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MANSUR YAVAŞ’TAN YENİ KAMPANYA:
YEŞİL BİR ANKARA İÇİN EL ELE
Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Yeşilin Başkenti” projesini hayata geçirdi. Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Gelin Ankara’yı birlikte #YeşilinBaşkenti’ne dönüştürelim, Milli 
Mücadele’nin kalbinde yeniden yeşerelim” ifadelerini kullandı. Büyük ilgi gören kampanyada satın 
alınan ağaç sayısı 16 bin 19’a, sipariş sayısı 6 bin 866’ya ulaştı. 

ler anısına 50 binden fazla ağaç 
dikimi hedeflerken, siparişi verilen 
fidanlar ANFA Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda dikilecek.

Karaçam, Ladin, Meşe, Sedir ve 
Selvi olmak üzere 5 farklı tipte ve 
100-200 cm aralığında satın alınan 
ağaçlar;

• Feriha Sanerk anısına-Yakacık 
Kırandağı (7 bin ağaç kapasiteli)

• Halil İnalcık anısına- İncek TOKİ 
Altı (10 bin ağaç kapasiteli)

• Nusret Suman anısına-Tahar Te-
pesi (11 bin ağaç kapasiteli)

• Özlem Türeci anısına-Beysukent 
Ceren Damar Parkı (5 bin ağaç ka-
pasiteli)

• Sabiha Gökçen anısına- Çanka-
ya Dikmen 4. Etap (20 bin ağaç 
kapasiteli) olmak üzere 5 noktaya 
dikilecek.

SİZİN DE BAŞKENT’TE BİR 
DİKİLİ AĞACINIZ OLSUN

Ankara’da hatıra ormanları 
oluşturarak daha çok fidanı top-

rakla buluşturmayı amaçlayan Bü-
yükşehir Belediyesi,  “yesilinbas-
kenti.com” adresi üzerinden fidan 
siparişlerini almaya devam ediyor.

İnternet adresi üzerinden 
kampanya sonuçları anlık olarak 
paylaşılırken, 26 Nisan 2021 iti-
barıyla satın alınan ağaç sayısı 16 
bin 19’a, sipariş sayısı 6 bin 866’ya 
ulaştı. Kredi kartıyla internet adre-
si üzerinden kişinin kendi adına ya 
da bir başkasının adına alabileceği 
ağaçların dikimi yapıldıktan sonra 
ziyaret etmek isteyenler için ko-
num bilgileri de ayrıca iletilecek.

Gelecek nesillere daha yeşil bir 
Ankara bırakarak, doğa ve çevre 
konusunda daha duyarlı çocuk-
ların yetişmesinin amaçlandığı 
projeyle ayrıca yerli üreticilerden 
alınacak fidanlar sayesinde milli 
ekonomiye destek sağlanması da 
hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Mansur 
Yavaş, Başkent’i daha ye-

şil yapmak için harekete geçti. 
Mansur Yavaş, Ankara’yı “Yeşilin 
Başkenti” yapmak için başlattık-
ları kampanyayı “Bazı projeler 
ömürlüktür. Yerli üreticilerimizin 
fidanları Atatürk’ün Başkent’in-
de hatırasına nefes, evlatlarımı-
za ve torunlarımıza miras olacak. 
Gelin Ankara’yı birlikte #Yeşilin-
Başkenti’ne dönüştürelim, Milli 
Mücadele’nin kalbinde yeniden 
yeşerelim” sözleriyle duyurdu.

Kısa sürede yoğun ilgi gören 
kampanya ile ilgili bilgilendir-
me yapan Yavaş, “Cumhuriyetin 
Başkenti’nde sizin destekleriniz-
le binlerce fidan yeşerecek. Siz 
de #YeşilinBaşkenti projemize 
katkıda bulunmak istiyorsanız 
web sitemizi ziyaret ederek ken-
diniz ya da sevdikleriniz için fi-
dan satın alabilirsiniz” dedi.

5 NOKTA 50 BİN FİDANLA 
YEŞERECEK

Büyükşehir Belediyesi, Anka-
ra’nın öncelikli olarak belirlenmiş 
5 bölgesinde Türkiye tarihine 
önemli katkılarda bulunan isim-

Ecegül SARAL Melih KOMŞU • Orkun BİBERCİ
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Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, pan-
demi sürecinde ihtiyaç sahi-

bi vatandaşlara ekonomik yönden 
destek olmak amacıyla geçtiğimiz 
yıl düzenlediği “6 Milyon Tek Yü-
rek” kampanyasını bu yıl Ramazan 
ayı öncesi yeniden başlattı. İhtiyaç 
sahipleriyle hayırseverler arasında 
köprü olmayı amaçlayan Yavaş, 
toplumsal dayanışma çağrısını bir 
kez daha yineledi.

“CUMHURİYETİN 
BAŞKENTİ, İYİLİĞİN DE 
BAŞKENTİ OLDU”

Yeni kampanyayı sosyal medya 
hesapları üzerinden yaptığı video-
lu paylaşımla duyuran Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
hayırseverlere şu sözlerle seslendi:

ANKARA’DA İYİLİĞİN 
İKİNCİ DALGASI
BAŞLADI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, 
geçtiğimiz yıl düzenlediği “6 Milyon Tek Yürek” 
kampanyası bu yıl Ramazan ayı öncesinde yeniden 
başladı. Yavaş, “Ekonomik sıkıntıların ve salgının 
dalgaları varsa iyiliğin de ikinci dalgası var ve biz şimdi 
onu başlatıyoruz” dedi. İhtiyaç sahipleriyle hayırseverler 
arasında köprü olan kampanya büyük ilgi görüyor.

“Sevgili ailem, geçen yıl Ramazan 
ayında eşsiz bir başarı hikayesinin 
sahibi oldunuz. Salgın dolayısıyla 

dara düşen kardeşlerimize, 
komşularımıza, hemşehrilerimize 

yetiştiniz. Hiç kimseye ‘Benim 
kimsem yok mu?’ sorusunu 

sordurmadınız. Cumhuriyetin 
başkentini, iyiliğin de başkenti 

yaptınız. ‘6 milyon tek yürek’ olduk. 
Sadece ekmeğimizi değil bir şehrin 

ümitlerini paylaştık. Ekonomik 
sıkıntıların ve salgının dalgaları 

varsa iyiliğin de ikinci dalgası var 
ve biz şimdi onu başlatıyoruz. Gelin 
ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarına 

yine bereket olalım. Gelin 
suyumuzu, otobüs biletlerimizi 

yine paylaşalım. Gelin iyiliği 
bulaştırmak için iyilik kervanına 

yine omuz verelim. Biz bu Ramazan 
ayında yan yana oturamasak da 
dayanışmanın gücüyle yeniden 

aynı sofrada buluşacağız.”

Erhan YUMŞAK Ali Arda ERDEMLİ
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İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN 
YÜZÜNÜ GÜLDÜREN 
KAMPANYADA İKİNCİ 
DALGA

“6 Milyon Tek Yürek” kampan-
yası için hayırsever vatandaşlar, 
“ankaratekyurek.com” adresi üze-
rinden 5 ayrı uygulamadan istedi-
ğini seçerek, ihtiyaç sahiplerinin 
yüzünü güldürecek. Kampanya 
kapsamında;

“Su Ver” ile ihtiyaç sahibi olup 
su faturası borcunu ya da kapanan 
sayaçlarını yeniden açma ücretini 
ödeyemeyen vatandaşların borçla-
rı ödenebiliyor, 

“Bilet Ver” ile ihtiyaç sahipleri-
nin ANKARAKART’larına yükleme 
yapılabiliyor,

“El Ver” ile ihtiyaç sahibi vatan-
daşlara 100, 200 ve 300 TL tuta-
rında nakit yardımında bulunulabi-
liyor,

“İftar Ver” ile ihtiyaç sahibi va-
tandaşlara Ramazan ayı boyunca 
iftar ve sahur paketi satın alınabi-
liyor,

“Afiyet Ver” ile de ihtiyaç sa-
hipleri için küçük, orta ve büyük 
boy gıda kolisi siparişi verilebiliyor.

2020’DE YAKLAŞIK 40 
MİLYON TL’LİK YARDIM  

2020 yılında başlatılan yardım 
yardım kampanyasıyla toplam-
da 39 milyon 203 bin 756 TL’lik 
destek sağlandı. Hayırseverler 
tarafından ASKİ’ye su borcu olan 
vatandaşların 7 milyon 780 bin 
283 TL tutarında 171 bin 15 su 
faturası ödenirken, 731 bin 510 
TL tutarında 12 bin 775 ANKA-
RAKART yüklemesi yapıldı. Salgın 
sürecinde işini kaybeden veya iş 
yerini kapatmak zorunda kalan va-
tandaşlara direkt olarak 13 milyon 
202 bin 500 TL nakit yardımında 
bulunan hayırseverler, Türkiye ve 
dünya çapında bir iyilik salgınına 
dönüşen “İftar Ver” kampanya-
sında da 7 milyon 501 bin 530 TL 
tutarında 500 bin 100 adet iftar 
paketi satın aldı. “Afiyet Ver” ile 
yapılan yardım kapsamında ise 9 
milyon 987 bin 933 TL tutarında 
156 bin 759 adet yardım paketi 
dağıtıldı.

