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Büyükşehir Belediye Başka-
nı Mansur Yavaş, Başkent 
trafiğinde sürüş güvenliğini 

önceleyen ulaşım hamlelerine her 
geçen gün yenilerini ekliyor.

Katlı ve köprülü kavşaklarla 
kentte kesintisiz trafik akışını sağ-
layan projeleri arka arkaya tamam-
layan Yavaş, can güvenliğini sağla-
mak ve trafik kazalarını azaltmak 
amacıyla yeni alternatif bağlantı 
yollarıyla da Başkentlileri buluş-
turmaya devam ediyor. 

Fen İşleri Daire Başkanlığı, 
uzun yıllardır kullanılmayan ve atıl 
durumda bulunan Ankara Bulvarı 
ile Sabancı Bulvarı arasındaki bağ-
lantı yolunu 7/24 esasına dayalı 
çalışarak kısa sürede tamamladı.

Başkentlileri, hayata geçiri-
len ulaşım projeleriyle ilgili sosyal 
medya hesapları üzerinden sık 
sık bilgilendiren Başkan Yavaş 
yaptığı paylaşımda, Ankara Bul-
varı-Sabancı Bulvarı arası bağlantı 
yolunun 24 Mayıs tarihi itibarıyla 
hizmete açıldığını duyurdu:

BAŞKENT’TE ULAŞIM HAMLESİ DEVAM EDİYOR: 
ANKARA VE SABANCI BULVARI ARASI 
BAĞLANTI YOLU TAMAMLANDI
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kent trafiğini rahatlatacak ve trafik kazalarının önüne 
geçecek yeni ulaşım projelerini Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, Ankara Bulvarı ile Sabancı Bulvarı’nı birbirine bağlayan ve toplam 6 şeritten oluşan 
bağlantı yolunu trafiğe açtı.

Önceliğimiz Ankaralıların can güvenliği ve konforu. 
Eskişehir Yolu ile Sabancı ve Anadolu Bulvarı’ndaki 

trafik yoğunluğu ile kazaların önüne geçebilmek adına 
Ankara-Sabancı Bulvarı bağlantı yolunun çalışmalarını 

tamamladık.

3 GİDİŞ-3 GELİŞ TOPLAM 6 ŞERİTLİ YOL

Bağlantı kollarıyla birlikte 2 kilometrelik yeni bağlantı yolu 3 gidiş-3 
geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşuyor.

Şehir trafiğinde alternatif güzergah oluşturacak ve 3 dönüş adasının 
yer aldığı bağlantı yolu sayesinde, Hacettepe Kavşağı ve Sabancı Bulvarı 
istikametinden gelen sürücüler Etimesgut’a, Ankara Bulvarı üzerinden de 
Kızılay’a daha kolay geçiş yapabilecek.

ÖNCELİĞİMİZ 
ANKARALILARIN 
CAN GÜVENLİĞİ 

VE KONFORU

HABER MERKEZİ Oğuzhan KIZILTUĞ
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MANSUR YAVAŞ EN KAPSAMLI ŞEHİR KARTINI TANITTI:
‘BAŞKENT KART’ DÜNYA KARTI OLACAK

Dünyanın her yerinde geçerli olacak, Türkiye’nin en kapsamlı şehir kartı ‘Başkent Kart’ı kamuoyuna tanıtan Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sadece sosyal yardım alan aileler değil herkes tarafından bu kart 
kullanılabilecek. Nerede olursa olsun; alın teriyle para kazanıp bu helal parayla kartımızı kullanan herkes, ihtiyaç 
sahiplerine nefes verdiğini bilecek, yatağa aç girenlerin, tebessümü unutan çocukların, uzatılacak el bekleyen 
mağdurların derdine yetişmenin huzurunu yaşayacaktır” dedi.

Behzat Ethem TORUN • Ali İhsan CANSIZ • Emre ŞENOĞLUDilvin KAYGUSUZ KARABULUT

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, dün-
yanın her yerinde geçerli 

olacak, Türkiye’nin en kapsamlı 
şehir kartı ‘Başkent Kart’ı düzenle-
nen toplantıyla kamuoyuna tanıttı.

Pandemi sürecinde birçok 
projeyi ötelediklerini ve öncelik-
leri değiştirdiklerine dikkat çeken 
Yavaş, insan odaklı ve sosyal be-
lediyecilik anlayışı doğrultusun-
da yeni bir aşamaya geçtiklerini 
belirterek, Başkent Kart uygula-
masına neden geçtiklerini detaylı 
bir şekilde anlattı: “Bu şehir ve 
zordaki insanımız için ne yapabili-
riz diye yeniden yol haritası yaptık, 
önceliklerimizi güncelledik. Kimse 
yatağa aç girmesin, hiçbir çocuk 
eğitiminden mahrum kalmasın, 
kimse gelecekten ümidini kes-

mesin diyerek yola koyulduk. Bü-
yükşehir Belediyesi bu süreçte 
inşa ettiği güveni temele koyarak, 
yardımlaşma ve dayanışma kültü-
rünü ilmek ilmek örmüş, ülkemiz 
için başarılı bir örnek oluşturmuş-
tur. Başkent Kart’ı hayata geçirme 
amacımız, ihtiyaç sahiplerinin 
sadece bakkal veya marketlerden 
alışveriş yapabilmesini sağlamak 
değil, dayanışmanın devamına 
yol açarak, bunu kurumsal nite-
liğe kavuşturmak ve insanımız 
nezdinde kalıcı bir kimliğe dönüş-
türmektir. Başkent Kart ile hem 
milletimizin yardım kültüründe 
yeri olmayan bir ayıbı ortadan kal-
dırmış olacağız hem de Başkent 
Kart ile işlem yapan vatandaşları-
mız sayesinde elde edilecek geliri 
sosyal yardım havuzuna aktara-
rak, ihtiyaç sahiplerine daha fazla 

yardım edilmesini sağlamış olaca-
ğız. Başkent Kart uygulamasıyla, 
insan onurunu zedeleyen, anne 
babaları çocuklarının yanında 
mahcup eden, kimi yöneticilerin 
propaganda malzemesi yapmak 
için kullandıkları o çirkin fotoğraf 
karelerini artık tarihin çöplüğüne 
atıyoruz. Yardım kolisi uygula-
masını Başkent Kart ile tamamen 
kaldırıyoruz ve ailelerin, özellikle 
de çocukların bir ömür boyu taşı-
yacakları travmayı bitiriyoruz. Ön 
ödemeli kart mantığıyla geliştirdi-
ğimiz bu hamle, cezasız, faizsiz ve 
icrasız özellikleriyle hem insanlığı-
mızın hem kültürümüzün hem de 
sosyal belediyecilik anlayışımızın 
bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 
Bu kartın sahibi 6 milyon, kulla-
nıcısı ise 83 milyon vatandaşımız 
olacaktır.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve 
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’a hediye Başkent Kart verildi.
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400’er TL’den toplam 45 milyon 
114 bin TL tutarında bakiye 

tanımlandı. Bugüne kadar 43 
milyon 833 bin TL tutarında 

harcama yapıldı. İlk uygulama 
sonucunda; 5 bin 912 işlemde 
77 bin 53 TL’lik ilaç ve eczane 

harcaması yapıldı. Bin 41 işlemde 
47 bin 857 TL’lik oyuncak alındı. 

569 işlemde 43 bin 37 TL’lik 
bebek ürünü alındı. 841 işlemde 

33 bin 805 TL’lik kitap ve kırtasiye 
ürünleri alındı. 2 vatandaşımız 

ortopedi ve protez ihtiyacını 
giderirken, 2 vatandaşımız 

buzdolabını, 1 vatandaşımız ise 
işitme cihazını tamir ettirdi.

Sosyal sorumluluk ilkesi doğ-
rultusunda hareket ettiklerini de 
vurgulayan Yavaş, “Sayın Genel 
Başkanlarım, sizlerin geçen sene 
belediyemize sosyal yardım alan 
ailelerimize destek olmak için ya-
tırdığınız paralar hala blokajda 
biliyorsunuz. İyilik olsun diye ya-
tırdığınız ücretler hala bankada 
duruyor. Ancak bizim vatandaşı-
mıza ulaşmamızın, iyiliği bulaştır-
mamızın önüne geçilemezdi. İşte 
Başkent Kart ile böyle dertleri de 
ortadan kaldırmış olacağız” diye 
konuştu.

Ankara’da BLD 4.0 uygulaması 
ile başlattıkları yeni model beledi-
yecilik anlayışını sosyal alana da 
yansıttıklarını ifade eden Büyük-
şehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, bir dünya kartı olarak ta-
nıttığı Başkent Kart’ın Ankara’nın 

tanıtımına da katkı sağlayacağını 
açıkladı:

“Başkent Kart, etrafta beton 
yığınları, ölü yatırımlar ve israf 
çöplükleri göremeyince eksiklik 
hissedenlere, bizim belediyecilik 
önceliğimizin ne olduğunu bir kere 
daha göstermiş olacaktır. Temeli-
ne huzuru ve bereketi koyduğu-
muz bu anlayış, bir yandan gelişen 
teknolojiyi insanımızın önüne 
sererken, diğer yandan da sosyal 
yaraları sararak, şehrimize refah, 
dayanışma ve kardeşlik taşıyacak-
tır. Başkent Kart uygulamasıyla 
tüm vatandaşlarımız, ulaşımdan 
alışverişe, sağlık hizmetlerinden 
fatura ödemelerine ve havaleye 
kadar pek çok işlemden indirimli 
ve avantajlı biçimde yararlanma 
imkanını kavuşacaktır. Sadece An-
kara’da değil, ülkenin ve dünyanın 
neresinde olursa olsun Başkent 
Kart’la alışveriş yapan herkes, bir 
yandan kendi ihtiyacını görürken, 
diğer yandan bir iyilik ordusunun 
neferi olduğunu bilecektir.”

BAŞKENT KART
DÜNYA KARTI OLACAK, 

ANKARA ŞEHRİ
MARKALAŞACAK

ELDE EDİLEN GELİR SOSYAL 
YARDIM ALAN AİLELER İÇİN 
HARCANACAK

Konuşmasının ardından yaptığı 
sunum ile projeye dair önemli bil-
giler veren Mansur Yavaş, ilk uygu-
lama sonucunda elde edilen veri-
leri paylaştı.

29 Nisan 2021 tarihinde sosyal 
yardım alan 112 bin 785 aileye 
Başkent Kart’ın teslim edildiğini 
belirten Yavaş, şunları söyledi:

Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Tekir, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
Doğan Demir, Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, ABB Meclis Grup Başkan Vekilleri ve üyeleri, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Sivil 

Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı



4        www.ankara.bel.tr

BAŞKENT BÜLTENİ

Başkent Kart harcama gelirle-
rinden elde edilecek komisyonun 
yüzde 95’inin Büyükşehir Bele-
diyesine aktarılacağını belirten 
Yavaş, “Zamanla üye iş yerleri 
sayısı arttıkça komisyon oranı da 
artacak. İlk uygulamada yapılan 
harcamalar sonucunda Büyükşe-
hir Belediyesi 213 bin 233 TL gelir 
elde etti. Bu paranın tamamı yine 
sosyal yardım alan aileler için har-
canacak” dedi.

