulda 
çiftçilerimizin yanındayız’’ sözle-
riyle destek verdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal 

Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal 
Yardımlar Planlama ve Koordinas-
yon Şube Müdürlüğü, Mersin’den 
gelen 25 ton limonu depolarda 
muhafaza ettikten sonra sosyal 
yardım alan 12 bin aileye ücretsiz 
olarak dağıttı. 

Büyükşehir Belediyesi sosyal 
belediyecilik anlayışı doğrultusun-
da hem üreticilere hem de ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara destek olmayı 
sürdürecek. 

Ali Emre AY

Furkan Mert YAVUZ • Yunus Emre AYAN

ÜRETİCİYE DESTEK 

VATANDAŞA KATKI 
KAMPANYASINA 

DESTEK
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Gülbeyaz Yılık (84): “Okumayı 
çok istiyordum. Okumanın yaşı 
başı olmaz her zaman okuyabili-
riz. Ben kararlıyım, okumayı öğ-
renmek için kendim heves ettim. 
Okumayı bilmeyenler çaba gös-
tersin ve öğrensinler. Bize bu fır-
satı veren herkese teşekkür ede-
rim.”

Makbule Arslan (42): “Oku-
ma yazmayı bilmek çok güzel bir 
duygu. İş imkânı oluyordu ama 
okuma yazmayı bilmediğim için 
işe giremiyordum. Bir yere gitmek 
isteyip yalnız gidemiyordum ama 
artık tek başına gidebileceğim. 
Bir kişiye soru sorunca mahcup 
oluyordum. Ben başardım herkes 
başarabilir.”

Eylül ayında başlayan oku-
ma-yazma öğrenme kursu haziran 
ayına kadar devam edecek. Kadın 
ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı 
gelecek talep doğrultusunda oku-
ma yazma kursları açmayı sürdü-
recek.

BAŞKENTLİ KADINLAR OKUMANIN YAŞI OLMADIĞINI 
KANITLADI: BÜYÜKŞEHİR’DEN OKUMA YAZMA KURSU

Ankara Büyükşehir Belediye-
si ‘kadın dostu’ uygulamala-
rına bir yenisini daha ekledi.

Başkent’te eğitim projelerine 
ağırlık vermeyi sürdüren Büyükşe-
hir Belediyesi özellikle kırsal böl-
gelerde okuma yazma bilmeyen 
kadınlara yönelik okuma-yazma 
ve öğrenme kursu başlattı. Kadın 
ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı 
tarafından eylül ayında Çubuk Ka-
dınlar Lokalinde hayata geçirilen 
kursa, 26-84 yaş arasındaki kadın-
lar yoğun ilgi gösterdi.

Okuma yazmayı söken kadın-
lar için ilk kez düzenlenen ‘Okuma 
Bayramı’nda İstiklal Marşı başta 
olmak üzere çeşitli şiirler okuyan 
kadın üyeler duygusal anlar yaşa-
dı. Başarı belgesi alan ve kırmızı 
kurdele takılan kadınlara hikâye 
kitabı da hediye eden Çubuk Ka-
dınlar Lokali İdarecisi Derya Yalgı, 
kursun amacı hakkında şu bilgileri 
paylaştı:

“OKUMAK                        
ÖZGÜRLÜKTÜR” 

‘Okumak özgürlüktür’ sözle-
riyle düşüncelerini dile getiren ve 
okumanın yaşı olmadığını kanıtla-
yan kadın üyeler, yaşadıkları mut-
luluğu şu sözlerle ifade ettiler:

Türkan Uzoğlu (56): “Buradan 
herkese söylüyorum. Girdiğin so-
kağın adını bilmeden, gittiğin ye-
rin adı ne bilmeden yaşamak çok 
zordu. Eşime veya başkasına muh-
taç kalıyordum. Okuma yazma 
öğrendiğim için çok mutluyum. 
Okumak hayatı anlatıyor. Bundan 
sonra yalnız başına her yere gide-
bilirim.”

Seyide Büyükkafadar (66): “Ço-
cukluğumdan beri okumayı çok 
istedim. Bize ışık tuttular. Biz harf 
bile bilmiyorduk. Bu yaştan sonra 
okuma yazmayı öğrenmek gurur 
verici.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
kırsal bölgelerde okuma yazma 
bilmeyen kadınlara yönelik 
okuma-yazma kursu başlattı. 
Çubuk Kadınlar Lokalinde 
başlatılan kursa katılan 26-84 
yaş arasındaki 14 kadın üye 
için okuma bayramı düzenlendi. 
İstiklal Marşı’nı okuyan kadınlar 
duygusal anlar yaşadı.

Kırsal kesimdeki kadınlar bize 
başvurarak okuma yazma 

bilmediklerini bundan dolayı da 
toplumsal hayatta yaşadıkları 

zorlukları anlattılar. Biz de 
kadınlarımıza destek olabilmek için 

okuma yazma kursu akademisini 
açtık. Öğrencilerden birçoğu 

gösterdikleri çaba nedeniyle beni 
şaşırttı. Pes etmeden haftanın 
5 günü 2 saat gelmeye devam 

ediyorlar.

Zeliha BAĞDAŞ Yunus Emre AYAN
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HEM ÇOCUKLARIN 

HEM DE ESNAFIN 

YÜZÜNÜ 

GÜLDÜRÜYOR

246 BİN 699 AİLEYE ET DESTEĞİNDE İKİNCİ ÖDEME
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal yardım alan ailelere yönelik ilk kez başlattığı et 
desteğinde ikinci ödemeler yapıldı. 24 Şubat 2022 Perşembe gününden itibarıyla sosyal yardım alan 246 
bin 699 ailenin Başkent Kartlarına toplam 24 milyon 669 bin 900 TL yüklendi.

Behzat Ethem TORUN • Yunus Emre AYANSeda BUGARİ

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın “Kimse 
yatağa aç girmeyecek” sözüyle ha-
rekete geçen Sosyal Hizmetler Da-
ire Başkanlığı, ocak ayında sosyal 
yardım alan 240 bin 792 ailenin 
Başkent Kartlarına sadece et ve 
et ürünleri satın alabilmeleri için 
24 milyon 79 bin 200 TL tutarında 
ödeme yaptı. Özellikle çocukların 
gelişimi için gerekli olan protein 
ihtiyacının karşılanması amacıy-
la başlatılan et desteğinde ikinci 
ödemeler, 24 Şubat 2022 Perşem-
be günü itibarıyla Başkent Kartlara 
yatırıldı. 

ABB’nin et desteğinin Başkent 
Kartlara yüklenmesiyle artan et 

İnsan odaklı çalışmaları ve 
sosyal belediyecilik anlayışı 
ile çalışmalarına devam eden 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
sosyal yardım alan ailelerin ih-
tiyaçları doğrultusunda destek-
lerini çeşitlendirmeye devam 
ediyor. 

Sosyal yardım anlayışının 
değiştiği Ankara’da hayata ge-
çirilen Başkent Kart uygulaması 
ile gıdadan doğal gaza kadar pek 
çok ihtiyaç karşılanırken Türki-
ye’ye örnek olacak bir desteğe 
daha imza atan Büyükşehir Be-
lediyesi geçtiğimiz ocak ayından 
itibarıyla sosyal yardım alan aile-
lere 100 TL tutarında et deste-
ğinde bulunmaya başladı. alışverişi sayesinde özellikle ka-

sapların et satışlarında da önemli 
ölçüde artış yaşanıyor.

ŞUBAT AYINDA 24 MİLYON 
669 BİN 900 TL’LİK DESTEK 
SAĞLANDI

Her ay düzenli olarak yapılacak 
100 TL’lik et yardımı kapsamında 
sosyal yardım alan 246 bin 699 ai-
leye 24 milyon 669 bin 900 TL et 
ödemesi için işlemler tamamlandı.