KAMPANYANIN 
SONUÇLARI KAMUOYUYLA 
PAYLAŞILIYOR

Tüm desteklerin şeffaflık ilke-
si gereği ‘www.ankaratekyurek.
com’ adresinden kamuoyuna açık 
olarak paylaşıldığı kampanyasında 
yapılan yardımların tutarı ise 26 
Nisan 2021 tarihi itibarıyla 12 mil-
yon 832 bin 990 TL’ye ulaştı.

“Su Ver” ile 1 milyon 439 bin 
895 TL’lik 35 bin 690 su faturası 
ödenirken, “Bilet Ver” ile 114 bin 
270 TL’lik 1924 ANKARAKART’a 
yükleme yapıldı.

   “El Ver” ile 10 bin 116 adet 
nakit yardımıyla toplam 2 milyon 
947 bin 600 TL yardım toplanır-
ken, “İftar Ver” ile 157 bin 531 if-
tar paketi sipariş edilerek, 3 milyon 
938 bin 375 TL’lik iftar paketi des-
teği sağlandı.  “Afiyet Ver” ile de 4 
milyon 392 bin 850 TL’lik 22 bin 
562 yardım kolisi desteği sağlandı.
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BAŞKENT’TE ULAŞIM HAMLESİ SÜRÜYOR
Yıllardır trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalara neşter vuran ve 2 yılda 10 köprülü kavşağı Başkent’e 
kazandıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Başer Kavşağı ve Fruko Kavşağı’ndaki 
çalışmalarımızı tamamlayıp, yolları trafiğe açtık. Ankaralının canı ve sağlığı için ne gerekiyorsa onu 
yapacağız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, Baş-
kent’in dört bir yanında sür-

dürülen katlı ve köprülü kavşak ça-
lışmalarını birer birer tamamlıyor.

Göreve geldiği ilk günden beri 
Ankara’nın kronikleşen trafik so-
runlarını ortadan kaldıracak ulaşım 
projelerini hayata geçiren Başkan 
Yavaş, 2 yılda 9 köprülü kavşak 
projesini tamamlayarak trafiğe 
açtı.  Büyükşehir Belediyesi son 
olarak Ayaş Yolu Devrimler Cad-
desi Kesişimi Katlı Kavşak (Başer 
Kavşağı) ile Esenboğa Havalimanı 
üzerinde yer alan Hasköy Köprülü 
Kavşağı üst geçidini kısa sürede 
tamamlayarak kullanıma açtı.

Sosyal medya hesapları üzerin-

den yaptığı paylaşımda iki önemli 
noktada yapılan çalışmaların son 
durumuna ilişkin vatandaşları bil-
gilendiren Yavaş, “Kesintisiz ula-
şımın temel bir hak olduğunu bili-
yor, her ölçekte hemşehrilerimizin 
yaşam kalitesini artırmak için ça-
lışıyoruz. Başer Kavşağı ve Fru-
ko Kavşağı’ndaki çalışmalarımızı 
tamamlayıp, yolları trafiğe açtık. 
Ankaralının canı ve sağlığı için ne 
gerekiyorsa onu yapacağız” dedi.

KESİNTİSİZ TRAFİK İLE 
KAZALARIN ÖNÜNE 
GEÇİLECEK

Devrimler Caddesi üzerinde 
yer alan katlı kavşağın üst kısmı 80 
günde tamamlanırken, 3 geliş-3 

gidiş olmak üzere çift yönlü olarak 
hizmete açılan Başer Kavşağı, köp-
rü altından da Etimesgut Devlet, 
Güzelkent, Tunahan ve Sincan Yu-
nus Emre Mahallelerine 2 gidiş-2 
geliş olarak bağlandı.

Ayaş Yolu trafiğini büyük ölçü-
de rahatlatacak katlı kavşak çalış-
ması kapsamında ayrıca Ankara 
Çayı üzerine yapılan geçiş köp-
rüsüyle bundan sonra sürücüler; 
Sincan Plevne, Akşemsettin ve İs-
tasyon Mahallerine de geçiş sağla-
yabilecek.

Büyükşehir Belediyesi-
nin burada gerçekleştirdiği 

köprülü kavşak çalışmasının 
maliyeti ise 16 milyon TL.

Emre AY • Erhan YUMŞAK  Yunus Emre AYAN Melih KOMŞU

2 YILDA             
10 KÖPRÜLÜ 

KAVŞAK

DEVRİMLER CADDESİ: 16.000.000 TL
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HASKÖY: HİBE + 3.400.000 TL

ESENBOĞA HAVALİMANINA 
KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ 
ULAŞIM

Esenboğa Havalimanı yolu 
üzerinde sık sık kazaların meyda-
na geldiği Hasköy Kavşağı’nda da 
(Eski Fruko Kavşağı) üst geçidin 
trafiğe açılmasıyla yolda kesintisiz 
ulaşım dönemi başladı. 

Yıllardır bölge halkının trafik 
sıkışıklığı yaşadığı Şehit Ömer Ha-
lisdemir Bulvarı üzerinde yer alan 
yeni köprülü kavşak; Keçiören, Al-
tındağ ve Pursaklar ilçelerine bağ-
lantısı olan önemli bir noktada bu-
lunurken, bölgedeki trafiği büyük 
ölçüde rahatlatacak.

Yan yollarla geçişi kolaylaştı-
racak güzergahta her bir köprü 
uzunluğu 330 metre olarak planla-
nırken, 3 gidiş-3 geliş olmak üzere 
toplam 6 şeritten oluşan köprülü 
kavşak sayesinde Esenboğa Hava-
limanı yolunu kullanan sürücüler 
kesintisiz seyahat edebilecek.

Hasköy Kavşağı’nda gerçekleş-
tirilen köprülü kavşak çalışması ise 
hibe ile gerçekleştirildi. Çalışmanın 
Büyükşehir Belediyesine yol ve as-
falt maliyeti 3 milyon 400 bin TL.

KÖPRÜLÜ KAVŞAKLAR 
BÖLGE TRAFİĞİNİ 
RAHATLATACAK

    Fatih Sultan Mehmet Bul-
varı (İstanbul Yolu) ile Ankara 
Bulvarı Şaşmaz Kavşağı arasında 
yer alan 2473. Cadde ve 2474. 
Cadde kesişiminde bulunan kav-
şağa iki adet köprülü kavşak ça-
lışmasında ilk etap sona erdi. 
     Altyapı deplasman çalışmaları 
ve betonarme imalatları devam 
eden ikinci köprünün de kısa süre 
içinde tamamlanacağı projeyle, 

Şaşmaz Kavşağı’nda meydana ge-
len yığılmaların büyük ölçüde önü-
ne geçilecek. Hem geçişler hem 
de anayol üzerindeki sağa ve sola 
dönüşlerin daha güvenli ve kont-
rollü sağlanacağı köprülü kavşağın 
üstü 2 gidiş-2 geliş olurken, sanayi 
dönüşlerinin yapılacağı yan yollar 
da 2 şerit olarak hizmet verecek. 
   Bölgenin sanayi alanı olması ve 
İstanbul Yolu güzergahını Eskişehir 
Yolu’na bağlayan hat üzerinde yer 
alan iki köprülü kavşak sayesinde 
bölgede yaşanan trafik yoğunluğu 
da azalacak.
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Ş
ereflikoçhisar, Nallıhan ve El-
madağ’da hayvancılıkla uğra-
şan 51 üreticiye ilk kez yüzde 

80’i hibe, yüzde 20’si çiftçi katkı 
payı olmak üzere ilk kez 153 gebe 
manda dağıtımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, hay-
vancılıkla uğraşan üreticilere 
manda desteği sağlayarak et ve 
süt üretimini artırmayı amaçlıyor. 
Ankara dışından getirilen gebe 
mandalar üç ilçede kura çekilişiyle 
yeni sahiplerine teslim edilirken; 
Elmadağ’da 6 üreticiye 18, Şeref-
likoçhisar’da 32 üreticiye 96, Nal-
lıhan’da ise 13 üreticiye 39 manda 
dağıtıldı.

Yeni destek projesi kapsamın-
da aynı zamanda nesli tükenmekte 
olan mandalar da kurulacak olan 
manda birliği ile koruma altına 

ÜRETEN BAŞKENT İÇİN DEV ADIMLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentlileri em ekonomik yönden destekleyen hem de tarımsal 
ve hayvansal üretimi artıran kırsal kalkınma projeleri birer birer hayata geçiyor. Sözleşmeli 
üreticilik modeli ve tohum dağıtımlarıyla tarımı desteklemeye devam ederken hayvansal 
üretimi de artırmak için çalışmalarını sürdüren Mansur Yavaş, “Çiftçimiz üretecek, Ankara’mız 
kazanacak. Toprağımızın bereketi, çiftçimizin emeğiyle yeniden hayat bulacak” dedi.