Başkent Kart uygulaması-
nı örnekler vererek de anlatan 
Yavaş, “Sadece Ankara’da her ay 
pos cihazının yaklaşık 50 milyon 
kez kullanıldığını, aylık 10 milyar 
liralık harcama yapıldığını bili-
yoruz. Başkent Kart sayesinde, 
sadece Ankara’da bile, her ay en 
az 50 milyon kez iyilik yapma ve 
harcadığımız 10 milyarın her ku-
ruşunda iyiliği yayma fırsatımız 
olacak. İşte, asıl paha biçileme-
yen, ‘paranın satın alamayacağı’ 
denilen yer, burasıdır. Nerede 
olursa olsun; alın teriyle para 
kazanıp bu helal parayla kartımızı 
kullanan herkes, ihtiyaç sahipleri-
ne nefes verdiğini bilecek, yatağa 
aç girenlerin, tebessümü unutan 
çocukların, uzatılacak el bekleyen 
mağdurların derdine yetişmenin 
huzurunu yaşayacaktır” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Basına açık olarak gerçekleş-
tirilen tanıtım toplantısında ko-

nuşan CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, “Seçimlerden önce 
verilen sözlerin seçimlerden sonra 
nasıl tutulduğunu gördük, tanı-
ğı olduk. Dolayısıyla verilen bir 
sözün tutulması çok önemli. Bu 
halkla, halkın seçtiği belediye baş-
kanı arasında güvenin oluşması 
açısından da son derece önemli. 
Bir iyilik yapıyoruz ama hepimizin 
gönlünden geçen iyiliği yaparken 
de insan onurunu korumak çok 
farklı bir şey. İnsanı insan olarak 
kabul etmek onun yoksulluğuna 
veya varlığına bakmadan, ihtiyaç 
sahibi her aileye, her çocuğa, her 
insana ihtiyacını giderecek yar-
dımları yapmak çok önemli. Sayın 
Belediye Başkanımız bu konuda 
bütün Türkiye’ye örnek olacak 
önemli adımı atmış durumda. 
Sayın Başkan şunu da itiraf ede-
yim alışverişin büyük kısmını ben 
değil hanım yapacak, hepinize te-
şekkür ederim’’ diye konuştu. İYİ 
Parti Genel Başkanı Meral Akşener 
ise düşüncelerini, ‘‘Teşekkür ede-
rim. Allah başarılarınızın devamını 
getirsin, Allah utandırmasın. Bere-
ketli olmasını diliyorum’’ sözleriyle 
paylaşırken, Demokrat Parti Genel 
Başkanı Gültekin Uysal da, “Anka-
ra’da büyük bir değişimin yaşan-
dığı andan itibaren, bir kara örtü-
nün Ankara’mızdan kalkmasından 
itibaren gönüllerimizi ferahlatan, 
aklımıza gönlümüze hitap eden bir 
hizmeti Sayın Başkan bütün ekibi 
ile birlikte gerçekleştiriyor” dedi.

Ön ödemeli kart mantığıy-
la ne kadar yükleme yapılırsa o 
kadar harcama yapılabilecek olan 
Başkent Kart, tüm dünyada geçerli 
olacak.

Tüm iş yerlerinde ve online 
alışverişlerde kullanılabilecek olan 
Başkent Kart, en kapsamlı şehir 
kartı olmasıyla da Türkiye’de bir 
ilk olurken, kartı sadece sosyal 
yardım alanlar değil, herkes kul-
lanabilecek. Anlaşmalı yerlerden 
yapılacak alışverişlerde özel indi-
rimler ve avantaj imkanı sağlana-
bilecek ve Başkent Kart kullanan 
vatandaşların, her ay para aktarıp 
harcama yapmasıyla ihtiyaç sahibi 
aileler de kazanacak. 

Öğrencilere özel indirim im-
kanları da sunacak olan Başkent 
Kart, yakında başlayacak burs pro-
jesinde de kullanılacak. Başkent 
Kart, sosyal yardım sistemini geliş-
tirerek ihtiyaç sahibi vatandaşların 
yardımlarını şeffaf ve kolaylıkla 
alabilmesini sağlarken, herkesin 
kart tasarımları aynı olacak. Kredi 
kartı geçen her yerde kullanılabi-
lecek.

TÜRKiYE’DE 
BiR iLK

İYİLİK VE DAYANIŞMA HAREKETİMİZE
KATILMAYA DAVET EDİYORUZ

ONLINE BAŞVURU

FİZİKİ BAŞVURU
• Büyükşehir Belediyesi A Blok Başkent Kart Bankosu
• Sıhhiye Başkent153 Merkezi

www. baskentkart.com.tr
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ASKİ Genel Müdürlüğü, za-
man zaman sel ve su taş-
kınları ile gündeme gelen 

OSTİM Sanayi Bölgesinin altyapı 
sorununa el attı.

Bölgede kapsamlı bir çalışma 
yürüten ASKİ ekipleri, 1200, 1201, 
1202 ve 1203 Sokaklara 6 bin 341 
metre atık su hattı döşerken, 1185 
Sokak ve Üniversiteliler Cadde-
si’nde ise 496 metrelik yağmur 
suyu hattı imalatını gerçekleştirdi. 

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan 
Öztürk, 1200 Sokak’ta devam 
eden çalışmaları yerinde incele-
yerek, bölge esnafının sorunlarını 
dinledi. 6 bin 341 metrelik atık su 
hattının şu ana kadar 600 metre-
sinin tamamlandığını, 496 metrelik 
yağmur suyu hattının ise bitirildi-
ğini belirten Öztürk, esnafın toz-
dan rahatsız olmaması için çalışma 
yapılan yerlerin sık sık sulanmasını 
istedi.

ASKİ OSTİM’İN ESKİYEN
KANALİZASYON SİSTEMİNİ YENİLİYOR 
ASKİ Genel Müdürlüğü, Yenimahalle ilçesi OSTİM Mahallesi 
Sanayi Bölgesinin eskiyen kanalizasyon sistemi ve yağmur suyu 
hatlarını yeniliyor. Bölgede 496 metrelik yağmur suyu hattı 
döşeyen ASKİ ekipleri, 6 bin 341 metre atık su (kanalizasyon) 
hattı yapımını ise sürdürüyor.

Evin DEMİRTAŞ Selim Arda ERYILMAZ

MANSUR YAVAŞ SÖZÜNÜ TUTTU: 
SOSYAL YARDIM ALAN AİLELERE 10 m³’E KADAR 
SU m³ BAŞI 1 TL
 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal yardım alan dar gelirli ailelere 10 m³’e 
kadar suyun m³ başı 1 TL’den verileceği sözü hayata geçiyor. Tasarruf amacıyla alınan kademeli su 
tarifesi kararına göre Ankara’daki abonelerin yüzde 90’ı aynı tutardan faturalandırma işlemine devam 
edecek.

Sosyal belediyecilik anlayışıy-
la ihtiyaç sahiplerini sevin-
dirmeye devam eden Anka-

ra Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın sosyal yardım alan 
ailelerin su faturalarında indirim 
yapılması konusundaki sözü haya-
ta geçiyor. 

Kararın kesinleşmesinin ardın-
dan uygulamaya geçilecek tarifeye 
göre sosyal yardım alan dar gelirli 
ailelerin kullanacağı su 10 m³’e ka-
dar m³ başı 1 TL’den faturalandırı-
lacak. 

Ecegül SARAL

0-15 m³arası: 5 TL + ÜFE

15-30 m³ arası: 7 TL + ÜFE

30 m³ ve üzeri: 9 TL + ÜFE

KADEMELİ SU 
TARİFESİNDEN ABONELERİN 
YAKLAŞIK YÜZDE 90’I 
ETKİLENMEYECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’nın da önerdiği, su tasarrufunu 
sağlamak için en etkili uygulama 
olan ve Ankara Büyükşehir Bele-
diye Meclisinde kabul edilen ‘Ka-
demeli Su Tarifesi’ uygulamasıyla 
Başkent’teki abonelerin yaklaşık 
yüzde 90’ı faturalarında aynı ücre-
ti ödemeye devam edecek.

Normal su kullanımı yapan ve 
abonelerin yüzde 90’ının etkilen-
meyeceği düzenlemeye göre aylık 
su birim ücreti faturalara şu şekil-
de yansıtılacak:
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MANSUR YAVAŞ BİR SÖZÜNÜ DAHA TUTTU:
BAŞKENTLİLER 8 YIL SONRA YENİ
OTOBÜSLERİNE KAVUŞUYOR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Başkent’e yeni otobüs alımına yönelik ısrarlı 
mücadelesi sonuç verdi. Otobüs alımı için iki aşamalı ihale sürecinin tamamlanmasının ardından ihaleyi 
kazanan firmalarla imzalar atıldı. Sözleşme imza törenine katılan ve kredi tutarı doğrultusunda alınacak 
otobüs sayısına ek olarak 19 yeni otobüsün daha alınacağı müjdesini veren Yavaş, “Ankara’mız çağa uygun, 
son derece modern otobüslere kavuşmuş olacak” dedi.

Başkent’te en son otobüs 
alımının 2013 yılında ger-
çekleştiğini ve hizmet veren 

mevcut otobüslerin dünyaya kı-
yasla iki kat daha yaşlı olduğunu 
her fırsatta vurgulayan Ankara Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş’ın, yeni otobüs alımı için ıs-
rarlı mücadelesi sonuç verdi. 9 Ni-
san 2021’de gerçekleşen son ihale 
ile fiyat tekliflerinin alınmasının 
ardından kazanan firmalarla söz-
leşme imzalandı.

YAVAŞ: “BİZİM ÖNCELİĞİMİZ 
İNSAN”

İmza töreni öncesi otobüs alım 
süreciyle ilgili olarak “İlkelerimiz 
doğrultusunda, halka hizmet yo-

lunda bir aşamayı daha geçiyoruz” 
diyerek sözlerine başlayan Yavaş, 
şöyle konuştu: 

“Göreve geldiğimizde çarpık 
bir tablo ile karşılaştık. 2013 yı-
lından günümüze kadar Ankara 
nüfusu yüzde 12 artarken, EGO 
Genel Müdürlüğü bünyesindeki 
faal araç sayısı yüzde 21 düşmüş. 
Kaynaklar, toplu taşıma lehine 
kullanılsaydı, hem hemşerilerimi-
zin ulaşımdaki sıkıntıları azalacak 
hem de otobüs filomuz genişleyip 
yenilenmiş olacaktı. Hep söylüyo-
ruz ve söylemeye devam edece-
ğiz: Bizim önceliğimiz insan… Onu 
nasıl huzurlu kılarız, hayatını nasıl 
kolaylaştırırız, refahını nasıl artırı-
rız, sağlığını nasıl koruruz, hizmet 

ederken doğayı nasıl koruruz ve 
ayrımcılık yapmadan nasıl hizmet 
götürürüz? diye düşünüyoruz.” 

ALINACAK OTOBÜS SAYISI 
301 OLDU

Teslim alınacak otobüslerle il-
gili bilgi veren ve ihale sürecinde 
ilave 19 yeni otobüs alma imkanı 
daha doğduğunu açıklayan Başkan 
Yavaş, şunları söyledi:

“Süreç tamamlandığında, do-
ğalgazla çalışan, 168’i körüklü 273 
otobüs ile 28 adet dizel otobüsü 
toplu taşıma filomuza kazandırmış 
olacağız. İlk etapta toplam 282 
otobüs alacağımızı duyurmuştuk. 
Tüm bu şeffaflık uygulamalarının 
bir sonucu olarak Ankaralılara 

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT Behzat Ethem TORUN • Ramazan KARACA
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şu müjdeyi de vermek istiyorum. 
Kredi tutarımız doğrultusunda 
alacağımız yeni otobüs sayısı 19 
adet artarak 301 adede yükseldi. 
Bunlara ilave olarak, 3 adet elekt-
rikle çalışan otobüsü, 51 adet 
midibüsü ve BELKA şirketimizin 
kendi imkanlarıyla dizelden elekt-
rikliye dönüştüreceği 22 adet oto-
büsü hesapladığımızda tam 377 
araç Ankara halkının hizmetine 
sunulmuş olacak. Yaklaşık 6 ayla 1 
yıl arasında gerçekleşecek imalat 
ve teslimat süreçlerinden sonra 
Ankara’mız çağa uygun, son dere-
ce modern otobüslere kavuşmuş 
olacak.”