Aileler 24 Şubat’tan itibaren 
Başkent Kartlarına yüklenecek et 
desteği ile yerel kasap ya da mar-
ketlerinden sadece et ve et ürün-
leri satın alabilecek.

Gıda kolisi dönemini sona er-
direrek Başkent Kartlara yükle-
nen bakiyelerle yapılan alışverişler 
kentte yerel esnafın ekonomisini 
canlandırırken sosyal yardım alan 
ailelerin de yüzünü güldürüyor.
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“BELPA Buz Pateni Pistimizin 
kısmi açılışını yapıyoruz. Spor ku-
lüplerimiz antrenmanlarına baş-
ladılar ve bugün ilk yarışmalarına 
katıldılar. Kapsamlı bir tadilata 
geçeceğiz. Açık hava buz pistini 
oluşturduk. Bize neden buz pisti 
15 aydır kapalı diyorlar. 15 ayın 10 
ayı zaten pandemi nedeniyle ve 
valilik kararıyla kapalı durumday-
dı. Burada yapılacak restorasyonla 
ilgili bir ihale sürecimiz gerçekleş-
ti. İlk fırsatta burada güzel bir res-
torasyonun başlangıcı olacak. Ge-
nel açılışı da o zaman yapacağız. 
Tüm Ankaralıları buz pateninde 
kaymaya ve güzel konserlerimize 
eşlik etmeye davet ediyorum.”

YENİDEN İHALEYE 
ÇIKILACAK

Bir yandan Başkent’in sembolü 
olan tarihi ve kültürel değerlerine 
sahip çıkmaya devam eden Büyük-
şehir Belediyesi bir yandan da Baş-
kentlilerin hatıralarında yer edinen 
mekânları yeniden gün yüzüne çı-
karmayı amaçlıyor.

Buz Pateni Tesisi için 22 Aralık 
2021 tarihinde düzenlenen ancak 
artan fiyatlar ve döviz kurundaki 
hareketlilik sonrası teklif alınama-
ması nedeniyle iptal edilen kap-
samlı yenileme ihalesine 2022 yılı 
içinde yeniden çıkılacak. 

BELPA BUZ PATENİ TESİSİ KIŞ FESTİVALİ
İLE BAŞKENTLİLERE YENİDEN MERHABA DEDİ

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, kullanılamaz ve atıl 
durumda devralınan BEL-

PA Buz Pateni Tesisi’ni kısmi tadi-
lat yaparak geçici olarak yeniden 
hizmete açtı. Buz pateni yapan 
sporcuların mağdur olmaması ve 
bu sporu seven 7’den 70’e herke-
se kapılarını uzun bir aradan son-
ra açan tesis, 45 gün ev sahipliği 
yapacağı kış festivaline Zakkum 
Grubu’nun konseriyle başladı.

Açık hava buz pistine kavuşan 
Başkentliler Zakkum Grubu’nun 
açılış konseriyle coşarken, festi-
vale katılan BELPA Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ferhan Özkara da 
duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Başka bir Ankara için yola 
çıkmıştık. Sanatta, kültürde… 
Bugün bunların bir ilkini gerçek-
leştiriyoruz. İnsanlar çok heye-
canlılar. Biz tam bir tesis olarak 
başlamak istedik ama bugün kıs-
mi bir açılış gerçekleştiriyoruz. 
Daha önce olmayan açık hava 
buz pisti var ve çocukların hizme-
tine sunulmuş durumda. İçeride 
de antrenman çalışmaları devam 
ediyor ama kararlıyız, inançlıyız 
bu tesisi muhteşem şekilde An-
karalılara teslim edeceğiz.”

    İlk etapta kısmi bir yenileme 
çalışması yapılarak pistin özlem 
çeken Başkentliler için yeniden 
açıldığını belirten BELPA Genel 
Müdürü Ramazan Değerli de iha-
le sürecinin tamamlanmasıyla te-
siste kapsamlı bir restorasyonun 
yapılacağını belirterek şu değer-
lendirmelerde bulundu:

YENİDEN 
İHALEYE 

ÇIKILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, birçok Başkentlinin hatıralarında yer eden 
mekânların başında gelen BELPA Buz Pateni Tesisi’ni kısmi yenileme yaparak halka 
yeniden açtı. Sağlıksız koşullarda Büyükşehir Belediyesine devredilen BELPA Buz 
Pateni Tesisin kapıları 45 gün sürecek kış festivali ile Başkentlilerle buluştu.

Zeliha BAĞDAŞ

Ali İhsan CANSIZ



8        www.ankara.bel.tr

BAŞKENT BÜLTENİ

ANKARA’YA METRO MÜJDESİ: DİKİMEVİ -
NATOYOLU METROSU İÇİN PROJE TAMAMLANDI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim vaatleri arasında bulunan Dikimevi-Natoyolu 
Hafif Raylı Sistem Projesi için güzergâh ve istasyon yerleşim planlarını içeren projeler resmi yazı ile Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne sunuldu. “Ankara’mızı yıllar sonra metroyla 
buluşturuyoruz” sözleriyle Başkentlileri bilgilendiren Yavaş, “Onay işleminden sonra Sn. Cumhurbaşkanı’nın 
yatırım programına almasıyla birlikte yapım ihalesine çıkacağız” dedi.

Tamamen yeraltından yapıla-
cak olan metro hattının projeleri-
nin Bakanlık tarafından onaylan-
masını takiben Ankara Büyükşehir 
Belediyesinden proje için Cum-
hurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığına yatırım başvurusu 
yapılacak. Yatırım başvurusunun 
onaylanmasının hemen ardından 
ise yapım ihalesine çıkılacak.

8 AYRI İSTASYONDAN 
OLUŞMASI PLANLANIYOR

Ankara Şehirlerarası Terminal 
İşletmesi (AŞTİ) ile Dikimevi ara-
sında çalışan ANKARAY hattına 
entegre edilecek olan Dikimevi 

Ankara Büyükşehir Belediye-
si köprülü kavşaklar, bisiklet 
yolları ve yeni alınan oto-

büslerin yanında ulaşımda birçok 
projeyi daha hayata geçiriyor. Bu 
kapsamda yapımına başlanması 
hedeflenen Dikimevi - Natoyolu 
Hafif Raylı Sistem Projesi için gü-
zergâh ve istasyon yerleşim plan-
larını içeren projeler görüş almak 
amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığı Altyapı Yatırımları Genel 
Müdürlüğü’ne sunuldu.

“ANKARA’MIZI YILLAR 
SONRA METROYLA 

BULUŞTURUYORUZ”

Sosyal medya hesapları üzerin-
den yaptığı paylaşımla “Ankara’mı-
zı yıllar sonra metroyla buluştu-
ruyoruz” sözleriyle Başkentlilere 
seslenen Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mansur Yavaş, metro projesi 
hakkında şu bilgileri paylaştı:

- Natoyolu hattının uzunluğu 7,4 
kilometre olacak.

Hat Abidinpaşa, Aşık Veysel, 
Tuzluçayır, General Zeki Doğan, 
Fahri Korutürk, Cengizhan, Ak-
şemsettin ve Natoyolu isimleriyle 
8 ayrı istasyondan oluşacak. 2026 
yılı için zirve saatlerde tek yönde 
10.874 yolcunun seyahat edeceği 
tahmin edilen raylı sistem hattını 
2050 yılı için günde 691, 528 yol-
cunun kullanacağı öngörülüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
Kızılay - Dikmen Metro Hattı için 
de proje ihalesine çıkılmadan ön-
ceki son çalışmalarını sürdürüyor.