HEDEF: 
HAYVANCILIĞI 
GELİŞTİRMEK, 

ET VE SÜT 
ÜRETİMİNİ 
ARTIRACAK

alınarak, nesillerinin sürdürülmesi 
sağlanacak. Hayvan yetiştiriciliği 
yapan üreticilerin yüzünü güldü-
recek destek sayesinde Ankara’da 
manda sayısının artırılması, et-süt 
üretiminde verimliliğin sağlanması 
ve kalitenin yükseltilmesi hedef-
lenirken, aynı zamanda tüketiciler 
de manda sütü ve yoğurduna daha 
ekonomik fiyatlarla ulaşabilecek.

3 İLÇEDE YONCA VE MISIR 
TOHUM DAĞITIMINA 
BAŞLANDI

Büyükşehir Belediyesi Kırsal 
Hizmetler Daire Başkanlığı, Polat-
lı, Haymana ve Gölbaşı ilçelerin-
de toplam bin 66 çiftçiye mısır ve 
yonca tohumu dağıtımı gerçekleş-
tirdi.

ASKİ Polatlı Bölge Müdürlü-
ğü’nde 290 çiftçiye 23 bin 430 ki-
logram mısır tohumu dağıtılırken, 
334 çiftçiye de 33 bin 350 kilog-
ram yonca tohumu dağıtımı yapıl-
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dı. Haymana ilçesinde 194 çiftçiye 
17 bin 900 kilogram yonca tohu-
mu, 149 çiftçiye de 11 bin 460 
kilogram mısır tohumu dağıtan 
ekipler, Gölbaşı’nda ise toplam 55 
çiftçiye 4 bin 700 kilogram yonca 
tohumu, 44 çiftçiye de 172 çuval 
mısır tohumu dağıttı. Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri tohum deste-
ğini diğer ilçelerde de sürdürecek.

Başkent’te tarımı canlandıracak 
projeleri birer birer hayata geçiren 
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 
bu desteklerle çiftçilerin gelir se-
viyesini artırmak ve iklim kaynaklı 
tarım alanlarından maksimum dü-
zeyde fayda sağlamayı amaçlıyor.

YAVAŞ: “TOPRAĞIMIZIN 
BEREKETİ, ÇİFTÇİMİZİN 
EMEĞİYLE YENİDEN HAYAT 
BULACAK”

Yerli üretimi desteklemeye ve 
üreticinin yanında olmaya devam 
edeceklerini belirten Ankara Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, şunları söyledi:

Benim en büyük hayalim; An-
karalıları zengin etmek. Anka-
ra’mızın yüzde 3’ü yerleşim böl-
gesi, yüzde 97’si boş ve bunun da 
yüzde 50’si tarıma ve hayvancılığa 
uygun. Niye biz dışarıdan bir şey-
ler ithal edelim? Sözleşmeli üre-
ticilik modelini uygulamaya baş-
ladık. Nohut, kırmızı mercimek, 
buğday tohumu dağıttık, hala da-
ğıtımlara devam ediyoruz. Alım 
garantisi veriyoruz. Aldığımız bu 
ürünleri de sosyal yardımlar kap-
samında dağıtıyoruz. Yıllardır atıl 
durumda olan arazilerimizi tarıma 
açtık. Sebze meyve yetiştiriyo-
ruz. Kırsal kalkınmayı destekle-
yerek, vatandaşlarımızın para ka-
zanmalarını sağlıyoruz. Çiftçimiz 
üretecek, Ankara’mız kazanacak. 
Toprağımızın bereketi, çiftçimizin 
emeğiyle yeniden hayat bulacak.

2 YILDA NELER 
YAPILDI

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, göreve 
geldiği günden bugüne kırsal kal-
kınmayı destekleyecek adımlar 
atarken, sosyal yardım alan ihtiyaç 
sahibi ailelerin mutfak ekonomi-
sine de katkı sağladı. Kiralanan, 
Atatürk Orman Çiftliği arazisinde 
hayvan yemi olarak kullanılan ma-
car fiği ve buğday tohumu ekimi 
yapıldı. Elde edilen yem tohumu 
çiftçilere dağıtıldı.

Nallıhan ilçesinde tarımla uğ-
raşan 18 mahalledeki 28 üreticiye 
yüzde 50 çiftçi katkı paylı lavanta 
fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. La-
vanta yetiştiriciliği eğitimi de alan 
çiftçiler, 350 dekarlık alanda 501 
bin adet yağlık lavanta fidesini 
toprakla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi atıl hal-
de bulunan kendi arazilerinde de 
üretim gerçekleştirdi. Başkent 
Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) 
kapsamında Gölbaşı Karaoğlan 
Mahallesi’nde 12 bin 100 meyve 
fidesi toprakla buluştu. Yine aynı 
yerde, 250 dönüm alanda sebze, 
2 bin 100 dönüm alanda ise kuru 
fasulye, nohut ve patates üretimi 
için ekim yapıldı.

Sözleşmeli üreticilik modeli 
kapsamında, 25 ilçedeki çiftçilere 
yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çift-
çi katkı payı olmak üzere nohut 
tohumu, buğday tohumu, kırmızı 
mercimek tohumu dağıtımları ger-
çekleştirildi. Ayrıca, domates ve 
biber fidesi desteğinde bulunuldu. 

Sözleşmeli üreticilik kapsamın-
da alınan ve Büyükşehir’in arazile-
rinde yetiştirilen ürünler ise, sosyal 
yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerin 
yüzlerini güldürdü. Bu ürünler, 
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlı-
ğınca sosyal yardım alan ailelere 
ücretsiz olarak dağıtıldı.

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT

ARŞİV
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YARALARI
SARMAYA DEVAM EDİYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya İleri Mahallesi’nde yaşanan kayma sonrası 
bölgede yaşanan mağduriyeti en aza indirmek için 15 bin TL nakdi destek yapacak. Ayrıca, 
Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı ve Özel Halk Otobüsü esnaflarına da destekte bulunacak.

Ayrıca Meclis, Kızılcahamam Yenice Mahallesi’ndeki Kasaplar 
Çarşısı’nda çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnafa da nakit 
desteği kararı aldı. Konuyu meclis gündemine taşıdıktan sonra 
açıklama da bulunan Yavaş, “Belediye Meclisimizde aldığımız 
karar doğrultusunda, Kızılcahamam’da çıkan yangında iş yerleri 
zarar gören esnafımızın her birine Ramazan ayının da yaklaşma-
sı münasebetiyle 15 bin TL nakdi destekte bulunacağız. Yarala-
rımızı beraber saracak, beraber iyileşeceğiz” dedi.

Ç
ankaya İleri Mahallesi Mek-
tep Sokak’ta sürdürülen in-
şaat çalışması nedeniyle 8 

katlı Açelya Apartmanı’nın teme-
linde çökme meydana geldi. Yaşa-
nan çökme sonrası 21 apartman 
tahliye edildi. Tahliye çalışmaları-
nın ardından bölgede hızlı şekilde 
önlemlerini alarak 72 personel ve 
29 araçla sahada 7/24 görev yapan 
Büyükşehir Belediyesi, vatandaşla-
rın mağduriyetini en aza indirmek 
için teyakkuza geçti.

Sosyal Hizmetler Daire Baş-
kanlığı ekipleri bölgede çadır ku-
rarak 300 kişilik çorba, 200 kişilik 
yemek ve kahvaltı desteği sağladı. 
Evini boşaltmak zorunda kalan 
40 vatandaş da Ahmetler Şefkat 
Evinde misafir edildi. Büyükşehir 
Belediyesi tarafından tahsis edilen 
servis araçlarıyla vatandaşlar iste-
dikleri adrese götürüldü. 

MECLİS’TEN 15 BİN TL’LİK    
2 KARAR 

Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisi de Açelya Apartmanı ve 
çevresindeki apartmanlarda yaşa-
yan vatandaşların mağdur olma-
ması için karar aldı. Oybirliğiyle 
alınan kararı Başkan Yavaş, “Te-
meli kaydığı için can güvenliğini 
tehdit eden Açelya Apartmanı ve 
çevresindeki 20 apartman tahli-
ye edilirken kimse mağdur olma-
yacak demiştik. Göçük alanında 
ikamet eden tüm mağdurlara 15 
bin TL nakdi destek yapılmasına 
karar verdik. Belediye meclisimi-
ze teşekkür ediyorum” sözleriyle 
duyurdu.

Büyükşehir Belediye Meclisi, 
pandemi sürecinde koronavirüs 
salgını nedeniyle yolcu sayıları 
azaldığı ve gelirleri düştüğü için 
Özel Halk Otobüslerine daha önce 
de yapılan gelir desteğinin artırıla-
rak uzatılması yönünde karar aldı.

Özel Halk Otobüsü esnafına 
18 Temmuz-15 Ekim 2020 tarih-
leri arasında sağlanan gelir des-

teği ödemeleri, Başkan Mansur 
Yavaş’ın önerisiyle merkezdeki 
otobüsler için 400 TL’den 500 
TL’ye, çevre ilçelerde hizmet veren 
otobüsler için de 120 TL’den 150 
TL’ye yükseltildi. Meclis’te oy bir-
liği ile kabul edilen karar doğrul-
tusunda ayrıca pandemi sürecinin 
ağırlaşması nedeniyle gelir desteği 
ödemeleri 3 ay daha uzatıldı.