ALKAŞ: “HİZMET 
KALİTEMİZİN ARTIRILMASI 
İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM 
EDECEĞİZ”

“Uzun yıllar otobüs alınmayan 
bir kentin kaderini değiştirmek 
amacıyla mevcut imkanlarımızı 
da göz önünde bulundurarak, çok 
yönlü araştırma ve proje çalışma-
larımız oldu” diyen EGO Genel 
Müdürü Nihat Alkaş ise imza tö-
reninde şu değerlendirmelerde 
bulundu:

“Nihayetinde Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası (EBRD) ile gö-
rüşmelere başladık. Çok kısa süre-
de yüzde 90’ı doğalgazlı (CNG) ol-
mak üzere 282 adet (254 CNG’li, 
28 dizel) otobüs alımı ve 2 adet 
Doğalgaz (CNG) Dolum İstasyo-
nu’nun yapılması hususunda ka-
rar alarak çalışmalara başladık. 57 

milyon avro’luk dış finansman için 
EBRD’den kredi talebinde bulun-
duk. 2 yılı geri ödemesiz olmak 
üzere 10 yıl vadeli olarak anlaşıl-
dı. Uluslararası piyasada alınan 
vade, oran ve limit açısından ol-
dukça uygun bir kredi olduğunu 
söylemek mümkün. Bu vade ve 
oranlarla yerli bir bankadan kredi 
sağlanması mümkün değildi. Bu 
krediyi tercih etmemizin bir başka 
nedeni de bazı projelerle ilgili hibe 
kullanma imkanının bulunmasıydı. 
Bu hibelerin bir kısmı fiilen kulla-
nılmış, geri kalan kısmının tamamı 
da süreç içerisinde kullanılacak. 
Hizmet kalitemizin artırılması için 
çalışıyoruz, bundan sonra da var 
gücümüzle çalışmaya devam ede-
ceğiz.” 

“EN KISA SÜREDE ARAÇLARI 
TESLİM ETMEK İSTİYORUZ”

Sözleşmenin Ankara halkına 
hayırlı olmasını dileyen Mercedes 
Benz-Türk A.Ş İcra Kurulu Başka-
nı Süer İsmail Sülün, “Görevimiz 
bugünden itibaren başlıyor. Bu 
otobüsleri gösterdiğiniz tarihler-
den inşallah çok daha kısa sürede 
teslim edeceğiz. Bütün emeği ge-
çenlere teşekkür ederiz” derken, 
Otokar Otomotiv ve Savunma 
Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Serdar 
Görgöç ise “Ankara Büyükşehir 
Belediyesinin mücadelesini, daha 
iyi hizmet vermek için çabasını 
yakından izliyoruz. Sanayici ola-
rak böyle bir katkımızın olmasın-
dan çok mutluyuz. En kısa sürede 

araçlarımızı yapıp Başkanımızın 
dediği gibi Ankara halkının hiz-
metine girmesini verimli, faydalı, 
çevreci hizmet vermesini görmek 
istiyoruz”  ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Anka-
ra Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, EGO Genel Müdü-
rü Nihat Alkaş, Mercedes Benz-
Türk A.Ş İcra Kurulu Başkanı Süer 
İsmail Sülün ile Otokar Otomotiv 
ve Savunma Sanayi A.Ş. Genel 
Müdürü Serdar Görgöç, Başkent’i 
yeni otobüslerine kavuşturacak 
sözleşmeyi imzaladı.

TOPLAM 377 
OTOBÜS ANKARA’YA 
KAZANDIRILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
Başkent’te toplu ulaşımın rahatla-
tılması amacıyla 2022 yılı sonuna 
kadar 168 doğalgaz körüklü, 105 
doğalgaz solo, 28 dizel körüklü, 
DMO’dan alımı yapılacak 51 mi-
dibüs, AB hibeli 3 elektrikli otobüs 
olmak üzere toplamda 355 yeni ve 
22 dönüştürülmüş elektrikli oto-
büsü toplu taşıma filosuna katma-
yı hedefliyor.

Otobüslerin özellikleri belirle-
nirken güvenlik ve konfor ön plan-
da tutuldu. Yeni otobüsler bisiklet 
taşımaya uygun, yolcu bilgilendir-
me sistemli, panik butonlu, araç 
takip sistemli, yaşlı, hamile ve en-
gelli erişimine uygun, güvenlik ve 
kamera sistemli olacak.
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Katılımcı demokrasi anlayışı 
ve ortak akıl ilkesini “BLD 
4.0” adındaki teknolojik ge-

lişmelerle destekleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
son olarak 2013 yılından sonra ilk 
kez alınan 301 yeni otobüsün kol-
tuk rengi ve dış giydirme tasarım-
larını Başkentlilerin belirlemesini 
istedi.

Bu amaçla Başkent Mobil uy-
gulaması üzerinden ‘Söz Hakkı’ 
bölümünde düzenlenen ankete 
katılan Başkentliler en çok beğen-
dikleri renk ve tasarımı seçti. Top-
lamda 17 bin 135 vatandaşın oy 
kullanıldığı anket sonucuna göre; 
Başkent’in yeni otobüslerinin ren-
gi 5 bin 98 oyla kırmızı-beyaz oldu.

ANKARALILARIN SEÇTİĞİ 
OTOBÜSLER KIRMIZI-BEYAZ 
OLACAK

EGO Genel Müdürlüğünün 
yaptığı duyuru ile ilk etapta yeni 
otobüslerin renk ve tasarımları 
konusunda Başkentlilerin fikirleri 
soruldu. 

Ankaralılardan gelen tasarım-
ların değerlendirilmesinin ardın-
dan finale kalan koltuk renk ve 
dış giydirme tasarımları belirlendi. 
Başkent Mobil uygulamasında yer 
alan ‘Söz Hakkı’ butonu üzerinden 
düzenlenen anketle Başkentliler 
tercihini birçok renk ve tasarım 
arasından kırmızı-beyaz renkteki 
dış tasarımı beğenerek kullandı. 

Yaklaşık 1 hafta süren oylama-
ya 17 bin 135 vatandaş katılırken, 
kırmızı- beyaz tasarım 5 bin 98, 
açık mor tasarım 3 bin 997, kırmızı 
tasarım 3 bin 195, kırmızı-beyaz 
şeritli tasarım 2 bin 825 ve yeşil 
tasarım 2 bin 20 oy aldı.

EN ÇOK KIRMIZI-SİYAH 
ÇAPRAZ ŞERİTLİ KOLTUK 
RENGİ BEĞENİLDİ

Dizel körüklü otobüsler (OTO-
KAR) ile doğalgaz solo ve körüklü 
otobüslerin (Mercedes) koltuk ta-
sarımları için ise ayrı ayrı anketler 
yapıldı.

ANKARALILAR KARAR VERDİ: 
BAŞKENT’İN YENİ OTOBÜSLERİ KIRMIZI-BEYAZ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tüm Türkiye’ye örnek olan katılımcı ve şeffaf belediyecilik 
uygulamalarından biri daha tamamlandı. 2013 yılından sonra ilk kez alınan 301 yeni otobüsün dış giydirme 
ve koltuk rengi tasarımlarını düzenlenen anketle Başkentliler belirledi. ‘’BLD 4.0’’ uygulamaları kapsamında 
Başkent Mobil’de ‘’Söz Hakkı’’ bölümünde 17 bin 135 oyun kullanıldığı anketin sonucuna göre Başkent’in yeni 
otobüslerinin rengi 5 bin 98 oyla kırmızı-beyaz oldu.

Dizel körüklü otobüsler için 
sunulan 2 seçenekten 10 bin 339 
katılımcının tercihi olarak en çok 
oyu alan kırmızı-siyah çapraz şe-
ritli (görsel-1) tasarım oldu.

Doğalgaz solo ve körüklü oto-
büslerin koltuklarının tasarımı ise 
4 bin 650 oy ile mavi-gri tonların-
da (görsel-2) desene sahip olan se-
çenek oldu.

‘BLD 4.0’ İLE BÖLGESEL 
ANKETLER YAPILACAK

Büyükşehir Belediyesinin katı-
lımcı belediyecilik anlayışına yeni 
bir soluk getiren ‘BLD 4.0’ adlı 
uygulama ile çok yakında bölgesel 
konulara dair, o bölgede yaşayan-
lara yönelik anket çalışmalarına 
başlanacak.

Ankaralılar bundan sonra Baş-
kent Mobil’deki ‘Söz Hakkı’ buto-
nunda yer alacak anketler ile ya-
şadıkları mahalledeki eksikliklerin 
giderilmesine ve öncelikli yatırım-
ların belirlenmesine katkı sağlaya-
cak. 

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT

Görsel-1

Görsel-2



www.ankara.bel.tr        9

BAŞKENT BÜLTENİ

BÜYÜKŞEHİR’DEN ATB İŞ 
MERKEZİ ESNAFINA DESTEK

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, Başkentli esnafın zor 
günlerinde de yanında ol-

maya devam ediyor.   

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş başkanlığında topla-
nan Büyükşehir Belediye Meclisi, 
3 Haziran tarihinde Yenimahalle 
ilçesindeki ATB İş Merkezi’nde çı-
kan yangında iş yerleri zarar gören 
esnafa 50’şer bin TL nakdi destek 
sağlanmasını kararlaştırdı.

OY BİRLİĞİYLE KABUL 
EDİLDİ

Meclis’te 4 siyasi parti grubu-
nun ortak önergesi olarak günde-
me alınan nakdi yardım oy birliğiy-
le kabul edildi. Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
alınan kararı sosyal medya hesap-

ları üzerinden şu sözlerle duyurdu:

“ATB İş Merkezi’nde çıkan yan-
gın sonucunda iş yerleri zarar gö-
ren esnafımıza 50’şer bin TL nakdi 
destekte bulunacağız. Bu kararı 
ortak önerge ile sunan ve oy bir-
liğiyle kabul eden meclisimize yü-
rekten teşekkür ediyorum.”

Ankara Ticaret Borsası (ATB) 
yönetimi ile yapılan istişare sonu-
cunda, zarar gören esnafın itfaiye 
raporlarıyla birlikte Büyükşehir 
Belediyesine müracaat etmesi ha-
linde 50’şer bin TL’lik nakdi yardım 
yapılacak.

BAŞKAN YAVAŞ: “ANKARA’YI 
KONUŞALIM ARTIK”

Meclise sunulan önergeler ve 
konuşma talepleri ile ilgili açıklama 
yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 4 siyasi parti grubunun verdiği ortak önergeyle, geçtiğimiz 
günlerde ATB İş Merkezi’nde çıkan yangında zarar gören esnafa nakdi yardım yapılmasını kararlaştırdı. 
Haziran ayı meclis toplantısında önergeler hakkında yapılan görüşmelerle ilgili usul tartışmaları üzerine 
ise Yavaş, “Artık Ankara’yı konuşalım” dedi.

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT Behzat Ethem TORUN • Emre ŞENOĞLU • Toygar DÜNDAR

Biz konuları karşılıklı müzakere 
etmek için, konuşmak için 

buradayız. Sadece birilerinin 
saatlerce konuşup, ‘Mansur 

Yavaş burada olduğu için herkes 
bizi izlesin’ gibi tavırlarla vara 
yoğa konuşmasın arkadaşlar. 