Mamak’ı AŞTİ - Dikimevi arasındaki ANKARAY’a bağlayacak 
Dikimevi - Natoyolu metro projemizi tamamlayarak bugün 

itibarıyla Ulaştırma Bakanlığına sunduk. Onay işleminden sonra 
Sn. Cumhurbaşkanı’nın yatırım programına almasıyla birlikte 

yapım ihalesine çıkacağız.

HABER MERKEZİ Emre ŞENOĞLU
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSRAF 
SAYFASI YAYINDA: ANKAPARK MALİYETİ 
KALEM KALEM AÇIKLANDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi, resmi internet sitesinde israf sayfasını yayına 
aldı. Sürekli güncelleneceği açıklanan sayfada ilk olarak geçmiş dönemde ihale 
edilen, işletilemeyen ve ABB’nin geri almak için hukuki mücadelesini sürdürdüğü 
ANKAPARK için yapılan harcamalar kalem kalem yer aldı. Harcamaların toplam 
tutarı ise 801 milyon 288 bin 824 dolar olarak açıklandı.

HABER MERKEZİ

Ankara Büyükşehir Belediye-
si, “şeffaf yönetim anlayışı” 
gereği örnek çalışmalarını 

sürdürüyor. Bu kapsamda Büyük-
şehir Belediyesi’nin resmi internet 
sitesinde ilk olarak ANKAPARK 
için yapılan harcamalar yayınlandı. 
Geçmiş dönemde ihale edilen, iş-
letilemeyen ve ABB’nin geri almak 
için hukuki mücadelesini sürdür-
düğü ANKAPARK için yapılan 
harcamaların toplam tutarı 801 
milyon 288 bin 824 dolar olarak 
açıklandı.

ABB resmi sitesi ana sayfasın-
dan ulaşılabilen sayfada ANKA-
PARK için yapılan harcamaların 
toplam tutarı olan 801 milyon 288 
bin 824 dolarlık maliyete büyük 
ihalelerin sadece ANKAPARK’ta 
harcanan kısımlarının eklendiği 
bilgisi de madde madde açıklandı. 
Bu maliyet tutarına ANKAPARK 
dışında yapılan büyük ihalelerin 
toplam bedeli eklenmedi.

Ankara Büyükşehir Belediye-
sinin yayınladığı israf sayfasında, 
sayfanın sürekli güncelleneceği ve 
yakında geçmiş dönemde yapılan 
eksik ve hatalı işlerin, dinozor hey-
kellerinin, kapıların, ithal ağaçların, 
saatlerin, robotların, özelleştirme-
lerdeki usulsüzlüklerin ve daha 
birçok konunun yer alacağı bilgisi 
verildi.

Her geçen gün kamu zararı milyonlarca lira artan, sürekli hırsızlık va-
kalarının yaşandığı ve çürümeye terk edilen parkın Ankara Büyükşehir 
Belediyesine devri konusundaki dava halen devam ediyor. Ankara 6. Sulh 
Hukuk Mahkemesi’nin bir sonraki duruşma gününü 28 Şubat 2022 olarak 
belirlediği ANKAPARK’ın ABB’ye teslim edilmemesi, alanın tamamen sa-
hipsiz kalmasına, kablo hırsızlığı ile diğer hırsızlık vakalarının artmasına ve 
zararın her geçen gün milyonlarca lira artmasına sebep oluyor.

SAYFA SÜREKLİ OLARAK 
G Ü N C E L L E N E C E K
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BAŞKENTLİ ÇOCUKLAR
İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR  
Başkentli çocukların yabancı dil eğitimi alması için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) iş birliğiyle 5 Aile Yaşam Merkezinde 7-14 yaş aralığındaki 
çocuklara yönelik 3 ay sürecek ücretsiz İngilizce dil edinimine başladı.

Ecegül SARAL Emre ŞENOĞLU

Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi, sosyal belediye-
cilik anlayışı doğrultu-

sunda eğitimde fırsat eşitliğini 
önceleyen ‘öğrenci dostu’ uy-
gulamalarına ağırlık veriyor. 
Seda Yekeler Eğitim Vakfı 
(SEYEV) iş birliğiyle haftada 2 
gün ücretsiz İngilizce edinimi 
için harekete geçen Büyükşe-
hir Belediyesi bu projeyle, ço-
cukların eğitimini geliştirmesi 
ve desteklemesi için ailelerin 
ekonomisine de katkı sağla-
mayı hedefliyor.

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş ile SEYEV 
Başkanı Seda Yekeler arasında 
imzalanan protokol kapsamında 
Başkentli öğrencilere 3 ay süreyle 
ücretsiz İngilizce dil edinimi sağla-
nacak. 

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire 
Başkanı Serkan Yorgancılar, Baş-
kentli çocukların yoğun ilgi gös-
terdiği Osmanlı AYM’de başlayan 
kursun ilk gününde şu değerlen-
dirmelerde bulundu: 

“5 merkezimizde bin öğrenci-
mize yabancı dil eğitimine başla-
dık. Kurslarımız 3 ay sürecek. Ta-
mamen ücretsiz olarak bu hizmeti 
veriyoruz. Yaz tatilinde de daha 
büyük bir İngilizce kampıyla öğ-
rencilerimize hizmet etmeye de-
vam edeceğiz.”

Esertepe, Osmanlı, Elvankent, 
Sincan ve Kahramankazan Aile 
Yaşam Merkezlerinde başlatılan 
ve 7-14 yaş aralığındaki çocuklara 
yönelik farklı metotlarla düzen-
lenen İngilizce dil edinimi hafta 
sonları (Cumartesi-Pazar) gerçek-
leştirilecek. 

İNGİLİZCE 
DİL EDİNİMİ 

3 AY 
SÜRECEK 
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ASKİ’DEN TÜRKİYE’DE BİR İLK: 
SUDA KAYIP KAÇAĞA ANINDA MÜDAHALE
İçme suyu hatları üzerindeki vanalara monte edilerek su sızıntılarının yerini noktasal 
olarak tespit eden ve arıza bölgesini merkeze ileten özel cihazlarla Başkent şehir 
şebeke suyundaki su kayıplarına anında müdahale eden ASKİ ekipleri, “Sızıntı 
Yönetim Danışmanlığı ve Teknoloji Araştırma Projesi” kapsamında ilk pilot 
uygulamayı Sincan Ertuğrulgazi Mahallesi’nde gerçekleştirdi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, “ça-
ğın en büyük sorunu” ola-
rak nitelendirilen kuraklık 

tehlikesine karşı Başkent’in içme 
suyunu güven altına almak ama-
cıyla kayıp ve kaçakla mücadele-
sinden taviz vermiyor.

Altyapı yenileme çalışmaların-
dan çeşitli su tasarruf yöntemle-
rine ve su kayıplarının tespitine 
kadar pek çok yöntemle etkin mü-
cadelesini sürdüren ASKİ Genel 
Müdürlüğü, teknolojik yenilikleri 
de yakından takip ediyor. ASKİ, 
Türkiye’de ilk kez “Sızıntı Yönetim 
Danışmanlığı ve Teknoloji Araş-
tırma Projesi” ile kayıp ve kaçakla 
mücadeleye anlık müdahale imkâ-
nı sağlayan yeni bir uygulama baş-
lattı. 

Proje kapsamında içme suyu hatlarında meydana gelebilecek her-
hangi bir sızıntı durumunun oluşması, yerinin tespiti ve en kısa sürede 
müdahalesine imkân tanıyan NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) 
adı verilen ve “nesnelerin interneti” özelliğine sahip gürültü kaydedici 
cihazların entegrasyon çalışmalarına başlandı. 

Türkiye’de bir ilk olan ve son teknolojiye sahip akustik sensör, ba-
sınç sensörü ve debimetre ölçüm cihazları kullanılarak yürütülen çalış-
ma Ankara genelinde yaygınlaştırılarak şehir şebeke suyundaki fiziki 
kayıpların minimuma indirilmesi planlanıyor. 