3 AY DAHA 
UZATILAN 

GELİR DESTEĞİ 
ÖDEMELERİ 
ARTIRILDI

Zeliha BAĞDAŞ Barış KAYKUSUZ • Emre ŞENOĞLU
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MANSUR YAVAŞ’TAN ÖĞRENCİLERİ 
SEVİNDİREN HABER
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan aileler arasında elektrikleri kesilen 
ve bu yüzden EBA sisteminden yararlanamayan çocukları olanların aboneliklerinin 
tekrar açılması için borçlarını ödeyecek.

Mahallelerinde internete eri-
şimi olmayan öğrencilerin yarar-
lanması amacıyla 918 mahalleye 
ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti götüren 
Yavaş, 2020 yılının sonlarında sos-
yal yardım alan ailelerin çocukları 
için başlattığı 3 aylık 10 GB mobil 
internet desteğini 3 ay daha uzat-
tıklarını açıkladı.

Aralık, Ocak ve Şubat aylarında 
ailesi sosyal yardımlardan yarar-
lanan yaklaşık 30 bin öğrenciye 3 
ay boyunca ücretsiz mobil inter-
net paketi desteği sağlayan Yavaş, 
uzaktan eğitimin devam etmesi 
nedeniyle süreyi uzattıkları müj-
desini belirterek, “Eğitimde fırsat 
eşitliğini sağlamak adına her za-
man yanınızda olacağız” dedi.  

Büyükşehir Belediyesi, Nisan, 

Mayıs ve Haziran aylarında kulla-
nılmak üzere yaklaşık 30 bin öğ-
rencinin mobil cep telefonlarına 
3 ay boyunca ücretsiz aylık 10 GB 
internet yükleyecek.

918 MAHALLE İNTERNETE 
KAVUŞTU

“İnternet insan hakkıdır” diyen 
Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mansur Yavaş, Başkent’te ay-
rıca kırsal mahallelerde internete 
erişimi olmayan ya da sınırlı inter-
net kullanımı olan 918 mahalleye 
de ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti götürül-
mesini sağladı. Köy meydanlarına 
yerleştirilen modemler sayesinde 
uzaktan eğitimlerini sürdüren öğ-
renciler, bu hizmetten yararlanma-
ya devam ediyor.

Zeliha BAĞDAŞ Ali Arda ERDEMLİ • Barış KAYKUSUZ (ARŞİV)

AYLIK 10 GB 
İNTERNET 
DESTEĞİ 3 
AY DAHA 
UZATILDI

Sosyal belediyecilik anlayı-
şı ile çalışmalarını sürdüren 
Ankara Büyükşehir Beledi-

yesi, “öğrenci dostu” uygulamaları-
na bir yenisini daha ekledi. 

“Hiçbir imkansızlık çocukla-
rımızın eğitimine mani olmasın 
diye elimizden ne geliyorsa onu 
yapacağız” diyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlı-
ğı’na kayıtlı ihtiyaç sahibi aileler 
arasından öğrenci çocuğu olup 
da faturaları nedeniyle elektrik-
leri kesilen ve bu yüzden EBA 
sisteminden yararlanamayan va-
tandaşların aboneliklerinin tekrar 
açılması için borçlarını ödeyecek-
lerini açıkladı.

160 BİN AİLE KISA MESAJLA 
BİLGİLENDİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi kısa 
mesajla (SMS) sosyal yardım alan 
yaklaşık 160 bin aileyi bilgilen-
dirirken, faturasını ödeyemediği 
için elektriği kesilen ailelerin baş-
vurularını internet üzerinden aldı. 
Abone sahibi ile yardım alan kişi 
bilgileri eşleşen, öğrenci çocuğu 
olan ve elektrikleri fatura borcu 
nedeniyle kapatılan vatandaşların 
borçlar en kısa sürede ödenmeye 
başlanacak.
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ÇÖLYAK HASTALARINA
GLÜTENSİZ EKMEK DESTEĞİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarına glütensiz ekmek 
desteğinde bulunuyor. Halk Ekmek Fabrikası tarafından temin edilen glütensiz ekmekler, Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince haftalık olarak Başkent genelinde sosyal yardım alan 300 aileye 
ücretsiz ulaştırılıyor.  

Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi, Başkent’te sosyal 
yardım alan dar gelirli aile-

lere destek olmaya devam ediyor. 
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 
kent genelinde sosyal yardım alan 
ve çölyak hastalığı olan ailelere 
ücretsiz glütensiz ekmek dağıtımı-
na başladı.

Büyükşehir Belediyesi diğer 
ekmek türlerine kıyasla satış be-
delinin yüksek olmasından dolayı 
sosyal yardım alan çölyak hastası 

vatandaşlara ekonomik yönden 
destek olmak için haftalık tüketim 
oranlarına göre dağıtılan glütensiz 
ekmekler, hijyenik koşullarda ve 
ambalajlı olarak merkez ilçelerde 
yaşayan 300 aileye dağıtılıyor. 

Halk Ekmek Fabrikası tarafın-
dan el değmeden üretilen glüten-
siz ekmekleri, ihtiyaç sahipleri-
nin evlerine kadar ulaştırdıklarını 
belirten Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanı Adnan Tatlısu, şu bilgileri 
verdi:

“Çölyak hastaları diyetleri 
gereği normal ekmek tüketemi-
yor. Vatandaşlarımızın sağlığı 

için Büyükşehir Belediyesi 
Sosyal Hizmetler Daire Baş-

kanlığı olarak glütensiz ekmek 
dağıtımına başladık. Ankara il 
sınırları içerisinde yaşayan ve 

belediyeden sosyal yardım alan 
çölyak hastası kişilerin sağlıklı 
beslenmelerini sağlamak için 
yanlarında olmaya bundan 
sonra da devam edeceğiz.” 

Ecegül SARAL

Ali İhsan CANSIZ
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BÜYÜKŞEHİR’DEN BAŞKENT’TE 
KALDIRIM ATAĞI
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yayaların ulaşım konforunu 
sağlamak amacıyla günlük 50 noktada kaldırım (tretuvar) çalışması gerçekleştiriyor. 2021 yılında 
yaklaşık 1 milyon metrekare kaldırım döşeme işleminin yapılması hedefleniyor.

 Zeynep Esra ŞAHİN

 Emre ŞENOĞLU

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, pandemi koşullarında 
vatandaşlar kadar çevre ve 

kent sağlığı konusunda da önemli 
hizmetler vermeye devam ediyor. 
Sürücülerin güvenli ve konforlu 
seyahat etmesi için birçok noktada 
asfalt çalışmaları gerçekleştiren 
Büyükşehir Belediyesi, yayala-
rın güvenli yürüyüş konforu ve 
modern kent görüntüsü için de 
kaldırım çalışmalarına hız verdi.

2021 YILI KALDIRIM HEDEFİ: 
YAKLAŞIK 1 MİLYON 
METREKARE

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekip-
leri mevsim şartlarının normale 
dönmesiyle birlikte asfalt ve kal-
dırım ihtiyacı olan bölgelerde ça-

lışmaları artırırken, özelilikle yeni 
yerleşim alanlarını yayaların ve 
araçların ihtiyacına uygun hale ge-
tiriyor.

Büyükşehir Belediyesi; Başer 
Kavşağı, İhsan Doğramacı Bulvarı, 
Yozgat Bulvarı, Yenimahalle Ragıp 
Tüzün Caddesi, Pursaklar Fatih 
Mahallesi Belediye Caddesi’nin de 
aralarında bulunduğu noktalarda 
geniş kapsamlı kaldırım çalışması 
gerçekleştiriyor.

Günlük 50 noktada çalışma 
yapan Büyükşehir Belediyesi, 
2020 yılında 650 bin metrekare 
kaldırım (tretuvar) çalışması ya-
parken, 2021 yılında ise yaklaşık 
1 milyon metrekare kaldırım döşe-
meyi hedefliyor.

Sıfırdan kaldırım imalatı 
dışında bakım ve onarım çalış-
malarına pandemi sürecinde de 
hız kesmeden devam eden Bü-
yükşehir Belediyesi özellikle kış 
aylarında yıpranan kaldırımları 
da elden geçiriyor.

Bakım-onarım ekipleri tara-
fından kaldırımlar daha sağlam 
hale getirilirken, Başkent 153 
çağrı merkezine vatandaşlardan 
gelen talepler doğrultusunda 
ayrıca Fen İşleri ekipleri yerinde 
inceleme yaparak lokal bakım-o-
narım çalışmaları yürütüyor.