Ankara’yı konuşalım yeter artık. 
Böyle bir usul yok. Bir madde 

gündeme gelir. Lehte birisi 
konuşur, aleyhte birisi konuşur. 

Oylanır ve geçilir. Ne bu? Şu 
da konuşsun, ona da uzatın… 
Burayı ben idare ediyorum. 

Bundan sonra konuşmak isteyen 
arkadaşlar lütfen yazdırsın. 

Yazdırıp da konuşturulmayan 
varsa itirazını yapsın. Veya 

gündeme alınırken ‘Bir dakika 
ben bu gündem hakkında 

konuşacağım’ desin yine ben 
kendisine söz veririm.
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BALA’DA MUTLU SON:
40 YILLIK SU SORUNU ÇÖZÜLDÜ
ASKİ Genel Müdürlüğü, Bala’nın 40 yıldır kangren haline dönüşen içme suyu sorununu çözüme 
kavuşturdu. Göztepe Mahallesi’nde inşa edilen 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposu faaliyete 
geçirildi. Yıllar sonra ilk etapta Abazlı, Yeniköy, Yöreli, Ergin Mahalleleri ve Ergin Yaylası su ile buluştu. 

Evin DEMİRTAŞ Ahmet ŞAD

karşılayamadığına dikkat çeken 
ASKİ Genel Müdürü Öztürk, “Bu 
nedenle ilçeye 3 bin metreküp su 
kapasiteli yeni bir depo yapılma-
sını kararlaştırdık. 2020 sonu iti-
barıyla Göztepe Mahallesi’ndeki 
ormanlık alanda tamamlanan ve 
1 milyon 597 bin liraya mal olan 
yeni depoyu faaliyete geçirdik” 
dedi.

YENİ DEPO BALA MERKEZ 
VE 2 KOLA SU SAĞLAYACAK 

Deponun çıkış borusuna yapı-
lacak bağlantı ile ilçe merkezinin 
yanı sıra uzak mahallelere su sağ-
layan 2 kola (8 mahalle ve Ergin 
Yaylası’nı kapsıyor) da su verilece-
ğini ifade eden Öztürk, deponun 
faaliyete alınması için terfi istas-
yonu üzerine ilave pompa yerleş-
tirilerek mevcut iletim hatlarının 
bağlantılarının yapıldığını da vur-
guladı. Öztürk, şunları kaydetti:

ASKİ, Başkent’in kırsal ma-
hallelerindeki tüm içme 
suyu ve altyapı sorunlarını 

çözerek, Ankaralılara sağlıklı, ka-
liteli, temiz ve kesintisiz su sağ-
lamak için çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor. 

İçme suyu yatırımlarına öncelik 
veren ASKİ son olarak Bala ilçesi 
merkezi ve uzak mahallelerinin 40 
yıldır çözülemeyen su sorununu 
çözüme kavuşturdu.

40 YILDIR SU SORUNU 
YAŞIYORDU

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan 
Öztürk, Bala merkezinin yanı sıra 
ilçenin büyük sıkıntı yaşayan uzak 
mahallelerinin 40 yıllık kangrene 
dönüşmüş su sorununu çözecek 
3 bin metreküp kapasiteli yeni 
su deposunun devreye alındığını 
açıkladı.

Yıllar sonra ilk etapta Abazlı, 
Yeniköy, Yöreli, Ergin Mahalleleri 
ve Ergin Yaylası’nda musluklardan 
su akmaya başladığını belirten Öz-
türk; Aydoğan, Aşıkoğlu, Koçyayla, 
Ahmetçayırı ve Afşar Mahalleleri-
nin ise çok yakında suya kavuşaca-
ğını söyledi. Bala merkezde bulu-
nan 300 metreküp kapasiteli içme 
suyu deposunun 2020 yılı nüfus 
verilerine göre yaklaşık 30 bin ki-
şinin yaşadığı ilçenin su ihtiyacını 

Abazlı, Yeniköy, Yöreli ve 
Ergin Mahalleleri ile Ergin 

Yaylası’na su vermeye 
başladık. Aydoğan, Aşıkoğlu, 

Koçyayla, Ahmetçayırı ve Afşar 
Mahallelerine de çok yakında 
su verilecek. Bunun dışında 

Karadalak İçme Suyu Arıtma 
Tesisi’nden yeni depoya su 
aktararak, arıtma tesisinin 

kapasitesini arttırmaya yönelik 
çalışmalara da başlayacağız. 
Bala ilçemizde hemen hemen 

40 yıldır su yok. İlçe halkı 
kuyulardan su alarak ihtiyacını 

karşılıyordu. 40 yıl bir ömür 
demek. ASKİ Genel Müdürlüğü 
olarak Bala’nın adeta ömürlük 

sorununu çözdük. Balalı 
vatandaşlarımız artık arıtılmış, 
sağlıklı suyu gönül rahatlığı ile 

içebilecek.
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MANSUR YAVAŞ’TAN ESNAFA YENİ DESTEK: 
SIFIR KOMİSYONLU “LEZZET ANKARA” UYGULAMASI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan çeşitli meslek 
grubu çalışanları ile esnafa olan desteğini sürdürüyor. Yavaş, şimdi de ‘Lezzet Ankara’ ile yeni bir destek projesini 
hayata geçiriyor. Komisyonsuz yeni bir yemek sipariş portalını yakında aktifleştireceklerini açıklayan Yavaş, 
“Esnafımızın alın terini korumak adına yüzde 0 komisyonla ‘Lezzet Ankara’ var” dedi.

Ramazan KARACADilvin KAYGUSUZ KARABULUT

rinden “Lezzet Ankara’dan Be-
reket Ankaralılardan” çağrısında 
bulunan Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mansur Yavaş, “Esnafımızın 
alın terini korumak adına yüzde 0 
komisyonla ‘Lezzet Ankara’ var. İş-
letmelerimizin menülerini sisteme 
girmesinin ardından portalımızı 
sizlerle buluşturacak olmanın he-
yecanını yaşıyoruz” dedi. 

İşletmelerin hiçbir ücret öde-
meden yaptıracakları kayıtların 
ardından Lezzet Ankara’nın ak-
tifleştirilerek Başkentlilerin kul-
lanımına sunulacağını ifade eden 
Yavaş, ekonomik yönden destek 
sağlayacak uygulama sayesinde 
esnafın komisyon ödemeden sipa-
riş alabileceğini duyurdu.

ESNAFTAN YOĞUN İLGİ
Başkan Yavaş’ın 11 Haziran 

akşamı lokanta ve kafe işletmeci-

lerini “Lezzet Ankara” adlı sipariş 
portalına kaydolmaya davet etme-
sinin ardından 30 Haziran sabahı-
na kadar 742 işletmeci kayıt yap-
tırdı. Kısa bir süre sonra sipariş için 
aktif hale gelecek uygulama henüz 
başlamadığı halde şimdiden 5 bin 
957 Başkentli de müşteri olarak 
üye oldu.

MOBİL UYGULAMADA DA 
KULLANILABİLECEK

Projenin mobil uygulamaları 
için hazırlıklarını yürüten Büyük-
şehir Belediyesi, Başkentlilerin si-
parişlerini internet sitesi, Başkent 
Mobil ve kısa bir süre içinde de 
Lezzet Ankara Android ve IOS uy-
gulaması üzerinden verebilmeleri-
ni de sağlayacak.

P
andemi sürecinde örnek 
toplumsal dayanışma pro-
jelerini hayata geçirerek 

vatandaşlar ile zor günler geçi-
ren sektör çalışanları ve esnafın 
yanında olan Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
çeşitli meslek gruplarına ve esna-
fa yönelik sürdürdüğü destekleri 
çeşitlendirmeye devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniy-
le gelir kaybına uğrayan lokanta 
ve kafe esnafına destek olmak 
için harekete geçen Yavaş, eko-
nomik sorunlar yaşayan lokanta 
ve kafe işletmecileri için “Lezzet 
Ankara” adıyla komisyonsuz 
yeni bir yemek sipariş portalını 
hayata geçireceklerini açıkladı.

“LEZZET ANKARA’DAN 
BEREKET 
ANKARALILARDAN”

Her platformda “yakınınızda 
değil yanınızdayız” diyerek geç-
tiğimiz aylarda lokanta ve kafe-
lerin listesini paylaşan ve An-
karalıları bu işletmelere destek 
olmak için sipariş vermeye da-
vet eden Yavaş şimdi de lokanta 
ve kafe işletmecilerini ‘Lezzet 
Ankara’ portalına kaydolmaya 
davet etti. 

Sosyal medya hesapları üze-

% 0 KOMİSYON 
İLE BAŞKENTLİ 

ESNAFA EKONOMİK 
DESTEK

“Lezzet Ankara” sipariş portalına kayıt 
olmak isteyen kafe ve restoran işletmeleri;

İş Yeri Kaydı için

https://lezzetankara.com/restorankaydi

Kayıt Kılavuzu için ise

https://lezzetankara.com/nasiluyeolunur 
linki üzerinden işlemlerini yapabilecek.
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Başkan Yavaş, muhalefet partili 
meclis üyelerinin sosyal yardımla-
rın partilere göre ayrıcalık sağla-
narak yapıldığı iddialarına da şöyle 
yanıt verdi: “Bir de belirli partilere 
ayrıcalık sağlandı denmiyor mu? 
Yemin ediyorum günahımı alıyor-
sunuz. Ben kimin hangi partili ol-
duğunu bilmem, merak da etmem. 
Ben yönetime geldiğimde sosyal 
yardım alanlar 153 bin kişiydi. 
153 bine de veriyorum. Niye ayı-
rayım, neden ayırayım? Kamunun 
parası ile siyasi partiye hayır sağ-
lattırmayız. Ben müsaade etmem. 
Asıl ayrım yapanları tüm Ankara 
biliyor.”

MANSUR YAVAŞ
İFTİRALARIN HEPSİNİ
BELGELERİYLE ÇÜRÜTTÜ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, faaliyet raporu 
görüşmelerinde muhalefet partilerinin dile getirdiği tüm iddia ve eleştirilere 
belgeleriyle yanıt verdi. Mayıs ayı meclis toplantısında açıklamalarda bulunan 
Yavaş; ulaşım projelerinden ANKAPARK’a, TOGO Kuleleri’nden suya zam 
iddiasına kadar pek çok konuya açıklık getirdi.

Behzat Ethem TORUN • Ali İhsan CANSIZ • Yunus Emre AYAN

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT

Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisi mayıs ayı 1. birle-
şimi Büyükşehir Belediye 

Başkanı Mansur Yavaş’ın başkan-
lığında toplandı. 

Nisan ayında yapılan 2020 yılı 
faaliyet raporu görüşmelerinde 
muhalefet partisi meclis üyele-
rinin dile getirdiği tüm iddia ve 
eleştirilere yanıt veren Yavaş; 
suya zam iddiaları, metro pro-
jeleri, yeni alınacak otobüsler, 
ANKAPARK, İtfaiye ve TOGO 
Kuleleri başta olmak üzere birçok 
konuya yaptığı sunumla açıklık 
getirdi. ABB TV ve sosyal medya 
hesaplarından canlı yayınlanan ve 
7,5 saat süren toplantı izlenme 
rekorları kırdı. 

SATHİ KAPLAMA BOZULAN 
YERLERDE YENİLENECEK

Büyükşehir Belediyesinin asfalt 
ve kar tuzlama çalışmalarıyla ilgili 
yaptığı çalışmalara yönelik eleş-
tirilere de cevap veren Yavaş, 
sathi kaplama yapılan yollardaki 
bozulmalarla ilgili, “Bizim yaptı-
ğımız, imalat yüzdesine geldiği 
zaman yüzde 8,5 bozuk. Biz şöyle 
bir uygulama yaptık; köy muh-
tarları ‘Evet bu asfalt güzel oldu’ 
demeden, onaylamadan biz mü-
teahhidin parasını ödemiyoruz. 
Kanunidir, değildir ödemiyoruz ve 
dolayısıyla yüzde 8,5 yeniden ya-
pılması koşuluyla paraları ödene-
cek. Öyle eski dönemki gibi kışın 
asfalt atıp parasını seçim öncesi 
peşin ödemedik” dedi.