Yaklaşık 25 bin kilometrekarelik Başkent Ankara genelinde yerin 
altında oluşan bir sızıntının yerinin tespiti ve anında müdahalesine im-
kân tanıyan yöntem sayesinde kentte su tasarrufu sağlanarak kaçağın 
engellenmesinin de önüne geçilecek.

“NESNELERİN İNTERNETİ” İLE
ANINDA MÜDAHALE

Seyithan Melih BİNGÖL

Selim Arda ERYILMAZ
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ANFA GÜVENLİK KAMU KURUMLARI VE
ÖZEL SEKTÖRE HİZMET VERMEYE BAŞLADI
Başkentlilere 25 yılı aşkın tecrübesi ile hizmet vermeyi sürdüren ANFA Güvenlik, koruma ve güvenlik 
hizmeti almak isteyen tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre profesyonel hizmet vermeye başladı. 

Erhan YUMŞAK Arşiv

Güvenlik, huzurlu bir kent hayatı 
için profesyonel bir yaklaşımla ça-
lışmalarına devam ediyor. 

ANFA Güvenlik tarafından ko-
ruma ve güvenlik hizmeti almak is-
teyen özel sektör ile kamu kurum 
ve kuruluşları, “(312) 347 01 11-
12” telefon numarası ya da “info@
anfaguvenlik.com.tr” adresi üze-
rinden iletişime geçebilir.

UZMAN PERSONELLE ETKİN 
HİZMET

Köpekli güvenlik hizmetle-
rinden su üstü devriyesine, tesis 
güvenliğinden şahısların yakın ko-
rumalığına kadar birçok alanda uz-
manlaşmış personeliyle yeşil alan-
lar, parklar, mezarlıklar, barajlar, 
spor tesisleri ve stratejik tesislerde 
güvenlik hizmeti sağlayan ANFA 

Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi ANFA Güvenlik 
Hizmetleri ve Sistemleri 

Limited Şirketi, Başkent’te ya-
şayan vatandaşların huzurlu ve 
güvenli bir şekilde yaşamlarını 
sürdürebilmesi amacıyla hizmet 
vermeyi sürdürüyor. ANFA Gü-
venlik, Başkent’te güvenlik hiz-
meti almak isteyen tüm kamu 
kurum ve kuruluşları ile özel 
sektöre profesyonel hizmet ver-
meye başladı.

Silahlı veya silahsız, liyakat 
usulüne göre nitelikli özel gü-
venlik görevlisi yetiştiren ANFA 
Güvenlik, uzman personel ta-
rafından yapılan risk ve zafiyet 
analizleri doğrultusunda oluş-
turulan kadrosu ile görev üstle-
nilen mahallerde etkin güvenlik 
hizmeti sağlayacak.

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi iştiraklerinden BelPlas 
Ankara Termoplastik ve Ba-

kım Onarım Hizmetleri A.Ş. tara-
fından üretilen birçok ürün inter-
net üzerinden satışa sundu. 

Büyükşehir Belediyesi ekipleri 
tarafından kar ve buzla mücadele-
de etkin olarak kullanılan ve etkisi-
ni eksi 40 dereceye kadar gösteren 
buz çözücü solüsyon BELÇÖZ’ün 
internet satışının başlamasıyla en 
çok talep edilen ürünler arasında 
yer aldı.

BelPlas kendi ürettiği ürünleri 
e-ticaret yöntemi ile başta Türkiye 
olmak üzere tüm dünyaya gönde-
riyor. İnternet ortamında ürünleri 
satın almak isteyen şahıs ve firma-
lar şu linkleri kullanabilir:

belplas.com.tr/urunlerimiz

n11.com/magaza/belplas

trendyol.com/sr?q=belplas&qt=belp-
las&st=belplas&os=1

hepsiburada.com/ara?q=Belplas

BELPLAS ÜRÜNLERİ E-TİCARET İLE SATIŞTA
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas A.Ş. ürettiği ürünleri e-ticaret sitelerinde 
satışa sundu. Türkiye’de ilk kez bir belediye şirketi sıvı gübreden yol çizgi boyasına, 
buz çözücü solüsyondan kozmetik yağlara kadar birçok tescilli ürünü uygun fiyatlarla 
vatandaşlara ve firmalara gönderiyor.

Erhan YUMŞAK

Ramazan KARACA  
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Zeliha BAĞDAŞ

Yunus Emre AYAN

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi ‘öğrenci dostu’ uygu-
lamalarına bir yenisini daha 

ekledi.

Kentte can güvenliğini öncele-
yen uygulamaları hayata geçiren 
Büyükşehir Belediyesi şimdi de 
okulların açılmasıyla birlikte “Gü-
venli Ankara Güvenli Yaya” sloga-
nıyla öğrencilerin trafikte fark edil-
mesini sağlamak için “reflektörlü 
çıkartma” uygulaması başlattı.

Yeni uygulamanın başlatıldığını 
videolu paylaşımla duyuran Anka-
ra Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, “Sabit saat uygula-
ması nedeniyle evlatlarımızın oku-
la gidişleri de evlerine dönüşleri 
de ne yazık ki gece karanlığında 

geçiyor. Karanlıkta meydana ge-
lebilecek kazalara karşı çocukla-
rımıza ücretsiz reflektörlü çanta 
çıkartması dağıtmaya başladık” 
dedi.

TÜM OKULLARA 
DAĞITILACAK

Ankara Zabıtası tarafından baş-
latılan uygulama ile ücretsiz reflek-
törlü çıkartma, kent genelindeki 
tüm okullara dağıtılacak. Öğren-
cilerin sabah ve akşam saatlerinde 
karanlıkta okula gidip gelmelerinin 
kazalara sebep olması sonrasında 
bu kararı aldıklarını belirten Bü-
yükşehir Belediyesi Zabıta Daire 
Başkanı Mustafa Koç, uygulamaya 
ilişkin şu bilgileri verdi:

BAŞKENT’TE ÖNCELİK CAN GÜVENLİĞİ:
ÖĞRENCİLER İÇİN REFLEKTÖRLÜ 
ÇIKARTMA UYGULAMASI BAŞLADI
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te can güvenliğini önceleyen uygulamalara bir yenisini daha ekledi. 
Öğrenciler için “Reflektörlü Çıkartma” uygulaması başlattıklarını duyuran Başkan Mansur Yavaş, “Sabit saat 
uygulaması nedeniyle evlatlarımızın okula gidişleri de evlerine dönüşleri de ne yazık ki gece karanlığında 
geçiyor. Karanlıkta meydana gelebilecek kazalara karşı çocuklarımıza ücretsiz reflektörlü çanta çıkartması 
dağıtmaya başladık” dedi. 

Başkent genelinde bulunan 
tüm okullarda zabıta ekipleri 
tarafından öğrencilerimize bu 
çıkartmaları dağıtacağız. İleri 
saat uygulamasından dolayı 

bildiğiniz gibi çocuklarımız okullara 
özellikle ikili öğretim yapan 

okullara sabahları gün ağarmadan, 
akşamları da hava karardıktan 

sonra gidip geliyorlar. Biz de 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
çocuklarımızı trafikte görünür 

kılmak için çantalarının arkasına 
reflektörlü yansımalı uyarıcı 

işaretler koymak istedik. Onların 
güvenli okula gelip gitmeleri için 

elimizden gelen gayreti göstermeye 
devam edeceğiz.
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AKK GENÇLİK MECLİSİ İLK GENEL KURULU
REKOR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ
Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi 1. Genel Kurulu toplantısına katılan Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, gençlere seslenerek ‘ortak akıl’ vurgusu yapıp,  gelecek Ankara hayalini paylaşarak, 
“En büyük projemiz kenti şeffaf ve adil bir şekilde yönetmek, hesap vermek ve birlikte yönetmek. Dünya 
çapında iş insanları ve bilim insanlarının yetiştiği yer Ankara olsun diyorum” dedi.