HER MEVSİM 
BAKIM VE ONARIM



12        www.ankara.bel.tr

BAŞKENT BÜLTENİ

2020 YILI FAALİYET RAPORLARI GÖRÜŞÜLDÜ
“PARA GÜCÜYLE GÜVEN İNŞA EDEBİLİR MİSİNİZ?”
Belediye Meclisi; Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin 2020 yılı faaliyet 
raporunu görüştü. Sosyal medya hesapları ile ABB TV’den canlı olarak yayınlanan ve yaklaşık 1 
milyon kişinin izlediği 13 saatlik meclis toplantısında konuşan Yavaş, “Para gücüyle güven inşa 
edebilir misiniz? Para sayesinde ‘güvenilir adam’ kimliğine sahip olabilir misiniz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye-
si Meclisi Nisan ayı 5. birle-
şimi, Büyükşehir Belediye 

Başkanı Mansur Yavaş başkanlı-
ğında gerçekleşti. Sosyal medya 
hesapları ve ABB TV’den canlı ya-
yınlanan toplantıda, Büyükşehir 
Belediyesi ile ASKİ ve EGO Genel 
Müdürlüklerinin 2020 yılı faaliyet 
raporu görüşüldü. Göreve geldiği 
2 yılın özetini videolarla açıklayan 
Başkan Yavaş, “Para gücüyle gü-
ven inşa edebilir misiniz? Sadece 
parayla, halkın sizin hakkaniyeti-
nize ve adaletinize güvenmesini 
sağlayabilir misiniz? Para sayesin-
de ‘güvenilir adam’ kimliğine sahip 
olabilir misiniz? Uluslararası Şef-
faflık Derneği’nin 2020 Şeffaflık 
Ödülü’nü bizlere vermesi, sadece 
bizim değil Ankara’nın gururudur” 
dedi.

Yönetim anlayışında katılım-
cı demokrasiyi ve ortak aklı ilke 
edindiklerini ifade eden Büyük-
şehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“‘Halk belediye içindir’ ka-
lıbını kırdık, uygulamalarımızla 
belediyeyi gerçek sahibine yani 
halka iade ettik. Bu şehrin ha-
kimleri veya ayrıcalıklı üstünle-
ri değil, memurları olduğumuz 
bilinciyle hareket ederek, bele-
diyeyi gerçek sahibi olan halkın 
denetimine açtık. Çok şükür ki 
hedeflerimizi tutturduk. Artık 
Ankara’da belediye kaynaklı 
bir ayrımcılık yok. Şehirde artık 
gerilim üreten ve insanları birbi-
rine düşürmekten keyif alan bir 
yönetim yok. Halkın adaletin-
den kuşku duyduğu bir yöne-
tim yok. Peki ne var? Huzur var, 
adalet var, güven var, kardeşlik 
var, dayanışma var. Belediye 
hizmetleri anlamında siyasi ay-
rıcalığın oluşturduğu nefret ve 
gerilim yok, iyilikte yarışma var, 
karşılıklı yara sarma var.” 

Erhan YUMŞAK • Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT  Toygar DÜNDAR • Emre ŞENOĞLU

BAŞKAN YAVAŞ: 
“HEDEFLERİMİZİ 

TUTTURDUK”

13 saat süren ve Mansur Ya-
vaş’ın konuştuğu anları yaklaşık 1 
milyon kişinin izlediği meclis top-
lantısında yaptığı sunumda özellik-
le pandemi sürecinde insan odaklı 
belediyecilik anlayışıyla hareket 
ettiklerine dikkat çeken Yavaş, şu 
açıklamalarda bulundu:

“Betona sevdalı, gelişmişliği 
asfaltla ölçen, gökdelenleri rant 
kapısı yapan, plastik ve demiri 
kutsayan bir belediyecilik anlayı-
şına son vermek için kolları sıva-
dık. Önceliğimiz insan olmalıydı. 
İnsanın, mutlu, huzurlu ve sağlıklı 
olmadığı bir şehirde, yolun da köp-
rünün de asfaltın da pahalı heykel 
ve oyuncakların da hiçbir değeri 
olamazdı. Kimsenin aç ve açıkta 
kalmamasını, halkın sağlığını ve 
canını ihtiyaçlar sıralamasının en 
tepesine yerleştirdik.”
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den itibaren sandıkları unuttuk. 
Hangi semt veya köyün bize ne 
kadar oy verdiğini hafızamızdan 
sildik. Kendi rozetimizi söz ver-
diğimiz gibi çıkardık, Ankara’nın 
hafızasında var olan ayrımcılığı 
belediyenin içine sokmadık. ‘Önce 
partili, önce yandaş, önce paydaş, 
önce akraba veya dost’ gibi kötü 
ayrımcılığı tarihten sildik, lüks ve 
israfa savaş açtığımız gibi kayır-
macılığa da son verdik.”

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesinin yeni yönetim anlayışıyla 
Türkiye’de diğer belediyelere ör-
nek olduğunu ve adını dünyaya 
duyurduğunun altını çizen Yavaş, 
şu önemli değerlendirmelerde bu-
lundu:

“Ankara’da, Türkiye’de ve dün-
yada bir Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi gerçeği konuşuluyor. 28 yıl-
dır dünyada yolsuzlukları izleyen 
ve raporlar hazırlayan en önemli 
kuruluş Uluslararası Şeffaflık Der-
neği’nin 2020 Şeffaflık Ödülü’nü 
bizlere vermesi, sadece bizim de-
ğil Ankara’nın gururudur.   Beledi-
yeyi, savurganlığın ve yolsuzluğun 
pençesinden kurtardık. İşte bu 
ödül, o mücadelenin karşılığıdır. 
Uluslararası Derecelendirme Ku-
ruluşu Fitch, sağladığımız mali di-
siplin ve borç yönetimindeki başa-
rı dolayısıyla belediyemizin kredi 
notunu AAA olarak belirledi. Aynı 
zamanda belediyemizi ülkemizde 
kredibilitesi en yüksek belediye 
olarak tescil etti.” 

GÜVENİLİR ADAM KİMLİĞİ
Göreve geldikten sonra ölü ya-

tırımlara büyük paralar harcamak 
yerine güven inşa ettiklerini belir-
terek sözlerine devam eden Yavaş, 
“Paranız varsa maddi anlamda her 
şeyi yapabilirsiniz. Göğü kapatan 
gökdelenler dikebilirsiniz. Asfalt 
üzerine asfalt atabilirsiniz. Köp-
rüler, kavşaklar inşa edebilirsiniz. 
Beş para etmez heykel, oyuncak 
ve saatlere görmemişler gibi dün-
yanın parasını verebilirsiniz. Ya 
güven? Para gücüyle güven inşa 
edebilir misiniz? Sadece parayla, 
halkın sizin hakkaniyetinize ve 
adaletinize güvenmesini sağlaya-
bilir misiniz? Para sayesinde ‘gü-
venilir adam’ kimliğine sahip ola-
bilir misiniz?” dedi.

AYRIMCILIKLA VE 
YOLSUZLUKLA MÜCADELE 
VURGUSU 

Yerel seçimlerden sonra parti 
rozetini çıkardığına ve Başkent’te 
tarafsız, şeffaf bir yönetim sergile-
diklerini belirten Yavaş, şu ifadeleri 
kullandı:

“Bizim herhangi bir semte veya 
köye hizmet götürürken adalet-
sizlik yaptığımıza dair, bize oy ve-
renleri öncelediğimize dair, parti-
zanca davrandığımıza dair eleştiri 
getirebilecek tek bir kişi bile çık-
maz, çıkamaz. Çünkü örnek göste-
remez. Mazbatayı aldığımız gün-

Büyükşehir Belediyesinin kay-
naklarını toplum sağlığını önce-
leyen doğru yatırımlarla halk için 
kullandıklarını ifade eden Yavaş, 
“Yüzlerce köyün kanalında açıktan 
lağım akması birilerini rahatsız et-
meyebilir ama bizi eder. Asıl bele-
diyecilik budur ve biz şimdi o köy-
den bize oy çıkmış mı çıkmamış 
mı demeden gereğini yapıyoruz. 
Şu çağda Ankara’nın bazı mahalle 
ve köylerine tankerle su taşınıyor. 
Kaynakları şişme Dinocanlara, di-
nozorlara, uçak ve helikopterlere 
akıtıp Ankaralıyı ihmal edenlere 
karşı seslerini çıkarmayanların, 
bizi algı belediyeciliğiyle suçla-
ması maalesef tıbbın konusudur.  
Ankara’da hala tankerle su taşınan 
yerler varken, bizden bunları hal-
letmek yerine uçuk projeler bekle-
yenler, beklemeye devam etsinler. 
Yapmayacağız, çünkü önceliğimiz 
halk ve onun sağlığı olacak. Mil-
yon dolarları Çin’den getirdiğiniz 
oyuncaklarda batıracaksınız, hal-
ka asbestli borulardan su içirmeye 
devam edeceksiniz” diye konuştu.

BAŞKAN YAVAŞ’I 1 MİLYON 
KİŞİNİN İZLEDİĞİ MECLİS 
MARATONU 13 SAAT 
SÜRDÜ

2020 yılı Büyükşehir Belediye-
si, ASKİ ve EGO Genel Müdürlük-
lerinin faaliyet raporlarının karara 
bağlandığı Büyükşehir Belediye 
Meclisinde, AK Parti ve MHP gru-
bu adına grup başkan vekilleri, ilçe 
belediye başkanları ile meclis üye-
leri söz alarak faaliyet raporlarına 
ilişkin görüşlerini dile getirdiler.