“PARTİCİLİĞE, 
AYRIMCILIĞA 

MÜSAADE 
ETMEM”
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BAŞKAN YAVAŞ’IN İTFAİYE 
TEPKİSİ

Başkan Yavaş, Kızılcahamam 
Kasaplar Çarşısı’nda yaşanan yan-
gının ardından itfaiye ekiplerinin 
bölgeye geç intikal ettiği eleştiri-
lerine ise tepki göstererek, dakika 
dakika araç takip sistemi kayıt-
larını izletti: “Sizlerin muhalefet 
üyeleri olarak hiç konuşmamanız 
gereken konulardan biri de itfaiye. 
İlçe belediyelerini gezdiğim 
zaman oradaki durumu gördüm. 
En berbat yerlerden biri itfaiye 
ve bir an evvel düzeltmeye çalı-
şıyoruz. Kızılcahamam Belediyesi 
İtfaiyesi, Bütünşehir Yasasının ar-
dından bize devredilmiş. 3 araçtan 
birisi Kızılcahamam envanterinde 
kalmış. Diğeri Başbakanlık genel-
gesi ile Kilis’e gönderilmiş. Bü-
yükşehir envanterinde 5 tonluk 
merdivenli tek araç kalmış. Kızıl-
cahamam Belediyesi 2017 yılında 
burayı boşaltın diye yazı yazmış. 
2018’de Mustafa Tuna demiş 
bize bir yer gösterin, cevap bile 
verilmemiş. Bizim dönemimizde 
08.12.2020 yani yangından 4 ay 
önce Kızılcahamam’da yer göste-
rin diye yazı yazdık. 22 Mart 2021 
tarihinde yangından 17 gün önce 
Kızılcahamam Belediyesi, İtfaiye 
Başkanlığına 24/4/2017 eski 
yazıya ilgili yazı tutarak hemen 
burayı boşaltın demiş. Peki biz 
neler yaptık? Aralık 2020’den 
önce her vardiyada 3 personel 
bulunurken personel sayısını 5’e 
çıkarttık. Özetle 9 olan personel 
sayısı 15 olmuş takviye etmişiz. 
Kızılcahamam İtfaiye İstasyonu’n-
da kullanılan 2012 model 4 tonluk 
itfaiye aracını yerine 2020 yılında 
2019 model 6 tonluk itfaiye ara-
cıyla değiştirmişiz. İlk müdahale 
aracı olarak kullanılan yeni aldı-
ğımız Rottweiler aracını vermişiz. 
Bu 300 kilo alıyor ama çok süratli 
müdahale edebiliyor, köpük de sı-
kabiliyor. İstasyon toplamında 9 
personel bir araç çalışırken, bizim 
dönemimizde 15 personel 3 araç 
ile hizmet vermeye başladı. Yani 

suçlarken beni suçlamıyorsunuz 
hayatını tehlikeye atan itfaiye-
cileri suçluyorsunuz. Kimsenin, 
onların moralini bozmaya hakkı 
yok. Arvento kayıtları ortada.”

İLÇE BELEDİYE 
BAŞKANLARINA SİTEM

İlçe belediye başkanlarının ilçe 
sorunlarıyla ilgili sosyal medya 
hesapları üzerinden yaptığı eleş-
tirilere de değinen Yavaş, “Tüm 
belediye başkanlarına ısrarla şunu 
söyledim. ‘Arkadaşlar ilçenizde 
yapılacak ne varsa güzel proje ile 
getirin, temeli de beraber atalım’ 
dedim. Yani bizim dönemimiz-
de buraya bir iz bırakmış olalım. 
Bir kişi gelmedi arkadaşlar. Bir 
tane de proje gelmedi. Ben Be-
lediye Başkanı arkadaşlarımıza 
şunu söylüyorum. Ben hepinize el 
uzattım. Uzattığım eli açıkta bırak-
tınız, bunu açık açık söylüyorum. 
Bana bir kişi gelip şuraya gelin şu 
projeyi yapalım demedi bugüne 
kadar” dedi. 

Başkan Yavaş, yaptıkları her 
harcamanın hesabını verdiklerini 
vurgulayarak konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Kamu zararı varsa sav-
cılığa verin diyorum. Bakın namus 
şeref sözü diyorum. Benim döne-
mimde herhangi bir atanmış şahıs, 
bir şekilde suç işlerse namus şeref 
sözü diyorum. Sizle beraber ben 
de onu takip edeceğim savcılığa 
vereceğim. Peki, sizden önceki-
ler o dönemlerde bir şeyler yaptı 
da şimdi açığa çıktıysa, müfettiş 
raporuyla, ihbarla savcılığa veril-
diyse, niye sahiplenmiyorsunuz?  
Kul hakkını hep beraber korumak 
zorunda değil miyiz? Ben şimdiye 
kadar herhangi birinize, herhangi 
bir belediye başkanını gerek yol-
suzlukla, gerek başka şeyle itham 
ettim mi?”

Muhalefetin sosyal medya üze-
rinden kendisine hakaret eden 
paylaşımlarını da yaptığı sunumda 
görselleriyle anlatan Başkan Yavaş, 

“Hepimizin çoluğu, çocuğu var. 
Benim ağzımdan daha bir belediye 
başkanını hedef alan paylaşımım, 
sözüm yok. Hizmetlerimizi az 
yaparız, çok yaparız bunları eleş-
tirebilirsiniz. Her türlü eleştiriye 
eyvallah ama lütfen üsluba dikkat 
edelim. Dünya çapında bunlar gö-
rülünce herkesin namusu, haysi-
yeti çok çok önemli” diye konuştu. 

“ANKAPARK’I BİR AN EVVEL 
ALMAMIZ LAZIM”

“Hiçbir şekilde eskiyi inkar 
eden insanlardan değiliz ama 
eskinin yanlışlarını bizden bekle-
meyin” diyen Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş, ANKA-
PARK konusunda gelinen noktayı 
ise şu sözlerle özetledi: “ANKA-
PARK yapılırken eleştirilere kulak 
verilmemiştir ve yapılmıştır. Kamu 
zarara uğratılmıştır. Hala alamıyo-
ruz. Bakın, mahkemeye gerekçeli 
kararı verdik. Herhalde bir kısım 
taşerona vermişler ANKAPARK’ı 
niye yardımcı olmuyorsunuz? 
Hala bir şeyler çalıyorlar, içerisini 
boşaltıyorlar, alamıyoruz. 5-6 kat-
rilyonluk mal var, hakim sadece 
50 bin lira teminatla verdi. Benim 
yaptırdığım tespitte 110 milyon 
liraydı. İçeriyi göremiyorduk. 
Birçok kilitli yer vardı. Bir an evvel 
almamız lazım, değerlendirmemiz 
lazım. Yani ANKAPARK ‘Gökçek 
döneminde yapıldı, batsın’ diye bir 
tavrımız yok. Bunu açık açık her 
zaman söylüyoruz, inşallah orayı 
işler hale getireceğiz.”
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BİZE SADECE
1 METRO 
VERİLDİ

Göreve geldikten sonra yapılan 
yasal düzenlemeyle metro kesinti-
sinin arttığına ve bu nedenle bele-
diye bütçesinin azaldığına dikkat 
çeken Yavaş, ‘neden metro yap-
madınız?’ eleştirilerine yönelik şu 
bilgileri paylaştı: “İkide bir diyor-
sunuz ki; metro yapmadı, metro 
yapmadı, metro yapmadı. Siz 
kaç kilometre metro yaptınız, 25 
yılda kaç kilometre metro yaptı-
nız? Yapamadınız devlete verdi-
niz. Benden neyi bekliyorsunuz?  
Bize izin verilen metro 1 tane 
diyorum, bir daha söylüyorum, 
bize izin verilen metro 1 tane, bir 
daha söylüyorum bize izin verilen 
metro 1 tane. O da Mamak. 
Hemen başladı. Proje yapılmadan 
kazmaya mı başlasaydık? Proje 
bitecek, proje bize ulaştığında ba-
kanlığa vereceğiz. Ulaştırma Ba-
kanlığı onay verirse ondan sonra 
ihalesini yapacağız. Bakın met-
roları biz yapamıyoruz, siz yapın 
diye devretmiş eski yönetim. Eski 
yönetimi konuşunca konuşma di-
yorsunuz ya, yapmamışsınız işte. 
O kadar gelire rağmen, o kadar 
gayrimenkul satışına rağmen, 
ASKİ’den aktarılan o kadar paya 
rağmen yapmamışsınız. Ben de şu 
mevcut şartlarda bu kadar borcu 
varken yapacağım diyorum.”

ANFA GÜVENLİK İLE İLGİLİ 
İDDİALAR

ANFA Güvenlik’te yaşananlara 
sessiz kaldığı yönündeki iddiala-
ra yanıt veren ve eski dönemler-
de yaşanan personel olaylarına 
ilişkin tutanakları gösteren Yavaş, 
şu açıklamalarda bulundu: “ANFA 

Güvenlik konusunda hiçbir açıkla-
ma yapılmadığı eleştirisinde bulu-
nuyorsunuz. Biz sanki bir şey yap-
madık, göz mü yumduk? Şimdi bir 
şekilde bize yamanmak isteniyor. 
Belediye Başkanına nasıl bulaştı-
rabilirim diye? Açıklama yapılma-
dı diye. Bakın benim soruşturma 
evrakım burada… Basın danışma-
nım da güzelce açıklamış. Adamın 
biri yolsuzluk yapmış savcılığa 
vermişiz. Neyini saklayalım? Biri 
uyuşturucudan dolayı yakalan-
mış, buna da Mansur’un torbacısı 
dediniz. (Eski dönem suç işleyen 
personel listesini göstererek). 
Şimdi, bunlara kimin torbacısı di-
yeceksiniz?” 

KÖYLERE İNTERNET 
HİZMETİ

Köylere götürülen ücretsiz in-
ternet hizmeti ile ilgili eleştirileri 
de gündemine alan Başkan Yavaş, 
konuşmasına şöyle devam etti: 
“Biliyorsunuz köylere interneti 
biz; cami, köy odası varsa oraya 
toplansınlar hep beraber interne-
te bağlansınlar, herkes kendi sını-
fının dersini alsın diye 918 köye 
götürdük… Küçümseniyor ama 
kullanıcı sayısı 15 bin 918. 71 bin 
127 GB internet kullanılmış. İn-
ternet adresi üzerinden dileyen 
meclis üyemiz, belediye başkanı-
mız hangi köyde, ne kadar inter-
net kullanılmış görebilir. Derdimiz 
eğitim hakkından mahrum kalın-
maması. E canım yaptığınız in-
ternet köyün bir yerinde çekiyor, 
diyorsunuz. Ya ben telefon falan 
değilim ama sorumluluk sahibi bir 
insanım. Eğitimde fırsat eşitliği 

için bunun yapılması gerekiyordu, 
yaptım. Bununla da yetinmedik. 
Biliyorsunuz sosyal yardım alan-
lara mesaj çektik. 26 bin küsur 
kişiye 6 aydır 10’ar GB internet 
veriyoruz. Çünkü anne ve babala-
rının internetlerini kullanıyorlardı. 
Ayrıca belediyenin bütün bilgisa-
yarlarını da açtık.”