Ankara Ticaret Odası Meclis 
Salonu’nda rekor öğrenci 
katılımıyla gerçekleşen “An-

kara Kent Konseyi Gençlik Meclisi 
1. Genel Kurul” toplantısına Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş da katıldı.

Gençlerin genel kurulda alacağı 
karar ve talepleri dikkate alacakla-
rını belirten ve ‘ortak akıl’ vurgusu 
yapan Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş, gençlere 
şu sözlerle seslendi:

Dedik ki biz bir seçim kazanmış olacağız ama bu asla bir zafer 
kazanmış olmak değildir. Bir kent yönetmeye talip oluyoruz, en 
büyük projemiz kenti şeffaf ve adil bir şekilde yönetmek, hesap 

vermek ve birlikte yönetmek. Bu dünyadaki bütün gelişmiş 
ülkelerde olmazsa olmazlardan. Ortak akıl konusuna gelince 

kentte yaşayanların ödedikleri paraları biz tahsil ediyoruz, 
vergilerden pay alıyoruz ve bunları harcıyoruz. O zaman biz 

kendi paramızı harcamıyoruz. Bu kentte yaşayan her kesimden 
hiç kimsenin hiçbir farklılığına bakmadan hep beraber bir araya 
gelerek nasıl parasını alırken vergisini alırken ve tahsil ederken 

ayrım yapmıyorsak hizmet yaparken de tamamının aklına ve 
taleplerine uyarak çalışma yapmamız gerekir diye düşünüyoruz.

Zeliha BAĞDAŞ Yunus Emre AYAN
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Ankara Kent Konseyinin kent 
bileşenleriyle sürekli diyalog için-
de çalıştığına dikkat çeken Yavaş, 
“Bugünkü sayı bin 800’leri buldu. 
4 binin üzerinde gönüllü var. Bu 
kent için yoğun çalıştıklarını gö-
rüyoruz ve bizim elimiz ayağımız 
oluyorlar. Bu imkânlarla biz yöne-
ticiler olarak yapmamız gereken 
tek şey güzel imkânlar sunmak-
tır. Büyükşehir Belediyesi olarak 
siz neler istiyorsunuz? Tiyatroysa 
hangi tiyatro? Sanatçıysa han-
gi sanatçı veya nasıl bir ortam ve 
yeşil alanlar, kütüphaneler… Sizin 
doya doya üniversiteyi yaşayabi-
leceğiniz, güzel anılar biriktirebi-
leceğiniz bir ortamı sunmak bizim 
boynumuzun borcu” değerlendir-
mesinde bulundu. 

YAVAŞ GELECEK ANKARA 
HAYALİNİ DE PAYLAŞTI 

Seçim öncesi Ankara’yı ortak 
akılla yönetme sözü verdiğini ha-
tırlatan Yavaş, gelecek Ankara ha-
yalini de paylaştı:

“Sizin hayatınızı, yaşamanızı 
kolaylaştıracak ne istiyorsanız on-
ları yapmaya hazırız. Birkaç tane 
Start Up Merkezi açılmak üzere. 
Bir yandan da okurken kendinizi 
geliştirmeniz için elimizden geleni 
yapıyoruz. Onlarla da yakında mu-
hatap olacaksınız. Ayrıca online 
iki bin kadar üst düzey kurslarımız 
var, o kurslara öğrenciler katılırsa 
bulunduğu kentteki ekonomilerde 
onları yan yana getirmek suretiyle 
hem kentin ekonomisine katkıda 
bulunacak bir takım buluşları yap-
manıza imkân sağlarken bir yan-
dan da kentin ekonomisini ayağa 
kaldıracak çalışmalar da yapıyoruz 
ki ‘Ankara’dan gitmeyelim’. Gitti-
ğiniz kentlerde şunu söylemenizi 
isterim ‘Eğer gerçekten başarılı 
olursak üniversite Ankara’da oku-
nurmuş’ diye. Bin 800 civarında 
öğrenciye hala bakıyoruz. 6 bin 
kadar öğrenciyle muhatap olduk. 
Burada alınacak kararların hep-
sinin bize emir telakki edildiğini 
ve meclis toplantısında gündeme 
alınacağını bilmenizi isterim. He-
defimiz yüksek. Dünya çapında iş 

insanları ve bilim insanlarının ye-
tiştiği yer Ankara olsun diyorum.”

YILMAZ’DAN İKLİM ELÇİSİ 
ÇAĞRISI

Gençlik Meclisi 1. Genel Kurul 
toplantısında konuşma yapan An-
kara Kent Konseyi Yürütme Kurulu 
Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da ik-
lim değişikliğine dikkat çekerek, şu 
çağrıda bulundu:

“Mansur Başkanım sadece 
en büyük projem bu kente barış 
getireceğim demiştiniz ve geldi. 
Bundan dolayı kent adına, Ankara 
Kent Konseyi adına bu büyük pro-
jenin gelecek yüzyıllarda bu ken-
tin  nişanı olacağına inanıyorum. 
Katılımcı kültüre destek veren bü-
tün sosyolojilerin çocuklarını say-
gıyla selamlıyorum. Yeni dünyanın 
değerlerini geleneksel değerleri-
mizin ötesinde evrensel değerleri 
ortak kimlik ve eleştirel düşünce, 
birlikte çalışma, global bakış açısı 
ve sosyal beceriler oluşturuyor. 
Bu salondaki 500 kişi ve Anka-
ra’daki 1 milyon genç bu değerler-
le barışık yaşıyor. Zeka, ahlak ve 
motivasyonu aynı anda harekete 
geçirdiğimiz zaman ne yaşarız? 
Ankara bu üç unsuru bir arada ya-
şayan kentimizdir. Çevreyi, doğayı 
önemseyen bir kent yönetimi var. 
Hepinizi iklim elçisi olmaya davet 
ediyorum.”
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ANKARA’NIN BU KIŞ TERCİHİ MANDALİNA OLDU
Başkentliler kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında kış meyvesi olarak en çok mandalina tüketti. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre son 4 ayda en çok satılan meyve 24 bin ton ile mandalina, 
21 bin tonu aşan oranla da domates oldu. 

Ankaralıların aynı tarih aralı-
ğında en çok tercih ettiği ürünlerin 
başında 21 bin 409 ton ile doma-
tes de yer aldı. Domatesi 16 bin 
ton ile patates, 11 bin ton ile de 
limon izlerken Toptancı Hali veri-
lerine göre havuç da 10 bin tonun 
üzerinde tüketildi. Son 4 ayda Baş-
kent’te tüketilen meyve ve sebze 
miktarları şu şekilde gerçekleşti:

Başkentliler kış aylarında özel-
likle de pandemi sürecinde 
en çok C vitamini deposu 

meyve ve sebzelere yöneldi. Anka-
ra Büyükşehir Belediyesi Toptancı 
Hali verilerine göre; kasım, aralık, 
ocak ve şubat aylarında Başkent-
liler en çok mandalina ve domates 
tüketti. 

Son dört ayda meyve kategori-
sinde vatandaşların birinci tercihi 
24 bin 877 ton ile mandalina olur-
ken, mandalinayı 21 bin 953 ton 
ile portakal izledi. Kış meyvelerinin 
başında gelen muz 12 bin 823 ton 
ise üçüncü sırada yer aldı.