Büyükşehir Belediyesi sosyal 
medya hesapları ve ABB TV’den 
canlı yayınlanan toplantı yaklaşık 
13 saat sürdü. 1 milyon görüntü-
lenme olurken, Başkan Yavaş’ın 
konuşmasının ardından izleyici sa-
yısı 200’e düştü.

ÖNCELİK İNSAN 
VE HALK SAĞLIĞI
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BÜYÜKŞEHİR SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 
MORAL OLUYOR

Ankara Büyükşehir Belediye-
si, salgınla mücadele eden 
kahraman sağlık çalışanla-

rına vefa göstermek ve moral ver-
mek amacıyla Bilkent Şehir Has-
tanesi bölgesinde bulunan köprü 
kolonlarını grafitilerle donattı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın 14 Mart Tıp Bay-
ramı’nda yaptığı ilk paylaşımda, 
“Hiçbir koşulda yanımızda olmak-
tan vazgeçmediniz. Hakkınızı ne 
yapsak ödeyemeyiz. Pandemi dö-
neminde kaybettiğimiz kahraman 
sağlık çalışanlarımıza Allah’tan 
rahmet diliyor, tüm fedakar sağ-
lık emekçilerinin önünde saygıyla 
eğiliyorum” sözleriyle seslenerek 
sağlık çalışanları için başlattığı gra-
fiti çalışması tamamlandı.

YAVAŞ: “FEDAKARLIKLARIN-
IZA MİNNETTARIZ”

Mansur Yavaş çalışmaların ta-
mamlanmasının ardından sosyal 
medya hesapları üzerinden yaptığı 
paylaşımda ise, “ANFA Genel Mü-
dürlüğümüzdeki mesai arkadaşla-
rımız, grafiti sanatçıları iş birliğiyle 
Bilkent Şehir Hastanesi bölgesin-
deki köprü ayaklarını kahraman 
sağlık emekçilerini temsil eden 
grafitilerle süsledi. Pandemi süre-
cindeki fedakarlıklarınıza minnet-
tarız. İyi ki varsınız” dedi.

Bilkent Şehir Hastanesi’ne 
ulaşmak için önemli geçiş nokta-
larından biri olan Beytepe Köyü 
Yolu ve Bilkent Bulvarı’nı kullanan 
sağlık çalışanlarını, ANFA Genel 

Müdürlüğü bünyesinde hizmet 
vermeye başlayan Resim Atölyesi 
sanatçıları ile Ankaralı grafiti sa-
natçıları iş birliğiyle hazırlanan ve 
sağlık çalışanlarını sembolize eden 
birbirinden renkli grafitiler karşıla-
maya başladı.

Hastane güzergahı boyunca 
3 köprü yanağı ve 13 kolon; dok-
tordan hasta bakıcıya, ambulans 
şoföründen hemşireye kadar tüm 
sağlık çalışanları birçok farklı kon-
septte resmedildi. Grafitiler ara-
sında, hayatlarını kaybeden sağlık 
çalışanlarının isimleri ile Covid-19 
aşısını geliştiren Türk bilim insan-
ları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in 
görselleri yer alırken, ANFA Genel 
Müdürlüğü bölgede zemin ve pey-
zaj düzenlemesi de yapacak.

Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarına moral olması amacıyla Bilkent Şehir Hastanesi bölgesinde 
yer alan köprülerde sağlık çalışanlarını sembolize eden grafitiler yaptırdı. Mansur Yavaş, “Pandemi 
sürecindeki fedakarlıklarınıza minnettarız. İyi ki varsınız” dedi. Grafitiler arasında hayatlarını 
kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri ile Covid-19 aşısını geliştiren Türk bilim insanları Özlem Türeci ve 
Uğur Şahin’in de resimleri yer alıyor.

Erhan YUMŞAK Ali İhsan CANSIZ
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Su tasarrufu sağlayacak yeni 
bir projeyi hayata geçiren 
ANFA Genel Müdürlüğü, 

Ankara’nın tüm yeşil alanlarında 
kullanılmak üzere ihtiyaç duydu-
ğu sulama suyunu yağmur suyu 
deposu kurarak karşılamaya baş-
layacak.

İLK YAĞMUR SUYU DEPOSU 
GÖKSU PARK’TA KURULDU

ANFA Genel Müdürlüğü 
yağmur sularını depolama yön-
temiyle biriktirerek etkin şekilde 
yeşil alanların sulanmasında kul-
lanacak. İdari bina ve işletmelerin 
çatılarından akan yağmur sularının 
toplandığı su deposunu ilk olarak 
Göksu Parkı’nda kuran ANFA 
Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 
süreçte Başkent’in tüm parkların-
da da 20 ton ve üzeri kapasiteli 
yağmur suyu depolama alanları 
oluşturmayı planlıyor. 

Su israfını büyük ölçüde azalt-
mayı hedefleyen Büyükşehir Be-
lediyesi, barajlarda su seviyesinin 
alt sınırlara düşmesi nedeniyle 
Başkent’in su kaynaklarını doğru 
ve etkin şekilde kullanmayı amaç-
lıyor.

“40 PRESTİJ PARKIMIZDA 
UYGULAYACAĞIZ”

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, geçtiği-
miz haftalarda katıldığı Gazeteci 
Fatih Altaylı’nın Habertürk TV’de 
sunduğu ‘Teke Tek’ programında 
yağmur sularını depolama yönte-
miyle parkları sulayacaklarını açık-
lamıştı.

İlk yağmur suyu deposunun Göksu Parkı’na kurulmasının 
ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yavaş, 
“Kentimizin 40 prestij parkında sulamada kullanılması için 
yağmur sularını depolayacağız. Çatılarda biriken yağmur 
sularını biriktirerek, yeşil alanların sulanmasında kullanacağız. 
Çocuklarımızın su sıkıntısı çekmeyeceği bir yaşama sahip 
olmaları için çalışıyoruz” dedi.

BAŞKENT’İN PARKLARI YAĞMUR 
SUYU İLE SULANACAK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Ankara’nın 40 prestij parkında yağmur suyu 
depolama sistemine geçeceklerini açıklamasının ardından ANFA Genel Müdürlüğü ilk etapta Göksu 
Parkı’nda yağmur suyu deposunu kurdu.

Emre AY Haydar KARTAY 
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ANKARA’DA SÖZLEŞMELİ 
ÇİÇEK ÜRETİCİLİĞİ DÖNEMİ
2020 yılında bin 15 çiftçiyle sözleşmeli üretime geçilmesinin ardından şimdi de 22 Başkentli çiçekçi, 
ANFA’nın satın alma garantisiyle yaz aylarına kadar kendi seralarında 3 milyon 800 bin çiçek 
yetiştirecek.

Ecegül SARAL

Haydar KARTAY

“Benim en büyük hayalim An-
karalıyı zengin etmek, işsizliği 
azaltmak” diyerek seçimlerden 

önce sözleşmeli üreticilik modelini 
vadeden Ankara Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Mansur Yavaş, bu 
kez çiçek üreticilerine verdiği sözü 
tutuyor.

Geçtiğimiz yıl bin 15 çiftçiden 
ürettikleri nohutları satın alan Bü-
yükşehir Belediyesi şimdi de ANFA 
Genel Müdürlüğü aracılığıyla Baş-
kentli çiçekçilerin ekonomisine 
katkı sağlamak ve çiçek üretimini 
teşvik etmek amacıyla sözleşmeli 
üreticilik modelini devreye soktu.

Kent ekonomisini canlandıra-
cak uygulama kapsamında ANFA 
Genel Müdürlüğü, Ankaralı çiçek 
üreticilerinin yıllar içerisinde ye-
terli talebi görmemesi ve sebze 
üreticiliğine geçiş yapması üzerine 
harekete geçti. ANFA Genel Mü-
dürlüğü yaklaşık 5 ay boyunca ge-
rek kooperatiflerle gerekse çiçek 
üreticileriyle görüşerek seraları 
inceledi. Başka alanlara yönelen 
çiçekçileri yeniden kazanmak ve 

üretimi artırmak amacıyla bu yıl 
için 22 Başkentli çiçek üreticisiyle 
sözleşme imzalandı. Seralarda söz-
leşmelerini imzalayan çiçek üreti-
cileri alım garantisi kapsamında çi-
çeklerini Büyükşehir Belediyesine 
satma imkanına kavuştu.

ANFA Genel Müdürlüğü, 22 
çiçek üreticisinin üreteceği toplam 
3 milyon 800 bin adet çiçeği yaz 
aylarında satın alarak, kent gene-
linde muhtelif alanlara dikecek.

22 ÇİÇEKÇİ İLE
SÖZLEŞME İMZALANDI
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ASKİ’DEN KALECİK’E YATIRIM ATAĞI
Başkent genelinde yıllardır ihmal edilen içme suyu ve altyapı çalışmalarını tek tek gündemine alarak 
çözüme kavuşturan ASKİ Genel Müdürlüğü, Kalecik ilçesinde de yatırım atağı başlattı. 

Kalecik ilçesinin içme suyu ve 
diğer altyapı sorunları için 
düğmeye basan ASKİ Genel 

Müdürlüğü, ilçede altyapı yatırım-
larını hızlandırdı.