MAMAK KENTSEL 
DÖNÜŞÜM

Mamak Kentsel Dönüşüm 
Projesi ile ilgili de detaylı bir 
sunum yapan Yavaş, eleştirilere de 
şu sözlerle yanıt verdi: “2 yıl geçti 
bir konut yapamadı diyorsunuz. 
13 bin konutta sözleşme yapılmış 
2008 tarihinde. Peki inşa edilip 
teslim edilen konut ne kadar 4525 
tane. Yani bizim şimdi aşağı yukarı 
4477 tane yapacaktık ya hemen 
hemen aynı sayalım. 2009 Mart 
ayında başlamış 2018 yılında 
teslim edilmiş. 9 senede yapmış-
sınız. 2 sene geçmiş, bana ‘Daha 
proje yok ortada’ diyorsunuz. 4 
bin 477 konutun bütün projeleri 
zemin etütleri yapıldı. Bir de ilave 
1000 adet için uygulama projesi 
yapılıyor. Allah nasip eder bir 
aksilik olmazsa, kendi kaynakları-
mızla anahtar teslimini yapacağız. 
Yani 9 yılda yapılanı, biz inşallah 
2 yılda yapıp kendilerine teslim 
edeceğiz. Madem devamlılık esas, 
bizden önce söz verilmiş on yıldır 
mağdur edilmişler. Belediye aynı 
zamanda yıllık 50 milyon lira kira 
ödüyor. Hem belediyeyi zarardan 
kurtaracağız hem de belediyenizin 
verdiği sözü biz yerine getirmiş 
olacağız.”
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İSRAİL YARDIMI KONUSU

Filistin’de yaşanan acı olayla-
rın ardından sessiz kaldığı ve İsrail 
Büyükelçiliği’nden 6 Milyon Tek 
Yürek Kampanyasının ‘İftar Ver’ 
uygulamasıyla bağış aldığı yönün-
deki eleştirilere de yanıt veren 
Yavaş: “Burada siyasi bir rant elde 
edilmek istendi. Benim böyle 
bir şeye ihtiyacım olmadığı belli, 
belediyenin de ihtiyacı olmadı-
ğı belli. Bu iftar Nisan’ın 29’unda 
yapılmıştı ve o tarihte ne bir olay 
var ne de bir şey vardı. Belki ken-
dilerini kayıt altına almak için yani 
yaptıkları masrafı belgelemek için 
gelmişler ve herkesin aldığı teşek-
kür belgesini almışlar. Ayın 5’inde 
bunu yayınlıyorlar. İsrail Büyükel-
çiliği de değil, İsrail Büyükelçiliği 
çalışanları bir twitter sayfasın-
da paylaşıyor. Ayrıca Ramazan 
Bayramı mesajımda da bununla 
ilgili açıklama yaptım.”

ÇUBUK-AKYURT İÇME SUYU 
HATTI

Başkan Yavaş, Çubuk Belediye 
Başkanı Baki Demirbaş’ın ASKİ 
tarafından yapılan Çubuk-Akyurt 
içme suyu hattı nedeniyle Çubuk 
halkının susuz kalacağı iddiaları-
na da şu sözlerle yanıt verdi: “Şu 
anda Çubuk’tan Akyurt’a su eski 
borularla geliyor. Pompaj yapmak 
zorunda kalıyorsunuz. Bir sürü 
arıza yapıyor. Bizden önce, 2017 
yılında bu proje yapılmış, borular 
ve hattın yönü değişiyor sadece. 
Cazibeyle gelecek ve 4-5 yılda 
kendini amorti edecek bir yatırım. 
Su azalmayacak, aynısı şuradaki 
hattan geleceğine şuradaki hattan 
gelecek. Akyurt susuzluktan kur-
tuluyor çünkü şu anda eski boru-
larla gitmiyor su. Yolu da anlata-
yım. Niye ortadan kazınmış? Şimdi 
bakın ASKİ Genel Müdürlüğü, 
Başkent Doğalgaz’a, Enerjisa’ya, 
Telekom’a biz burada kazı yapa-
cağız diye yazıyor. Kaymakamlığa 
da yazmışız. İmkan olsa şaram-

polden gidecek. Deli mi insan 
orayı kazsın, yeniden yamasın? 
Akıl var, mantık var. Evet, hatlar 
da buradan geçiyor. Nerden kaza-
caktık. İçme suyu hattı, Telekom 
hattı, pis su hattı… Onlar bunu 
göstermiş işte… Sizin 2016- 2017 
projesini yapıp da ihalesini yap-
madığınız işi yaptık biz. Akyurt’u 
susuzluktan kurtarmak için yap-
madığınız ihaleyi yaptık.” 

TOGO KULELERİ VE 
DANIŞTAY KARARI

Son dönemde en çok konu-
şulan konuların başında yer alan 
TOGO Kuleleri ile ilgili haksız 
emsal artışı konusunda tavrını en 
başından beri sürdürdüğünü ifade 
eden Yavaş, Danıştay’ın nihai kara-
rını verdiğini de açıkladı: “Danıştay 
kararı ortada, bu meclisin verdiği 
1,5 emsal kapı gibi ortada ve bunu 
kaldıracak bir kanun, kuvvet yok.  
Şu anda plana uygun olmayan bir 
yapı var ve artık hukuktan görüş 
alınacak bundan sonra gidilecek 
işlemin yönü tayin edilecek. Eğer 
yıkım kararı Encümene gittiği 

zaman 1,5 buçuk kurtarıyorsa o 
kadarı, 1,5 kurtarmıyorsa kurtara-
cak kadarını izin verip geri kalanı 
yıkılacak şekilde bir plan izleye-
ceğiz. Müktesep hakkını da ko-
ruyarak, yıkımı gerçekleştirmek 
için encümene getireceğiz. Kanun 
yıkma derse yıkmayız,  kanun yık 
diyorsa kimse bizim babamızın 
oğlu değil. Hakkı neyse o güne 
kadar yaptığı inşaat neyse, başı-
mızın üstüne belediyenin hakkını 
koruruz ama ondan sonrasını 
tehdit şantaj ne yaparsa yapsın 
biz yılmayacağız. Mansur Yavaş’ı 
sevmediğiniz için Sinan Aygün’ün 
arkasına takılabilirsiniz ama bu-
radaki kararı veren AK Partili bir 
belediye, bizden önce. Daha sonra 
da oy birliğiyle AK Parti, MHP, 
CHP ve İYİ Parti’nin oylarıyla 
itirazı ret ederek bu konuda müş-
terek bir karar verdik. Başkasının 
hakkına giren, hakkından fazlasını 
almak için çırpınan ona bana iftira 
eden insanların arkasında durma-
yınız. Mansur Yavaş’a muhalefet 
edecekseniz her yönüyle muha-
lefet edebilirsiniz. Ama bunlara 
müsaade etmeyeceğiz.”
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DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARINA TAM NOT: 
ANKARA’DAKİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ 
YÜZEYLERİNDE VİRÜSE RASTLANMADI
Sadece New York ve Londra Metrosu’nda uygulanan hijyen testi Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş’ın talebi doğrultusunda Ankara Metrosu’nda da yapıldı. Yaklaşık 4 ay süren çalışma sonrası 
Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların toplu taşıma araçlarında yaptığı dezenfeksiyon çalışmaları 
sayesinde yüzeyde virüse dair herhangi bir kalıntı kalmadığı tespit edildi. 

“Pandeminin başlaması birçok soru işaretini de beraberinde ge-
tirmişti. Bunlardan birisi virüsün yüzeyden bulaşıp bulaşmadığı so-
rusuydu. Özellikle toplu taşıma araçları ve ortak kullanım alanlarının 
başında gelen metro istasyonlarında bazı sorunlar olabileceği yönün-
de varsayımlar vardı. Böyle bir çalışma için Ankara Büyükşehir Beledi-
yesine gittik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş bu 
çalışmaya çok olumlu yaklaştı. Yapılan yoğun dezenfeksiyon çalışma-
larının işe yarayıp yaramadığını araştırmak istedik. Bu çalışma sadece 
New York ve Londra Metrolarında yapıldı. Türkiye’de de biz Ankara 
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte böyle bir çalışma yaptık.”

P
andemi sürecinde hijyen ça-
lışmalarına 7/24 devam eden 
Büyükşehir Belediyesi, Baş-

kentlilerin yoğun olarak kullandığı 
toplu taşıma araçlarında da sürecin 
başladığı tarihten itibaren dezen-
feksiyon ve temizlik çalışmalarını 
titizlikle sürdürüyor. 

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 
Başkent’te toplu taşıma araçla-
rında uygulanan dezenfeksiyon 
çalışmalarına yönelik Bilkent Üni-
versitesi ile ortak bir çalışma ger-
çekleştirdi.

SADECE NEW YORK VE 
LONDRA METROLARINDA 
YAPILDI

Yapılan hijyen testi sonrası Bü-
yükşehir Belediyesinin yürüttüğü 
dezenfeksiyon uygulamaları saye-
sinde virüsün yüzeyde kalmadığı 
ortaya çıktı. Raporun olumlu so-
nuçlandığını ifade eden Sağlık İş-
leri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, 
“Yaptığımız çalışmaların bilimsel 
olarak tespitinin yapılabilmesi 
için Bilkent Üniversitesi UNAM 
ile birlikte 4 ay süren bir çalışmayı 
bitirdik. Yoğun dezenfeksiyon ça-
lışmalarımız efektif olarak olumlu 
sonuçlar verdi. İlk gün olduğu gibi 
çalışmalarımıza aynı dikkat ve ti-
tizlikle devam edeceğiz” dedi. 

Çalışmanın detayları hakkın-
da bilgi veren Bilkent Üniversitesi 
UNAM Öğretim Görevlisi Urartu 
Şeker ise şöyle konuştu:

Toplum sağlığına fayda oluş-
turmayı amaçladıklarını ve gönüllü 
olarak bu çalışmayı yürüttüklerini 
belirten Şeker, “Yüzeyden örnek 
aldığımızda virüsün orda kalıp 
kalmama ihtimaline dair bir test 
yaptık. Bu testlerin sonucunda 
yüzeylerde virüslere dair en ufak 
bir kalıntı dahi kalmadığını tespit 
ettik” diye konuştu.

Bu testler sonucunda dezen-
feksiyonun gerçek anlamda işe 
yaradığının ortaya çıktığına dikkat 
çeken Bilkent Üniversitesi UNAM 
Öğretim Görevlisi Urartu Şeker, 
“Dezenfeksiyon işlemlerinin çok 
sık değil, 2,5 saat aralıklarla yapıl-
masının hem insan hem de doğa 
sağlığı açısından daha sağlıklı ol-
duğunu düşünüyoruz” değerlen-
dirmesinde bulundu.

ANKARA 
METROSU’NDA 

YÜZEYLERDE 
VİRÜS KALINTISINA 

RASTLANMADI

Seda BUGARİ Ramazan KARACA • ARŞİV
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MANSUR YAVAŞ’IN HAYALİ GERÇEK OLUYOR: 
BAŞKENTLİ KADIN KOOPERATİFLERİ
EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALIYOR
En büyük hayalinin Ankaralıyı zengin etmek olduğunu sık sık dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın hayata geçirdiği kırsal kalkınma projeleri arasında yer alan Başkent Market projesi kısa 
sürede meyvesini vermeye başladı. Başkent Marketler tarafından ürünleri satın alınan Ankara’daki kadın 
kooperatifi sayısı bir yıl içerisinde 5’ten 8’e yükseldi. 

