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Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi iştiraki BELKA A.Ş. 
tarafından dizel otobüsten 

dönüştürülerek üretilen ve AB 
standartlarında testleri başarıyla 
geçen “Türkiye’nin ilk dönüştürül-
müş yüzde 100 elektrikli otobüsü” 
için tüm süreçler tamamlandı.

İlk prototipini 25 Şubat’ta dü-
zenlenen basın toplantısında ka-
muoyuna “Eski otobüsler hem 
hava kirliliği hem yakıt tüketimi 
açısından Ankara için son derece 
sakıncalıydı. Bundan sonra inşal-
lah Ankara’nın sokaklarında elekt-
rikli otobüsleri göreceğiz” sözle-
riyle tanıtan Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
ilk etapta belediye otobüsleri ile 
ön seri imalat yapılacağını açıkladı.

TÜRKİYE’DE BU ALANDA 
YETKİ ALAN İLK ŞİRKET

1994 model eski bir dizel oto-
büsün dönüştürülmesi ile üretilen 
yüzde 100 yerli elektrikli otobüs, 

“Seri Tadilat Tip Onay Belgesi” 
aldı.

BELKA A.Ş., ürün dönüşüm 
projesi ve üretim tesisi onaylanan 
ve Türkiye’de bu alanda ilk yetki 
alan şirket olurken, Başkentlilere 
ilk seri üretime geçileceği müjde-
sini Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş sosyal medya he-
sapları üzerinden duyurarak verdi. 
Yavaş, “Türkiye’nin ilk dönüştürül-
müş yüzde 100 elektrikli otobü-
sünü gururla sizlere tanıtmıştık. 
Şimdi ise ‘Seri Tadilat Tip Onay 
Belgesi’ aldık ve 22 eski EGO oto-
büsümüzü dönüştüreceğiz. Anka-
ra’mızı çevre dostu otobüslere ka-
vuşturacak olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz” dedi.

İLK ETAPTA 22 EGO 
OTOBÜSÜNÜN DÖNÜŞÜMÜ 
İÇİN HAZIRLIKLAR 
SÜRÜYOR

Belgenin alınma süreci devam 
ederken, mevcut prototip oto-

büste geliştirme ve güncelleme 
çalışmaları da tamamlandı. BELKA 
yönetimi, onay belgesinin alınma-
sının ardından ilk etapta 22 EGO 
otobüsünde başlatılacak ön seri 
imalat için hazırlıkların devam et-
tiğini açıkladı.

ÇEVRECİ, EKONOMİK VE 
SESSİZ

BELKA tarafından sıfır 
elektrikli otobüs maliyetinin 3’te 
1 maliyetine dönüştürülen yüzde 
100 elektrikli otobüs, sadece yakıt 
farkı ile 3,5 yılda kendini amorti 
etme özelliğine sahip. Dönüşüm 
işleminden sonra kullanım ömürleri 
15 yıl uzayan ve yüzde 80’e yakın 
yakıt tasarrufu sağlayan otobüsler, 
sessiz ve çevreci olma özelliğinin 
yanı sıra gece şarjıyla birlikte 3-4 
saatlik şarjla yaklaşık 300 ila 400 
kilometre yol yapabiliyor.

TÜRKİYE’NİN GURURU: 
22 EGO OTOBÜSÜ ELEKTRİKLİ
OTOBÜSE DÖNÜŞTÜRÜLECEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 25 Şubat’ta prototipini tanıttığı Avrupa stan-
dartlarında testleri başarıyla geçen, Türkiye’nin yüzde 100 dönüştürülmüş ilk yerli elektrikli otobüsü 
için “Seri Tadilat Tip Onay Belgesi” alındı. Otobüsü üreten Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki 
BELKA, ilk etapta 22 EGO otobüsünü elektrikli otobüse dönüştürmeye hazırlanıyor.

Ecegül SARAL

ARŞİV
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TAM KAPANMADA TAM MESAİ:
ANKARA’DA ASFALT SEFERBERLİĞİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 günlük tam kapanma sürecinin başlamasıyla birlikte Başkent 
genelinde asfalt serim seferberliği ilan etti. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 35 noktada 315 bin 
ton asfalt imalatı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi 17 gün-
lük tam kapanma sürecinde 
yolları yenileme ve asfalt se-

ferberliği ilan etti.

Sokağa çıkma yasağının sona 
ereceği sağlıklı günlerde güvenli 
ve kesintisiz sürüş sağlamak ama-
cıyla 25 ilçenin tamamında asfalt 
serim çalışmalarını hızlandıran 
Büyükşehir Belediyesi, süreç bo-
yunca tam 315 bin asfalt serimi 
gerçekleştirdi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 29 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında; 
11 ilçe 35 mahallede bulunan 45 bulvar ve caddede 89 bin 354 ton asfalt 
serimi gerçekleştirirken, 23 ilçe 138 mahallede bulunan 191 bulvar ve 
caddede ise 11 bin 840 ton yama imalatı yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca asfalt serim çalışmalarına 7/24 esa-
sına dayalı olarak hız kesmeden devam eden Fen İşleri Daire Başkanlığı 
ekipleri, 17 günlük tam kapanma sürecinin ilk haftasında toplamda 173 
mahallede 236 bulvar ve caddenin asfalt serimi ve yama işlemini tamam-
ladı.