Kalecik’in Eskiköy, Afşar, 
Karalar, Kınık ve Demirtaş Mahal-
lelerinde şu ana kadar toplam 19 
bin metre içme suyu hattı döşeyen 
ASKİ, açıktan akan atık suların 
kapalı sisteme dahil edilmesi için 
de yoğun bir mesai harcıyor.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan 
Öztürk, açıktan akan atık suların 
(kanalizasyon) kapalı sisteme alın-
dığı Eskiköy ve Ovabağ Mahalle-
leri ile kanalizasyon hattı döşenen 
Yüzbey Mahallesi’ndeki imalat ça-
lışmalarını yerinde inceledi.

ESKİKÖY 10 YILDIR SU 
SIKINTISI ÇEKİYORDU 

2019 yılı nüfus bilgilerine göre 

258 kişinin ikamet ettiği Eskiköy 
Mahallesi’nin 10 yıldır su sıkıntısı 
çektiğini hatırlatan Öztürk; mahal-
leyi temiz, kaliteli ve sağlıklı içme 
suyuna kavuşturmak için bölgeye 
duktil borulardan oluşan 2 bin 550 
metre içme suyu hattı döşendiğini 
söyledi.

Eskiköy ile birlikte Afşar, 
Karalar, Kınık ve Demirtaş Mahal-
lelerine toplamda 19 bin metre 
içme suyu hattı yapıldığını belir-
ten ve Eskiköy’de açıktan akan 
atık suyun kapalı sisteme alındığı 
imalat çalışmalarını denetleyen 
Öztürk, “Yaklaşık 1,5 ay gibi kısa 
bir süre içinde 3 bin metrelik bir 
metraj yaptık. Bin metre sonra 
işimiz bitecek” dedi..

OVABAĞ’DA ÇALIŞMALAR 
DEVAM EDİYOR

Ovabağ Mahallesi’nde de ince-
lemelerde bulunan Öztürk, açıktan 

akan atık suların kapalı sisteme 
alınması çalışmaları hakkında şu 
bilgileri verdi:

“Burada ana hattı bitirmek 
üzereyiz. Bu hattın bitirilmesinin 
ardından ara sokaklarda ihtiyaç 
duyulan yerlere de girerek atık 
su ile ilgili hatları da çekeceğiz. 
Sonra da mevcut ana hattımız 
vasıtasıyla atık su arıtma tesisi-
mize tahliyesini yapacağız.” 

YÜZBEY’E KANALİZASYON 
HATTI YAPILIYOR

Kanalizasyon hattı döşenen 
Yüzbey Mahallesi’ni de ziyaret 
eden ASKİ Genel Müdürü 
Erdoğan Öztürk, mahalleye top-
lamda 2 bin 750 metre atık su 
hattının döşeneceğini, bunun bin 
150 metresinin tamamlandığını, 
Hançılı Mahallesi’nde ise 3 bin 
metre atık su hattının yapıldığını 
ifade etti.

Evin DEMİRTAŞ Selim Arda ERYILMAZ
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Pandemi sürecinde eğitim-
de fırsat eşitliğini sağlamak 
amacıyla uzaktan eğitim alan 

öğrencilerin yararlanması için 918 
mahallede ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti 
sağlayan Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi, bu hizmeti genişleterek 
kent meydanlarına taşımaya baş-
ladı.

İlk etapta kentin 35 meyda-
nına yapılması planlanan çalışma 
kapsamında aktifleştirilen ücretsiz 
internet erişiminin olduğu meydan 
sayısı Sıhhıye, Keçiören Belediyesi 
önü, Zafer Çarşısı ve Çubuk Kent 
Meydanı ile birlikte 24’e yükseldi. 
Meydanlarda Wİ-Fİ internet ağı-
nı genişlettiklerini sosyal medya 
hesapları üzerinden duyuran Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, “İnternete erişim hakkının 
temel bir insan hakkı olduğuna 
inanıyoruz. Bu kapsamda ücretsiz 
Wİ-Fİ hizmeti verdiğimiz meydan 
sayısı Keçiören, Sıhhiye, Çubuk ve 
Zafer Çarşısı ile 24’e ulaştı. He-
defimiz 35 meydanda 10 milyon 
metrekarelik alana internet götür-
mek” dedi.

11 NOKTADA DA KISA 
SÜREDE İNTERNET ERİŞİMİ 
SAĞLANACAK

Meydanlarda internet erişimini 
her geçen gün artıran Büyükşehir 
Belediyesi Bilgi İşlem Daire Baş-
kanlığı 2,3 milyon metrekarelik 

alanı kapsayan 24 meydanı inter-
net erişimine açtı.  

  

Merkez ve ilçe meydanlarına 
ücretsiz Wİ-Fİ uygulaması kapsa-
mında kalan 11 noktada kısa süre-
de internet erişimi sağlanacak.

“wifi.ankara.bel.tr” adresinden 
takip edilebilecek çalışmaların 2. 
etabında (FAZ2) ise başta park ve 
rekreasyon alanlarının bulunduğu 
30 noktaya daha Wİ-Fİ bağlanarak 
vatandaşların kullanımına açıla-
cak. Proje kapsamında Başkent’te 
yıl sonuna kadar kent genelinde 
meydan ve rekreasyon alanlarında 
toplam 65 noktada ücretsiz inter-
net kullanılabilecek.

BAŞKENT MEYDANLARINDA
ÜCRETSİZ İNTERNET AĞI GENİŞLİYOR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı 
paylaşımla, “İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda 
ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti verdiğimiz meydan sayısı Keçiören, Sıhhiye, Çubuk ve Zafer Çarşısı ile 24’e 
ulaştı” diyerek, ilk etapta 35 meydanda 10 milyon metrekarelik alanda ücretsiz internet hizmeti sağla-
yacaklarını açıkladı.

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT

Yunus Emre AYAN
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SOSYAL YARDIM ALANLARDA İLK KEZ 
ONLINE BAŞVURU DÖNEMİ BAŞLADI
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım yönetmeliğinde yapılan değişikliğin ardından ilk kez 
online başvuru dönemini başlattı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, pandemi sürecinde bundan sonra sosyal 
yardım alabilmek için başvuru merkezlerinin yanı sıra online başvuruda da bulunabilecek. 

Ecegül SARAL

Emre ŞENOĞLU

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, sosyal yardım yönet-
meliğinde yapılan değişiklik 

sonrası bir ilke imza atarak sosyal 
yardım başvurularını online orta-
ma taşıdı. 

Sosyal Hizmetler Daire Başkan-
lığı, sosyal yardım almak isteyen 
dar gelirli vatandaşlar için pandemi 
sürecinde online ortamda başvuru 
imkanı sağladı.

Sosyal yardım talebinde bulun-
mak isteyen ihtiyaç sahibi vatan-
daşlar, “https://sosyalhizmetler.
ankara.bel.tr” adresi üzerinden T.C. 
kimlik numaraları, ad soyad bilgileri 
ile cep telefonlarını yazarak baş-
vuruda bulunabilecek. Ön başvuru 
süreci cep telefonlarına gelecek 
onay kodunu sisteme giren vatan-
daşlar, talep ettikleri gıda, kömür ya 

da Başkent Kart ihtiyaçları için baş-
vuru sürecini tamamlayacak. 

Alınan başvuruların yoğunlu-
ğuna göre başvuru sahiplerinin bil-
gilerinin incelenmesinin ardından 
yaklaşık 1 hafta içerisinde olumlu 
ya da olumsuz bilgilendirme me-
sajı kişilere iletilecek. Online baş-
vuruda başvuru sahibinden ‘Kişi-
sel Verilerin Korunması Kanunu’ 
(KVKK) izni alınarak herhangi bir 
belge de talep edilmeyecek.

BAŞVURU MERKEZLERİNİN 
SAYISI DA ARTIRILDI

İnternet ortamında online baş-
vuru dışında Sosyal Hizmetler Da-
ire Başkanlığına bağlı Aile Yaşam 
Merkezleri ve Kadın Lokallerinde 
sosyal yardım başvurusu alınma-
ya ise devam edecek. Büyükşehir 

Belediyesi, sosyal yardımlardan 
yararlanmak isteyen vatandaşlara 
kolaylık sağlamak amacıyla başvu-
ru merkezi sayısını da 3’ten 13’e 
çıkardı. Başkent’te hizmet veren 
başvuru merkezleri şöyle:

Akyurt AYM

Altındağ AYM

Araplar AYM

Bala Gençlik Merkezi

Elmadağ Gençlik Merkezi

Kahramankazan AYM

Kızılcahamam Gençlik Merkezi

Kuşcağız AYM

Mamak Gençlik Merkezi

Ortapınar Yenikent Gençlik Merkezi

Yahyalar AYM

Ayaş AYM

Kalecik AYM
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MANSUR YAVAŞ SANATIN VE SANATÇININ YANINDA: 
ARTANKARA SANAT FUARI
BAŞKENTLİLERE KAPILARINI AÇTI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu yıl 7’ncisi düzenlenen ‘ArtAnkara 
Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nın açılışına katıldı. Yavaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak 
sanatın her dalına sonuna kadar destek olmaya devam edeceğiz” dedi. 