A
nkara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın 
seçimlerden önce gündeme 

getirdiği “Benim en büyük hayalim 
Ankaralıyı zengin etmek” sözü ger-
çek oluyor. Halk Ekmek Fabrikası 
bünyesinde hizmete başlayan Baş-
kent Marketlerin ürünlerini satın 
aldığı Ankara’daki kadın kooperatifi 
sayısı bir yıl içerisinde 5’ten 8’e yük-
seldi.

Halk Ekmek Fabrikası, 29 Nisan 
2020’den bugüne kadar aralarında 
8’i kadınlar tarafından kurulan 12 
üretici kooperatifi ile 3 üretici bir-
liğine 20 milyon TL’nin üzerinde 
katkı sağlayarak kadın üreticilerin 
emeklerinin karşılığını almasını 
sağladı. 

Başkan Yavaş’ın başlattığı kır-
sal kalkınma hamlesinin en önemli 
ayağını oluşturan “Başkent Mar-
ket” uygulaması sayesinde kadın 
üreticiler, el emekleri ile ürettikleri 
yöresel ürünlerini aracısız şekilde 
tüketicilerle buluşturma imkanına 
kavuştu. 

Başkent Market şubeleri ve 
büfeleri ile vatandaşlara ulaştıran 
Halk Ekmek Fabrikası bu model 
sayesinde 100’den fazla kişiye is-
tihdam sağladı. 

Sloganlarının üretim ve bereket 
olduğunu dile getiren Halk Ekmek 
Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hü-
seyin Velioğlu, kadın kooperatifle-
rinin desteklenmesiyle kent eko-
nomisinde canlanma başladığına 
dikkat çekti: “Başkanımız Sayın 
Mansur Yavaş’ın kırsal kalkınma 
projesi kapsamında çalıştığımız 
kadın kooperatif sayısı 5’ten 8’e 
yükseldi. Üreticiden tedarik etti-
ğimiz sağlıklı, hijyenik ve kaliteli 
ürünleri Başkent Market aracılığı 
ile tüketicilere ulaştırıyoruz. 12 
kooperatif ile aktif olarak çalış-
malarımız devam ediyor. Başkent 
Market ekibini sürekli ilçelere 
gönderiyoruz. 43’ü kadın koope-
ratiflerimizde olmak üzere toplam 
çalışanımızın sayısı 130’u, üreti-

cilerden alarak marketlerimizde 
sattığımız ürün sayısı ise 750’yi 
geçti. Bildiğiniz üzere biz kırsal 
ağırlıklı marketçilik yapıyoruz ve 
bu da yerinde istihdam getiriyor. 
Örneğin Beypazarı’nda üretim 
yapan kardeşlerimiz bize mal ye-
tiştirmeye çalışıyorlar. Ayaşlı üre-
tici kardeşlerimiz ise yazın sebze 
üretimine geçecek. Kooperatif 
üyeleri ile önümüzdeki sezon için 
sözleşme yapıyoruz. Halk Ekmek 
fabrikası 10 ay içerisinde 12 üreti-
ci kooperatifi ve 3 üretici birliğine 
20 milyon TL üzerinde bir ödeme 
yaptı. Halk Ekmek olarak sloganı-
mız üretim ve bereket.”

Özellikle dış ilçelerde küçük 
aile işletmelerinin ve çiftçilerin ör-
gütlü üretime geçmesi noktasında 
kooperatifleşmeyi teşvik ettikleri-
ni belirten Velioğlu, gelinen nokta-
nın gerek üreticilerin gerekse Baş-
kentlilerin yüzünü güldürdüğünü 
ifade etti.

100’DEN FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM

Seda BUGARİ

 Emre ŞENOĞLU 
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BAŞKENT’İN MERKEZİ DE Wi-Fi’YE KAVUŞTU: 
KIZILAY MEYDANI’NDA ÜCRETSİZ İNTERNET 
DÖNEMİ BAŞLADI  
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İnternete erişim hakkının 
temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz” diyerek ilk etapta 35 meydanda 
ücretsiz internet hizmeti sağlanacağını duyurdu. Her geçen gün yaygınlaşan 
Wi-Fi ağı son olarak 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Batıkent Murat 
Karayalçın Meydanı, Etimesgut Tren Garı ve Güvenpark bölgesinde aktif hale 
getirildi. Böylece ücretsiz internet hizmeti verilen meydan sayısı 31’e yükseldi.

HABER MERKEZİ Toygar DÜNDAR

Pandemi sürecinde eğitim-
de fırsat eşitliğini sağlamak 
amacıyla uzaktan eğitim alan 

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

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın “İnternete erişim 
hakkının temel bir insan hakkı ol-
duğuna inanıyoruz” diyerek haya-
ta geçirdiği projenin ilk etabında 
kentin 35 meydanına yapılması 
planlanan çalışmalar kapsamında 
Başkent’in merkezi olarak kabul 
edilen 15 Temmuz Kızılay Milli İra-
de Meydanı da ücretsiz internete 
kavuştu.

 ÜCRETSİZ İNTERNET AĞI 
GENİŞLİYOR

Ankara Kalesi, Hacı Bayram 
Veli Camii ve Bahçelievler Adnan 
Ötüken Parkı’ndan sonra 15 Tem-
muz Kızılay Milli İrade Meydanı, 
Batıkent Murat Karayalçın Meyda-
nı, Etimesgut Tren Garı ve Güven-
park’ın da eklenmesiyle Başkent’te 
ücretsiz wi-fi hizmetinin verildiği 
meydan sayısı 31’e yükseldi.  

Ankara’nın farklı noktalarında 
toplam 10 milyon metrekarelik 
alana ücretsiz internet sağlanma-
sının planlandığı proje her geçen 
gün daha da yaygınlaşırken, Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığı tarafından 
yürütülen çalışmalarda bugüne 
kadar 2 milyon 362 bin metreka-

relik alan ücretsiz internetle buluş-
turuldu.

Şeffaf belediyecilik anlayışı 
doğrultusunda “wifi.ankara.bel.
tr” adresi üzerinden aktifleştirilen 
meydanlar tek tek paylaşılırken, 
vatandaşları hızlı, güvenli ve ücret-
siz internetle buluşturan hizmet 
kapsamında devreye alınan ücret-
siz 1. Etap wi-fi noktaları (FAZ1) 
şöyle oldu:

1- 512. Sokak İvedik

2- Adnan Yüksel Caddesi

3- Akyurt Cumhuriyet Meydanı

4- Batıkent Meydan(GİMSA Önü)

5- Elmadağ Kent Meydanı

6- Haymana Kent Meydanı

7- Kalecik Kent Meydanı

8- Polatlı Kent Meydanı

9- Şehit Salim Akgül

10- Ayaş Kent Meydanı

11- Bala Kent Meydanı

12- Beypazarı Atatürk Parkı

13- Çamlıdere Ali Semerkandi Türbesi

14- Güdül Kent Meydanı

15- Kahramankazan Kent Meydanı

16- Kızılcahamam (Soğuksu Gidişi)

17- Nallıhan Kent Meydanı

18- Şereflikoçhisar Ankara Caddesi

19- Evren Kent Meydanı

20- Ulus Meydanı

21- Sıhhiye

22- Keçiören Belediyesi önü

23- Zafer Çarşısı

24- Çubuk Kent Meydanı

25- Ankara Kalesi

26- Hacı Bayram Veli Camii

27- Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı

28- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı

29- Batıkent Murat Karayalçın Meydanı 

30- Etimesgut Tren Garı

31- Güvenpark

KALAN 4 MEYDANDA KISA 
SÜRE İÇİNDE İNTERNETE 
ÜCRETSİZ ERİŞİLEBİLECEK

Merkez ve ilçe meydanlarına 
ücretsiz wi-fi uygulaması kapsa-
mında 4 meydana daha internet 
erişimi sağlanması hedefleniyor.

FAZ1 çalışmaları kapsamında 
yer alan Beşevler Üniversiteler 
Bölgesi, Gökkuşağı Yolu, Sincan 
Lale Meydanı ile Çayırhan Kent 
Meydanı da kısa süre içinde inter-
net erişimine açılacak.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca 
“wifi.ankara.bel.tr” adresinden 
takip edilebilecek çalışmaların 5,2 
milyon metrekarelik alanı kapsa-
yan 2. etabında (FAZ2) ise başta 
park ve rekreasyon alanlarının bu-
lunduğu 31 noktaya daha ücretsiz 
wi-fi hizmeti götürecek. Kent ge-
nelinde yıl sonuna kadar meydan 
ve rekreasyon alanlarında toplam 
65 nokta ücretsiz wi-fi’ye kavuş-
muş olacak.
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yaşandığı Gölbaşı ilçesi ile Çanka-
ya ilçesinin bazı mahalleleri, inşa 
edilecek 800 metrelik yeni içme 
suyu iletim hattı sayesinde ciddi 
oranda rahatlayacak.

P18 Pompa İstasyonu’nun 
SW4 zonu basma hattından Göl-
başı’nın yanı sıra Üniversiteler 
Mahallesi, Bilkent, Beytepe, Ga-
ziler Fizik Tedavi ve Rehabilitas-
yon Hastanesi, Jandarma Eğitim 
Komutanlığı, İncek, Taşpınar, Tu-
lumtaş ve Kızılcaşar Mahallelerine 
de su temin edildiğini, kapasitesi 
artırılacak yeni içme suyu hattıyla 
tüm bu noktalarda artan su ihtiya-
cının karşılanacağını belirten ASKİ 
Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şu 
bilgileri verdi:

“P18 Pompa İstasyonu’nun 
SW4 zonuna ait çıkış hatları-
nın yetersiz gelmesinden dola-
yı özellikle yaz aylarında başta 
Gölbaşı ilçemiz olmak üzere söz 
konusu diğer yerleşim yerlerine 
randımanlı su iletimi sağlana-
mamaktadır. Gölbaşı’nın içme 
suyu probleminin kalıcı olarak 
çözüme kavuşturulması adına 
25 Kasım 2020 tarihinde Ma-
mak (TE1)-Gölbaşı (TG1) Arası 
İçme Suyu İletim Hattı yapım 
işine başlamıştık. Bu kapsam-
da 25 bin 270 metre içme suyu 
hattı döşüyoruz. Ancak yapımı 
süren bu iş çok kapsamlı olduğu 
için Gölbaşı için ek tedbirler al-
mamız gerekti. Bu doğrultuda 8 
Mayıs 2021 tarihinde 800 met-
re içme suyu çelik iletim hattı 
imalatına da başladık.”

ASKİ’DEN GÖLBAŞI’NI RAHATLATACAK PROJE: 
800 METRELİK YENİ İÇME SUYU İLETİM HATTI YAPILIYOR
ASKİ Genel Müdürlüğü özellikle yaz aylarında su sıkıntısının yaşandığı Gölbaşı ile Çankaya ilçesinin 
bazı mahalleleri için 800 metrelik yeni bir içme suyu iletim hattının yapımına başladı. Devam eden 
Mamak-Gölbaşı içme suyu iletim hattı yapım işinin yanı sıra Çankaya Üniversiteler Mahallesi’nde 
bulunan içme suyu iletim hattında da iyileştirme çalışması hızla ilerliyor.

Evin DEMİRTAŞ Selim ERYILMAZ

Ankara’nın birçok noktasında 
altyapı sorunu nedeniyle su 
sıkıntısı yaşayan ve yıllar-

dır ihmal edilen noktaları tek tek 
tespit ederek çözüme kavuşturan 
ASKİ Genel Müdürlüğü, Gölbaşı 
ilçesinin tamamı ile Çankaya ilçe-
sinin bazı mahallelerinin içme suyu 
ihtiyacını karşılayan ve Çankaya 
Üniversiteler Mahallesi’nde yer 
alan P18 Pompa İstasyonu’nun 
SW4 zonu çıkış hattında iyileştir-
me çalışması başlattı.