DOMATESTE 
DE TÜKETİM 
21 BİN TONU 

GEÇTİ

Mandalina: 24 bin 877 ton

Portakal: 21 bin 953 ton

Muz:12 bin 823 ton

Elma: 10 bin 603 ton

Armut:4 bin 302 ton

Nar: 3 bin 913 ton

Ayva: 3 bin 299 ton

Seda BUGARİ Emre ŞENOĞLU

Greyfurt: Bin 130 ton

Domates: 21 bin 409 ton

Patates: 16 bin 148 ton

Limon:11 bin 401 ton

Havuç: 10 bin 676 ton

Soğan (kuru): 9 bin 34 ton

Karnabahar: 7 bin 702 ton

Salatalık: 7 bin 319 ton

Beyaz lahana: 5 bin 875 ton

Ispanak: 5 bin 3 ton

Pırasa: 4 bin 360 ton

Turp: 4 bin 349 ton

Biber (sivri): 3 bin 591 ton

Zeliha BAĞDAŞ Ali İhsan CANSIZ

BAŞKENTLİLER YENİ OTOBÜSLERİNE KAVUŞUYOR: 
15 YENİ OTOBÜS DAHA FİLOYA DAHİL OLDU

 Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’nün 
Başkent’e kazandıracağı 377 otobüsten teslimat süreci 
tamamlanan 15 solo otobüs daha 14 Şubat tarihinden itibaren 
yoğun hatlarda sefere başladı. EGO Genel Müdürlüğü, 15 yeni 
otobüsün daha eklenmesiyle filosundaki otobüs 1730’a yükseltti. 

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

sağlamayı amaçlayan Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi, araç filosunu 
her geçen gün genişletiyor. 2013 
yılından sonra ilk kez Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 
istikrarlı mücadelesi sonrası satın 
alınan toplam 377 otobüsten 15’i 
daha teslim alındı.

OTOBÜS SAYISI
1730’A ULAŞTI

Otobüs filosunda 1715 araç 
mevcutken teslim alınan 15 yeni 
otobüsle bu sayı 1730’a ulaştı. 

EGO Genel Müdürlüğü toplu 
ulaşımda can güvenliğini önceler-
ken; alçak tabanlı, klimalı, bisiklet 
taşımaya uygun, yolcu bilgilendir-

me ekranları, anons sistemi ve çift 
girişli USB girişi olan son teknolo-
jiye sahip yeni otobüslerde yaşlı, 
hamile ve engelli yolcular için de 
geniş koltuk ve tekerlekli sandal-
yelerin yer aldığı özel alanlar bulu-
nuyor. 

Haziran ayı sonuna kadar 115 
tanesi körüklü, 54 tanesi ise solo 
olmak üzere toplam 169 adet yeni 
otobüs daha filoya dâhil edilecek. 



www.ankara.bel.tr        17

BAŞKENT BÜLTENİ

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, sosyal belediyecilik 
anlayışıyla toplumun her 

kesimine hizmet vermeye devam 
ediyor. 

Büyükşehir Belediyesi, Anka-
ra’da yurtlarda kalan ya da evinde 
çamaşır yıkama imkânı bulunma-
yan öğrencilerin yanı sıra engelli 
ve yaşlı vatandaşların yararla-
nabilmesi amacıyla giysi yıkama 
merkezlerinin sayısını her geçen 
gün artırıyor. Bu kapsamda Baş-
kentlilerin ihtiyaçlarını ve taleple-
rini dikkate alan Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanlığı, 4’üncü Giysi ve 
Yıkama Merkezini Etlik semtinde 
bulunan Osmanlı İş Merkezi’nde 
hizmete açtı. 

Resmi tatiller dışında yaz-kış yı-
lın 12 ayı hizmet veren Giysi Yıka-
ma Merkezlerinden yararlanan va-
tandaşlar, haftanın 7 günü 09.00 
- 18.00 saatleri arasında hiçbir 
ücret ödemeden ve herhangi bir 
temizlik malzemesi getirmeden 
çamaşırlarını gönül rahatlığıyla gö-
revlilere teslim ediyor.

2021 YILINDA 5 BİNDEN 
FAZLA KAYIT

Binlerce öğrencinin giysilerini 
yıkattığı Kurtuluş, Bahçelievler ve 
Mamak Araplar’da bulunan Giy-
si Yıkama Merkezlerine 2021 yılı 
içerisinde 5 binden fazla öğrenci 
kayıt yaptırdı. 

Büyükşehir Belediyesinden 
giysi yıkama hizmeti alabilmek için 
öğrencilerin; öğrenci kimlik kartı 
fotokopisi, öğrenci belgesi, yurtta 
kalıyorsa yurt belgesi, evde kalı-
yorsa kira kontratı fotokopisi ve 
2 adet fotoğrafla merkezlere baş-
vurması gerekiyor.

BAŞKENTLİLERE TERTEMİZ DESTEK: 
4’ÜNCÜ GİYSİ YIKAMA MERKEZİ AÇILDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda sosyal 
belediyecilik uygulamalarına devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 
yurtlarda kalan ya da evinde çamaşır yıkama imkânı bulunmayan öğrenciler 
başta olmak üzere engelli ve yaşlı vatandaşların ücretsiz yararlanması için 4’üncü 
Giysi ve Yıkama Merkezi’ni Osmanlı İş Merkezi’nde hizmete açtı.

Ali Emre AY

Ali İhsan CANSIZ

Başkent’te şu adreslerde ücretsiz giysi yıkama merkezleri hizmet veriyor:

Beşevler Giysi Yıkama Merkezi: Bahçelievler 1. Cadde 7. Sokak No: 12/A
Beşevler/Çankaya

Kurtuluş Giysi Yıkama Merkezi: Cemal Gürsel Cad. Ozanlar Sokak No:6/10
Kurtuluş/Çankaya

Araplar Yurdu Giysi Yıkama Merkezi: 1339/6 Sok. No: 23/F  Araplar/Mamak

Osmanlı İş Merkezi: Etlik Caddesi No:103 Etlik/Keçiören (Alt kat)
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SOSYAL YARDIM ALAN AİLELERE 
3’ÜNCÜ DOĞAL GAZ ÖDEMESİ 
YAPILDI
203 bin 626 ailenin Başkent Kartlarına 500’er TL’lik 3’üncü doğal gaz 
ödemesinin yapıldığını duyuran Başkan Mansur Yavaş, “Hiçbir çocuk üşümesin, 
ekonomik kriz ailelerimizi soğuğa mahkum etmesin diye çalışıyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, sosyal belediyecilik 
anlayışı doğrultusunda va-

tandaşların ihtiyaçlarını belirleye-
rek bu yönde destek olmayı sür-
dürüyor. Bu kapsamda artan enerji 
maliyetleri nedeniyle Başkent’te 
yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin 
ekonomisine destek olmak ama-
cıyla kasım ayında başlatılan doğal 
gaz desteğinin 3’üncü ödemesi de 
gerçekleştirildi.

203 BİN 626 AİLEYE 
100 MİLYON TL’Yİ AŞAN 

DOĞAL GAZ DESTEĞİ

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş yaptığı paylaşımla, 
sosyal yardım alan 203 bin 626 
ailenin Başkent Kartlarına 500’er 
TL olmak üzere toplamda 101 
milyon 813 bin TL doğal gaz öde-
mesinin yatırıldığını duyurdu.

Polatlı ve Beypazarı ilçesinde 
yaşayan sosyal yardım alan ailele-
re ise gelecek hafta doğal gaz öde-
melerinin yapılacağı bilgisini de 
paylaşan Yavaş, “Hiçbir çocuk üşü-
mesin, ekonomik kriz ailelerimizi 
soğuğa mahkum etmesin diye ça-
lışıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimi-
zin Başkent Kartlarına doğal gaz 
desteğimizin üçüncü ödemesini 
yatırdık” dedi. 

HABER MERKEZİ

Başkent’te sosyal sorumluluk 
projelerini hayata geçirmeye 
devam eden Ankara Büyük-

şehir Belediyesi şimdi de “Sokakta 
Çalışan Çocuklar Merkezi”ne üye 
olan dezavantajlı çocukları tiyat-
royla tanıştırıyor. Usta Oyuncu 
Turgay Tanülkü’nün sanat yönet-
menliğini üstlendiği tiyatro çalış-
malarına katılan çocuklar, Gençlik 
Parkı Necip Fazıl Sahnesi’nde sa-
nat eğitimi alıyor.