özel işler yapıyor. Biz de Anka-
ra’da benzer bir vakfı kurmak için 
planlarımızı yapıyoruz. İnşallah, 
Ankara’da sanatın ve kültürün 
uluslararası anlamda da devam 
etmesi için çalışmalarımız devam 
ediyor” dedi.

“Maalesef sanat konusunda 
Ankara’da geri kaldık” diyerek ko-
nuşmasına devam eden Yavaş, şu 
değerlendirmelerde bulundu:

“Başka dallarda da sanatın her 
türlüsüne destek vermemiz gere-
kiyor. Yıllardır Ankara’da devam 
eden sinema filmleri festivaline iki 
yıldır destek oluyoruz. Kültürün 
ve sanatın her türlüsüne de destek 
olmaya devam edeceğiz. ‘Anka-

ra’nın en güzel tarafı da İstanbul’a 
dönüşüdür’ diyenlere de,  ‘Ankara 
gri bir kenttir’ diyenlere de kızı-
yoruz. Ankara’yı renklendirme-
nin grilendirmekten çıkarmanın 
yolu sanata destek olmaktır. Eğer 
sanat Ankara’da önemsenseydi, 
çok uzun yıllardır sanata önem 
verilseydi kenti katletmezdik. 
Bir yandan 2 katlı evlerin yanına 
koca gökdelenleri dikmezdik. Bu 
nedenle sanat eksik kaldıkça ken-
ti bu hale getirdik. Kenti bu hale 
getirince iklim değişikliğine neden 
olduk artık eskisi gibi yağmurlar 
olmayacak ama olursa da şehir 
selleri olacak. Maalesef bunun 
bedelini ağır ödüyoruz. Ben yine 
de dönüyorum dolaşıyorum sana-
ta vermediğimiz değerden dolayı 
oldu böyle oluyor diyorum. Sonu-
na kadar Büyükşehir Belediyesi 
olarak sanatın her dalına destek 
olmaya devam edeceğiz.”

ArtAnkara Uluslararası 
Çağdaş Sanat Fuarı, An-
kara Büyükşehir Beledi-

yesinin destekleriyle bu yıl 7’nci 
kez kapılarını Başkentli sanatse-
verlere açtı.

ATO Congresium’da 100’ü 
aşkın sanatçının 1000’den fazla 
eserinin sergilendiği fuarın açı-
lışına katılan Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
sanatın her dalına destek olmaya 
devam edeceklerini söyledi.

ANKARA’DA KÜLTÜR 
SANAT VAKFI KURULACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, Ankara’da kültür 
ve sanatın gelişmesi adına atılan 
birçok adımın pandemi nedeniy-
le yarım kaldığına dikkat çektiği 
açılış konuşmasında, “İnsanları 
bir araya getiremesek de pro-
jelerini hazırlamaya devam edi-
yoruz. Örneğin; İstanbul Kültür 
Sanat Vakfı var ve yıllardır çok 

YAVAŞ’TAN 
ANKARA’DA SANAT 

EKSİKLİĞİ ELEŞTİRİSİ

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT • Emre AY

Behzat Ethem TORUN • Ali İhsan CANSIZ
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Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın “iyilik bula-
şıcıdır” anlayışı Ankara’da ha-

yırsever vatandaşların desteğiyle 
daha da büyüyor. 

Bir yandan toplumsal dayanış-
ma kampanyaları devam ederken, 
hayırsever vatandaşlar da Büyük-
şehir Belediyesinin hizmetlerinde 
kullanılmak üzere çeşitli bağışlar-
da bulunuyor. Sağlık hizmetlerinin 
daha hızlı olabilmesi için emekli 
öğretmen Nermin Turan Erol, yıl-
larca emekli maaşından biriktirdiği 
parayı Ankara Büyükşehir Beledi-
yesine bağışlayarak ambulans sa-
tın alınmasını sağladı.

ÖRNEK BAĞIŞ
75 yaşındaki emekli öğretmen 

Nermin Turan Erol’un Sağlık İşleri 
Daire Başkanlığına bağış yapmasının 
ardından Büyükşehir Belediyesinin 
de katkılarıyla hastaların taşınması 
için donanımlı bir ambulans satın 
alındı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık 
İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, 
Nermin Turan Erol’a yaptığı bağış 
nedeniyle Başkan Yavaş’ın teşekkür 
plaketini takdim etti.

“ÇOK SEVİNÇLİYİM”
Yıllardır insanlığa hizmet etme 

motivasyonuyla özenle para 

biriktirdiğini ve yaptığı bağışla 
ambulans alınmasının kendisini 
çok duygulandırdığını söyleyen 
Nermin Turan Erol, düşüncelerini 
şu sözlerle paylaştı:

“Çevremde hastaneler vardı ve 
oraya gelen ambulansları duyunca 

duygulanıyordum. Ben emekli 
öğretmenim ve emekli paramdan 
biriktirdiğim parayı böyle hayırlı 
bir işe bağışlamak istedim. Çok 

sevinçliyim. Bana bu desteği 
yapmama imkan sağladıkları 

için Büyükşehir Belediyesine çok 
teşekkür ediyorum.”

Zeliha BAĞDAŞ Ramazan KARACA

EMEKLİ ÖĞRETMENDEN 
BÜYÜKŞEHİR’E ANLAMLI BAĞIŞ
 Hayırsever emekli öğretmen Nermin Turan Erol, emekli maaşından biriktirdiği parayla 
Büyükşehir Belediyesine ambulans alınmasını sağladı. Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin 
Aslan, 75 yaşındaki emekli öğretmene Başkan Yavaş adına teşekkür plaketi sundu.
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Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş, 
Başkent’te hayata geçirdiği 

projeler başta olmak üzere şeffaf 
belediyecilik anlayışı nedeniyle 
Ankara Sivil Toplum Örgütleri Plat-
formu (ASTOP) tarafından Vefa 
Ödülü’ne layık görüldü.

ASTOP’un her yıl yaptığı çalış-
malar nedeniyle vefa gösterilmesi 
gerektiğine inandığı iş, siyaset, bi-
lim ve sanat dünyasından insanla-
ra verdiği Vefa Ödülü’nü Yavaş’a, 
Genç Girişim ve Yönetişim Derne-
ği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu 
ve beraberindeki heyet takdim 
etti. 

ALLIOĞLU: “ANKARALININ 
AKLINA GELMEYEN İŞLER 
YAPTINIZ”

ASTOP Vefa Ödülü’nü Başkan 
Yavaş’a vermekten mutluluk duy-

duklarını belirten Nezih Allıoğlu, 
“Geçen 2 yıllık sürede Ankaralının 
aklına gelmeyen işler yaptınız. Biz 
bunları öğrendiğimizde ‘Vay be’ 
dedik. Salgın döneminde terzile-
re, restoranlara olan destekler… 
Bunlar aslında bir sosyal devletin 
yapması gereken şeylerdi ama siz 
bir belediye olarak yaptınız. Size 
oy veren, vermeyen herkesin çok 
ciddi teşekkürünü aldınız. Kalben 
herkesin duasını aldınız” dedi.

Pandemi nedeniyle ödül takdi-
mine video konferans yöntemiyle 
katılan ASTOP Başkanı Veli Sarı-
toprak ise, “Başarılarınızı çok ya-
kından takip ediyor ve izliyorum. 
Gurur duyuyorum. Türk kamu-
oyuna şeffaf belediyeciliği gös-
teriyorsunuz. Açık, net, dürüst... 
Ankara’daki tüm sivil toplum ku-
ruluşları yanınızda… Başarılarını-
zın devamını diliyorum” diye ko-
nuştu.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN
MANSUR YAVAŞ’A VEFA ÖDÜLÜ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Sivil Toplum Örgütleri Platformu (ASTOP) 
tarafından Vefa Ödülü’ne layık görüldü. ASTOP çatısı altındaki 16 derneğin vefa ödülünü takdim 
eden GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, “Geçen 2 yıllık sürede Ankaralının aklına gelmeyen işler yaptınız. 
Kalben herkesin duasını aldınız” dedi.

ASTOP Başkanı Veli Sarıtop-
rak ve GGYD Başkanı Nezih Al-
lıoğlu’na ödül için teşekkür eden 
Yavaş, “Ankara’ya layık olmaya 
çalışıyoruz. Bir beklentimiz de 
yok. Arkamızdan dua etseler ye-
ter. Güzel hizmet etti dense, adı-
mız iyi anılsa bizim için en büyük 
şeref o” diyerek, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Empati duyuyorsanız, karşı-
nızdakinin neler hissettiğini, neler 
beklediğini eğer içinizde duyu-
yorsanız iş çok kolay. Ben samimi 
olarak söylüyorum. Keçiören’de, 
Yenimahalle’de bir tane haneyi su 
bastı dendiği zaman benim içim 
gidiyor. Benim evimi basmış gibi 
rahatsız oluyorum.”

YAVAŞ: “ARKAMIZDAN 
DUA ETSİNLER, ADIMIZ İYİ 

ANILSIN YETER”

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT Barış KAYKUSUZ