MAMAK-GÖLBAŞI HATTI 
DIŞINDA YENİ İÇME SUYU 
İLETİM HATTI YAPILIYOR

Özellikle nüfus artışına bağlı 
olarak yaz aylarında su sıkıntısının 
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ANADOLU OSB’NİN MAVİ YOLU 
BİSİKLETÇİLERDEN TAM NOT ALDI

Ankara Büyükşehir Belediye-
si gerek kent içi gerek üni-
versite kampüs alanları ge-

rekse organize sanayi bölgelerinde 
bisiklet yolu ağını genişletiyor. 
Türkiye’de bisiklet yolu yapılan ilk 
OSB olma özelliği taşıyan Anadolu 
OSB’de mavi yol bisikletseverlerin 
kullanımına açıldı. Ankara Kent 
Konseyi Bisiklet Meclisi üyeleri, 
Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafın-
dan Anadolu OSB’nin içine yapılan 
3,2 kilometrelik bisiklet yolunda 
antrenman yaparak mavi yolda pe-
dal çevirdi. 

Sanayi bölgesinde 100 firmada 
çalışan 4 bin personel ile Başkent 
Üniversitesi Anadolu OSB Meslek 
Yüksek Okulu’nda öğrenim gören 
90 öğrencinin kullanımını teşvik 
etmek amacıyla kısa sürede ta-
mamlanan bisiklet yolu her geçen 
gün daha fazla Başkentli tarafın-
dan kullanılmaya başlandı.

BİSİKLET KULLANIMINDA 
FARKINDALIK TURLARI

Ankara Kent Konseyi Bisiklet 
Meclisi paydaşlarından Ankuva 
Bisiklet Takımı sporcuları da mavi 

yolda test sürüşü yaparak farkın-
dalık oluşturdu. Anadolu OSB’de 
yapılan bisiklet yoluna tam not 
verdiklerini belirten bisiklet tut-
kunları şunları söyledi:

Bisiklet Meclisi Başkanı Kadir 
İspirli: “Pandemi nedeniyle burada 
yapılmış olan bisiklet yolunun açı-
lışına katılamamıştık. Hem yolu 
görmek hem de çocuklarımızın 
antrenman yapması için Anadolu 
OSB bizlere kapılarını açtı. Sürüş 
keyfi olan bisiklet yolu planlı 
şekilde yapılmış ve harika olmuş. 
Sanayi içerisinde ulaşımın bisik-
letle sağlanması için yapılmış olan 
bu yolun tüm OSB çalışanları ta-
rafından kullanılmasını temenni 
ediyorum.” 

Ankuva Bisiklet Takımı Başkanı 
Nuri Kahraman: “Türkiye’de her 
yerde bisiklet yolu var ama bir 
OSB içinde bisiklet yolu görme-
miştik. Halkımızı bu tür teşviklerle 
bisiklet kullanmaya yönlendiren 
Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a 
ve Anadolu OSB yönetimine te-
şekkür ederim.”

Profesyonel bisiklet sporcusu 

Yusuf Geniş: “Anadolu OSB’nin 
bisiklet yolları oldukça güzel ve 
temiz. Artık şehir merkezinde 
de antrenmanlarımızı güvenli bir 
şekilde yapabiliyoruz.” 

ODTÜ BİSİKLET YOLU DA 
KISA SÜREDE HİZMETE 
AÇILACAK

Başkent’te 9 etaptan oluşan 
53,6 kilometrelik bisiklet yolu 
projesinin 1. etabı olan 2,5 kilo-
metrelik Milli Kütüphane-Beşevler 
güzergahı tamamlanırken, projeye 
üniversiteleri de dahil eden Bü-
yükşehir Belediyesi; Başkent Üni-
versitesi Bağlıca Yerleşkesi (4,4 
kilometre), Gazi Üniversitesi Yer-
leşkesi (2,6 kilometre), Türk Hava 
Kurumu Üniversitesi Yerleşkesi 
(1,2 kilometre) ve Anadolu OSB’de 
de (2,6 kilometre) bisiklet yolları 
yaptı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı 
ayrıca ODTÜ Kampüsü içinde yer 
alan 3 kilometrelik bisiklet yolunun 
altyapı çalışmalarını tamamlarken, 
asfalt kaplama ve boyama işlemi-
nin ardından mavi yolu kısa sürede 
hizmete açacak.

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi üyeleri, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi OSB bisiklet yolunda 
pedal çevirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bisiklet yolunda antrenman yapan genç 
bisikletçiler, 3,2 kilometrelik bisiklet yoluna tam puan verdi. 

Erhan YUMŞAK Ali İhsan CANSIZ
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MANSUR YAVAŞ BİR SÖZÜNÜ DAHA TUTUYOR: 
25 BİN KONUTLUK HAYALET MAHALLEDE
17 YILLIK ÇİLE BİTİYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı belediyecilik anlayışıyla Sincan Alcı Mahallesi sakinlerinin 17 yıllık 
altyapı ve yol sorununu çözüme kavuşturmak için harekete geçti. Sanayi bölgelerine çok yakın olmasına rağmen 
yılların ihmali ile adeta hayalet mahalleye dönen bölgede ASKİ Genel Müdürlüğü altyapı sorununu çözerken, Fen 
İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de 13 kilometrelik asfalt serim çalışmalarına başladı. Çalışmaların tamamlanması ve 
bölgede yaşamın yeniden başlaması, kent merkezine uzak olan sanayi bölgeleri için de büyük önem taşıyor.

HABER MERKEZİ

Sosyal ve insan odaklı beledi-
yecilik ilkesiyle çalışmalarını 
sürdüren Ankara Büyükşehir 

Belediyesi, 25 bin konutun yer 
aldığı ve yılların ihmali ile adeta 
hayalet mahalleye dönen Sincan 
ilçesi Alcı Mahallesi’nin 17 yıllık 
altyapı ve yol sorununu çözmek 
için harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi, bölgede 
ilk olarak kanalizasyon ve altyapı 
çalışmalarını tamamladı. 

ASKİ VE FEN İŞLERİ EKİPLERİ 
7/24 SAHADA

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın seçimler öncesin-
de ziyaret ederek yaşamın yeniden 
başlayacağı sözünü verdiği Alcı 
Mahallesi’nin altyapı ve kanalizas-
yon sıkıntısını sonlandırmak için 
sahaya inen ASKİ ekipleri; 4 bin 
688 metre pis su ve bin 450 metre 
yağmur suyu hattı olmak üzere 

toplam 6 bin 138 metrelik altyapı 
çalışmalarını tamamladı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, 1 adet 
terfi istasyonu, 1 adet 7 bin 500 
metreküp depo, 1 adet bin 500 
metreküp üst kat depo, 1 adet 
bin 500 metreküp orta kat depo 
ve yaklaşık 98 bin metre iletim ve 
şebeke hattı da yaparak, bölge sa-
kinlerinin rahat bir nefes almasını 
sağladı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ise 
mahallede yaklaşık bir ay önce 
başlattığı 13 kilometrelik asfalt 
imalatını yıl sonuna kadar tamam-
lamak için 2 ekip halinde yaklaşık 
50 personel ile yoğun bir mesai 
harcıyor. 

Ekipler yaklaşık bin 100 metre 
uzunluğunda olan asfalt öncesi 
hazırlık PMT mekanik malzeme 
seriminin ardından asfalt yapım 
imalatı öncesi için de zemin iyi-

leştirme çalışmalarına aralıksız 
devam ediyor. Fen İşleri Daire Baş-
kanlığı tarafından bölgede toplam-
da 72 bin ton sıcak asfalt serilmesi 
hedefleniyor.

SANAYİ BÖLGELERİNE 
NEFES OLACAK

17 yıl boyunca yaşanan yol ve 
altyapı çilesi nedeniyle hayalet 
mahalleyi andıran Alcı Mahallesi 
sakinleri ve esnafı, evlerini kiraya 
veremediklerini hatta satamadık-
larını belirtiyor. 

Yaklaşık 1 kilometrelik mesafe 
içinde Anadolu OSB, ASO 2. OSB 
ve Başkent OSB’nin bulunduğu 
mahalle ihmal yüzünden kullanı-
lamıyor, birçok çalışan 30-40 kilo-
metre uzaklıktaki yerleşim bölge-
lerinde oturmak zorunda kalıyor. 
Bölgedeki çalışmaların tamam-
lanmasının sanayi bölgelerine de 
nefes olması hedefleniyor.
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PARKLAR MUTLULUK
SAHNESİ OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde zor günler geçiren müzisyenlere destek olmaya devam 
ediyor. ‘Her Park Bir Mutluluk Sahnesi’ adlı destek projesini sosyal medya hesaplarından duyuran Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sahneler bestesiz, müzisyenlerimiz desteksiz, Ankara 
sanatsız kalmayacak” dedi.

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, pandemi nedeniyle 
iş yeri kapanan ya da işsiz 

kalan sektör çalışanlarına sürecin 
başından itibaren destek olmaya 
devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, COVID-
19 salgını nedeniyle ekonomik 
zorluk yaşayan esnaftan çalışana 
kadar birçok meslek grubuna nakdi 
yardım sağlamayı sürdürürken, bu 
süreçte işini kaybeden ya da geliri 
azalan sanatçılara da destek sağlı-
yor.

“ANKARA SANATSIZ 
KALMAYACAK”

Pandemi sürecinde Ankaralı 
müzisyenlere ve müzik gruplarına 
hem nakdi hem de tanıtım des-
teğinde bulunan Ankara Büyük-
şehir Belediyesi, Başkan Mansur 
Yavaş’ın, “Müzik ve mutluluk baş-
kentin sokaklarını her zaman dol-

duracak” sözleriyle yeni bir destek 
paketi müjdesi verdiği Başkentli 
müzisyenlere park ve rekreasyon 
alanları ile metro istasyonlarının 
kapılarını açtı.

‘Her Park Bir Mutluluk Sahnesi’ 
adıyla başlayan projeyi sosyal 
medya hesapları üzerinden tanıtan 
Yavaş, Başkent’in farklı parkların-
da kurulacak mutluluk sahneleri 
ve programına ait takvimin http://
www.ankara.bel.tr/etkinlikler/
parklarda-mutluluk-sahneleri 
adresi üzerinden takip edilebilece-
ğini açıkladı.

Hem müzisyenlere ekonomik 
yönden destek olacak hem de 
Başkentlilerin yaz akşamlarında 
sosyal mesafeyi dikkate alarak 
müzik dolu akşamlar geçirmeleri-
ni sağlayacak projenin detaylarını 
yaptığı paylaşımla duyuran Yavaş, 
“Başkentimizi Mutluluk Sahneleri 
ile dolduruyoruz. Sahneler bes-

tesiz, müzisyenlerimiz destek-
siz, Ankara sanatsız kalmayacak” 
dedi.

Parklarda düzenlenecek prog-
ramların yanı sıra daha önce 3 
ay nakdi ödeme gerçekleştiren 
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
müzisyenlere yeniden nakdi des-
tekte bulunacak. Büyükşehir Be-
lediyesi eylül ayına kadar sürmesi 
planlanan Mutluluk Sahneleri’nde 
konser vermek isteyen Başkent-
li müzisyenlere kişi başı 500 TL 
ödeme yaparak destek sağlamayı 
amaçlıyor. 

Mutluluk Sahneleri’nde çalmak 
isteyen müzisyenler, Kültür ve 
Sosyal İşler Daire Başkanlığının 
“(0312) 507 24 37” numaralı te-
lefonunu arayarak başvuru yapa-
biliyor.

NAKDİ DESTEK DE 
SÜRECEK
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