TÜM ÇOCUKLAR EŞİTTİR           

Kültür ve Sosyal İşler Daire Baş-
kanlığı Başkent Tiyatroları iş birli-
ğiyle ‘tüm çocuklar eşittir’ anlayışı 
doğrultusunda başlatılan “Yarınlar 
ve Umutlar Projesi” için Sosyal 

Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı 
“Sokakta Çalışan Çocuklar Merke-
zi”ne gelen ve tiyatroya ilgisi olan 
çocuklar seçildi. Tiyatro oyunu ha-
zırlama sürecinin tüm aşamalarının 
sahnede uygulamalı olarak öğretil-
diği proje kapsamında dezavantajlı 
çocukların topluma kazandırılması 
amaçlanıyor.

Sokakta çalışan çocuklarla bu 
projede bir araya gelmekten mut-
luluk duyduğunu belirten usta 
oyuncu Turgay Tanülkü düşüncele-
rini, “Tüm çocukların eşit olduğu-
nu görmek ve onların ilişkilerinin 
ve birlikteliklerinin kuvvetlenmesi 
birbirlerine merhaba diyebileceği 
bir ortam yaratmaya çalışıyoruz” 
sözleriyle dile getirdi. 

ABB’DEN BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ DAHA: 
DEZAVANTAJLI ÇOCUKLAR TİYATROYLA TANIŞIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Yarınlar ve Umutlar Projesi” ile dezavantajlı 
çocukları topluma kazandırmayı amaçlıyor. Usta oyuncu Turgay Tanülkü’nün sanat 
yönetmenliğini yaptığı proje kapsamında sokakta çalışan çocuklar tiyatro ile tanışarak 
sanat eğitimi almaya başladı.

Ecegül SARAL

Toygar DÜNDAR
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Kırsal kalkınmayı destekleye-
rek hem kent hem de ülke 
ekonomisine katkı sağlamak 

amacıyla Başkentli çiftçileri des-
tekleyen projelere imza atan An-
kara Büyükşehir Belediyesi, tarım-
dan hayvancılığa kadar üreticilere 
verdiği bu destekleri çeşitlendire-
rek sürdürüyor.

Hem üretimi teşvik edecek 
hem de gelecekte yaşanması 
muhtemel gıda erişimi sorununa 
şimdiden çözüm üretecek proje 
kapsamında Büyükşehir Belediyesi 
tarafından nohut tohumu desteği 
için başvuru süreci başlatıldı. 

BAŞVURULAR ONLİNE 
ORTAMDA ALINMAYA 
BAŞLANDI

Kırsal Hizmetler Daire Başkan-

lığı, çiftçilerden yoğun ilgi gören 
mazot desteğinden sonra şimdi de 
Başkentli çiftçilere yüzde 90’ı hibe, 
yüzde 10’u ise çiftçi katkı paylı ol-
mak üzere “nohut tohumu” deste-
ği sağlayacak.

Nohut tohumu başvurularını 
“baskenttarim.ankara.bel.tr” adre-
si üzerinden online ortamda açan 
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 
11 Mart 2022 tarihine kadar baş-
vuruları almaya devam edecek. 
Nohut tohumu desteğinden;

• 18 Yaşından büyük olanlar,

• Aynı haneden yalnızca 1 kişi,

• 2022 yılına ait Çiftçi Belgesi 
olanlar yararlanabilecek.

İkametgâh adresi Ankara dışı 
olanların yararlanamayacağı des-
tek kapsamında başvurularda 

E-Devlet çıktısı olan Çiftçi Belgesi 
(ÇKS Belgesi) kabul edilmeyecek. 
ÇKS Belgesinde ekimi yapılacak 
olan ada/parseller için “nohut” 
ibaresinin yer almasının isteneceği 
şartlar arasında ayrıca başvuru sa-
yısı ve temin edilecek tohum mik-
tarına göre ve talep edilen dönüm 
miktarları gerek görüldüğü takdir-
de ‘idare’ tarafından değiştirilebi-
lecek.

Zeliha BAĞDAŞ

Arşiv

VATANDAŞA GIDA ERİŞİMİ ÇİFTÇİYE 
MÜJDE: ABB’DEN ŞİMDİ DE NOHUT 
TOHUMU DESTEĞİ
Bir yandan üretimi teşvik edecek bir yandan da gelecekte yaşanması muhtemel gıda erişimi 
sorununa şimdiden çözüm üretecek proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından nohut 
tohumu desteği için başvuru süreci başlatıldı. 
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YERLİ VE MİLLİ BİSİKLET SAYAÇLARI BİSİKLET 
YOLLARINDA KULLANILMAYA BAŞLANDI
 “Mikromobilite Altyapısını Mevcut Toplu Taşımaya Entegre Etme (MeHUB) Projesi”nin bir parçası 
olarak Sabancı Üniversitesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nin yerli ve milli imkânlarıyla Türkiye’de 
ürettiği ilk “Bisiklet Sayacı” Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bisiklet yollarında kullanılmaya 
başlandı. Bahçelievler Eser Park’a kurulan yapay zekâ tabanlı bisiklet sayacı istatistiki veri toplanacak.

Müdürü Ali Onuralp Ünal, proje 
hakkında şu bilgileri verdi:

“Bisiklet sayacı için Saban-
cı Üniversitesi ve OSTİM Teknik 
Üniversitesi ile yürüttüğümüz 
proje kapsamında AR-GE çalış-
ması yapıldı. 2002 yılından beri 
tüm dünyada kullanılan bu bisik-
let sayaçlarını ilk defa Türkiye'de 
yerli olarak üretmiş olduk. Bizim 
bisiklet sayacımız geniş açılı bir 
kamerayla bisiklet tespiti yapar-
ken yapay zekâyla da yorumlanı-
yor. Anlık olarak da kurumumuzda 
karar vericilerle paylaşılıyor. Şu an 
sadece 1. etap güzergâhında olan 
Milli Kütüphane ve Beşevler ara-
sındaki bölgeye 1 tane yerleştiril-
di. Önümüzdeki günlerde 8 tane 
daha yerleştirerek Ankara gene-
linde 9 bisiklet sayacıyla tespitle-
ri yapacağız. Bisiklet yollarından 

geçen yayaların, bisikletlerin ve 
scooterların ölçülerek yoğunluğun 
tespit edilmesi ve bu tespit sonu-
cunda Ankara’da gelecekte yapıla-
cak bisiklet yollarının kararlarının 
verilmesi amaçlanıyor.” 

VERİLER KAMERA İLE 
TOPLANIYOR

Bisiklet sayaçlarında bulunan 
geniş açılı kamera tarafından elde 
edilen görüntüler önce gerçek za-
manlı olarak görüntü işleme biri-
minde analiz edilecek. 

Görüntüde yer alan nesneleri 
tespit ederek sınıflandıracak olan 
yapay zekâ tabanlı görüntü izleme 
teknolojisine dayalı akıllı sayaç, 
oluşturulan istatistiki bilgiyi inter-
net üzerinden sunucu sistemlerine 
aktaracak.

Zeliha BAĞDAŞ Ramazan KARACA

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, Ankara’da sürdürüle-
bilir çevreci ulaşım proje-

leriyle Başkentlileri buluşturmaya 
devam ediyor.

“Mikromobilite Altyapısını 
Mevcut Toplu Taşımaya Entegre 
Etme (MeHUB) Projesi”nin bir 
parçası olarak Büyükşehir Bele-
diyesi ile Sabancı Üniversitesi ve 
OSTİM Teknik Üniversitesi’nin iş 
birliğiyle yerli ve milli imkânlarla 
Türkiye’de ürettiği ilk bisiklet sa-
yacı bisiklet yollarında kullanılma-
ya başlandı. Yapay zekâ tabanlı ve 
kamera sistemi bulunan bisiklet 
sayacı ilk olarak Bahçelievler Eser 
Park’a kuruldu.

AB’DEN YÜZDE 100 HİBE 
DESTEKLİ YERLİ SAYAÇLAR 
YAYGINLAŞACAK

EGO Genel Müdürlüğü Ula-
şım Teknolojileri Daire Başkanlığı 
tarafından hayata geçirilen yeni 
proje, Avrupa Birliği'nin bir organı 
olan Avrupa İnovasyon ve Tek-
noloji Enstitüsü (EIT) tarafından 
yüzde 100 hibe ile destekleniyor.

Başkent’te bisiklet kullanımını 
yaygınlaştırırken bir yandan da 
kullanım oranlarını tespit etme-
yi amaçladıklarını belirten EGO 
Genel Müdürlüğü Ulaşım Tek-
nolojileri Daire Başkanlığı Proje 
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BAŞKENTLİ ÇOCUKLAR KİCK BOKS 
SPORUYLA TANIŞIYOR
Başkent’te sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdüren Ankara Büyükşehir 
Belediyesi özellikle çocukların spora teşvik edilmesi için ücretsiz eğitim projelerini 
hayata geçiriyor. “Ankara’da 300 Çocuk 300 Sporcu Projesi” kapsamında 
birçok spor branşını Başkentli çocuklarla buluşturan ASKİ Spor Kulübü, 8-12 yaş 
aralığındaki çocuklara haftada 3 gün ücretsiz Kick Boks eğitimi de veriyor.

cuklar, uzman eğitmenler eşliğinde 
ücretsiz spor eğitimi alıyor.

8-12 yaş aralığındaki çocukla-
ra Şehit Kubilay Mahallesi 1734. 
Sokak No: 3/B adresinde bulunan 
spor salonunda Kick Boks eğitimi 
vermeye başladıklarını belirten 
ASKİ Spor Kulübü Kick Boks Ant-
renörü Cengiz Fahrioğlu, kursa 
olan ilginin her geçen gün arttığına 
dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi ve ASKİ Spor Kulübünün or-
taklaşa düzenlediği ücretsiz Kick 
Boks eğitimini 8-12 yaş grubu 
aralığındaki çocuklara haftada 3 
gün (Salı, Perşembe ve Cumartesi) 
vermekteyiz. Çocuklarımıza böyle 
bir imkânı tanıdıkları için Anka-
ra Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’a ve ASKİ Spor Ku-
lübüne teşekkür ederiz.”

Kick Boks Branş Sorumlusu 
Ümit Yıldız da bu yaş grubundaki 
tüm çocukların kurslara katılabi-
leceğini vurgulayarak, “Başkanı-
mız Sayın Mansur Yavaş öncelikle 
dezavantajlı ailelerin çocuklarının 
spor yapabilmesi için böyle bir 
proje başlattı. Kurslarımızı başarı 
ile tamamlayan çocuklarımız bu 
sporu devam ettirdiği sürece milli 
takıma kadar yükselebilecek. Ge-
leceğin şampiyonları buradan çı-
kacak’’ dedi.

Başkent’te sporun ve sporcu-
nun yanında olmayı sürdüren 
Ankara Büyükşehir Belediye-

si, sporun her branşına destek ver-
meye de devam ediyor.

ASKİ Spor Kulübünün “An-
kara’da 300 Çocuk 300 Sporcu 
Projesi” kapsamında öncelikle 
dezavantajlı ailelerin çocuklarına 
sporu sevdirmek amacıyla hayata 
geçirdiği ücretsiz branşlardan biri 
olan Kick Boks eğitimi de yoğun 
ilgi görüyor.

UZMAN EĞİTMENLER 
EŞLİĞİNDE ÜCRETSİZ 
EĞİTİM

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş tarafından 11 Eylül 
2021 tarihinde başlatılan proje 
sayesinde birçok spor branşı ile 
tanışma fırsatı bulan Başkentli ço-

Ali Emre AY

Toygar DÜNDAR
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TAHA AKGÜL VE RIZA KAYAALP’İN 2022 HEDEFİ: 
AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU VE PARİS OLİMPİYATLARI

Ulusal ve uluslararası mü-
sabakalarda elde ettiği 
başarılarla Türk güreşinin 

lokomotifi olan ASKİ Spor Kulü-
bü sporcuları, altın madalyalarına 
yenilerini eklemek için çalışmaları-
nı Rıza Kayaalp - Taha Akgül Spor 
Kompleksi’nde gerçekleştiriyor.

ASKİ Spor Genel Koordinatörü 
Abdullah Çakmar, başarılarına ye-
nileri eklemek istediklerini belirte-
rek şu bilgileri verdi:

“Avrupa Güreş Şampiyonası 
ve Olimpiyat hazırlıklarımız tüm 
hızıyla devam ediyor. Milli gü-
reşçimiz Taha Akgül’ün 8 Avrupa 
Şampiyonluğu var. Taha’nın şam-
piyonluklarına yenilerini eklemek 
istiyoruz. Onursal Başkanımız 
Sayın Mansur Yavaş’ın desteğiyle 
yeni sporcu kazandırmak için baş-
lattığımız ‘300 Çocuk 300 Sporcu 
Projemiz’ de büyük ilgi gördü. Biz-
lere vermiş olduğu desteklerden 

dolayı hem başkanımıza hem de 
ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel 
Arslan’a teşekkür ediyorum.”

Milli güreşçileri müsabakalara 
hazırlayan Antrenör Akif Canbaş 
ise yoğun bir antrenman süreci 
içine girdiklerine dikkat çekerek, 
“ASKİ Spor olarak çalışmalarımızı 
aralıksız sürdürüyoruz. Rıza Kaya-
alp’in kariyerinde 10 Avrupa Şam-
piyonluğu var. 11. altın madalyayı 
kazanmak için antrenmanlarını 
büyük bir hırsla sürdürüyor’’ dedi.

ŞAMPİYONLARDAN 
BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR 

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın ASKİ 
Spor’a vermiş olduğu desteklerden 
dolayı teşekkür eden Milli güreşçi-
ler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp de 
düşüncelerini şu sözlerle dile ge-
tirdiler:

Taha Akgül: ‘‘Avrupa Şampiyo-
nası için hazırlıklarımız devam edi-
yor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil 
edip altın madalya ile dönmek is-
tiyoruz. 10 yıldır hem Avrupa hem 
de dünyanın zirvesinde yer alıyo-
ruz. Kariyerimdeki 9. Avrupa Şam-
piyonluğunu kazanmak için elim-
den gelenin en iyisini yapacağım.”

Rıza Kayaalp: ‘‘Avrupa Şam-
piyonası için antrenmanlarımızı 
sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. En 
büyük hedefim 11. Avrupa Şam-
piyonluğunu kazanarak Rus Milli 
güreşçi Aleksandr Karelin’in 12. 
kez Avrupa Şampiyonu olma re-
koruna bir adım yaklaşmak.”

2022 Avrupa Güreş Şampiyo-
nası 28 Mart - 3 Nisan 2022 ta-
rihleri arasında Macaristan’ın baş-
kenti Budapeşte’de, 2024 Paris 
Yaz Olimpiyatları ise 26 Temmuz 
- 11 Ağustos 2024’te gerçekleşti-
rilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya olan desteğini sürdürüyor. 
ASKİ Sporlu Milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, 2022 Avrupa Güreş 
Şampiyonası ile 2024 Paris Yaz Olimpiyatları hazırlıklarını sürdürüyor.

Ali Emre AY

Ramazan KARACA