HABER MERKEZİ Oğuzhan KIZILTUĞ • Oğuz BAŞKAYA

İLK HAFTADA 173 MAHALLE 236 NOKTADA
ASFALT SERİMİ VE YAMA YAPILDI
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35 NOKTADA ASFALT 
İMALATI YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi tam 
kapanma sürecinde asfalt çalış-
malarına ara vermeden devam 
etti. Fen İşleri Daire Başkanlığı 
ekipleri; Altındağ’dan Beypaza-
rı’na, Çankaya’dan Keçiören’e, 
Etimesgut’tan Kahramankazan’a, 
Mamak’tan Yenimahalle’ye kadar 
toplam 35 noktada tam kapan-
manın uygulandığı tarihler ara-
sında 315 bin ton asfalt imalatı 
yaptı.

BAŞKAN YAVAŞ: 
“YASAKLARI FIRSATA 
ÇEVİRİYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, KRT TV’de katıl-
dığı “Sisler Bulvarı” programında 
asfalt çalışmalarıyla ilgili vatan-
daşlardan gelen mesajlara de-
ğindi. Programda Keçiören Fatih 
Köprüsü’nden Etimesgut İstas-
yon Caddesi çalışmalarına kadar 
hayata geçirilen birçok proje hak-
kında bilgi veren Yavaş, “Geçen 
biri mesaj atmış ve şöyle yazmış. 
‘Şimdi sokağa çıkma yasağı var 
ve siz her yeri asfaltlıyorsunuz. 
Eskiden böyle olmazdı, tam 
okullar açılacakken yapılırdı ki 
insanlar çalışıldığını görsün’ de-
miş. Biz yasakları fırsata çeviri-
yoruz. Gerek ASKİ gerek asfalt… 
Hayali hiçbir projeye harcayacak 
paramız yok” yorumunda bulun-
muştu.
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Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın 
göreve gelmesinin ardından 

başlatılan uygulama ile mal ve hiz-
met alım ihaleleri 2 yıldır canlı ola-
rak yayınlanmaya devam ediyor.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik 
ilkesi gereği Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 8 Mayıs 2019-8 Mayıs 
2021 tarihleri arasında kayıt altına 
alınan toplam bin 420 ihale; bele-
diyenin Youtube kanalı, ABB TV ve 
sosyal medya hesapları üzerinden 
canlı olarak yayınlandı.

COVID-19 salgını nedeniyle 
toplum sağlığı ile ilgili ve acil ya-
pılması gereken ihalelerin dışında 
birçok ihale ertelenirken, son 24 
ayda yüksek maliyetli ve ihtiyaç 
fazlası lüks araçların satışından as-
bestli boru değişimine, gayrimen-
kul satışından Halk Ekmek büfe 
kura çekilişine kadar çok sayıda 
ihale izlenme rekorları kırdı. 

Büyükşehir Belediyesi ve iş-
tirakleri ile ASKİ ve EGO Genel 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
ve canlı olarak yayınlanan ihale-
lerle ilgili bilgi veren Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi Basın Yayın 
ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel 
Koordinatörü Volkan Memduh 
Gültekin, “Göreve başladığımız ay 
Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın 
ilk talebi ihalelerin canlı yayınlan-
ması olmuştu. Şeffaf belediyecilik 
açısından Başkent’ten tüm Türki-
ye’ye yayılan bir ışık olan bu karar 
ile 1420 ihaleyi canlı yayınladık. 
Emeği geçen mesai arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ’A 
ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK 
ÖDÜLÜ

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın hayata geçirdiği 
kamuoyunun gözü önünde açık ve 
şeffaf şekilde canlı olarak yayınla-

nan ihaleler dünya kamuoyunun 
da dikkatini çekti. Uluslarara-
sı Şeffaflık Derneği, “Şeffaflığın 
sağladığı sosyal hesap verebilirlik 
ve erişebilir karar alma anlayışı 
ile örnek bir yönetim sergilediği, 
Başkent’in yönetiminde şeffaflığı 
ve katılımcılığı evrensel ölçütler-
de uyguladığı için” Başkan Yavaş’ı 
2020 Şeffaflık Ödülü’ne layık gör-
dü. Dünyaca ünlü vakıflardan biri 
olan City Mayors Foundation (Be-
lediye Başkanları Vakfı) da Başkan 
Yavaş’ı şeffaf yönetim uygulama-
ları ve pandemi sırasında toplum 
sağlığını koruyan çalışmaları nede-
niyle “World Mayor 2021 Dünya 
Belediye Başkanı Ödülü”ne aday 
gösterdi.

1420 İHALE: ŞEFFAF BELEDİYECİLİKTE CANLI 
İHALE DÖNEMİ İKİNCİ YILINI DOLDURDU
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın şeffaf yönetim ilkesiyle 8 Mayıs 2019 tarihinden 
itibaren mal ve hizmet alım ihaleleri için başlattığı canlı yayın uygulaması 2’nci yılını doldurdu. ABB TV, 
Youtube ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan ihale sayısı bin 420’ye ulaştı.

Zeliha BAĞDAŞ ARŞİV



www.ankara.bel.tr        5

BAŞKENT BÜLTENİ

“6 MİLYON TEK YÜREK” YÜZ BİNLERİN 
YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bu yıl ikinci dalgasını başlattığı “6 Milyon Tek Yürek” 
kampanyası rekor kırdı. Geçen sene Ramazan ayı ile Kurban Bayramı arasında düzenlenen kampanyaya 
yaklaşık 40 milyon TL’lik destek gelirken bu yıl bağış tutarı 41 günde 25 milyon TL’yi geçti. İki yılda 
toplam destek tutarı 65 milyon TL’ye ulaştı.

Erhan YUMŞAK ARŞİV

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘iyilikte 
ikinci dalgayı başlatıyoruz’ sözle-
riyle Ramazan ayı öncesinde baş-
lattığı “6 Milyon Tek Yürek” kam-
panyasına hayırseverler yoğun ilgi 
gösterdi.

Sadece Ankara değil, Türki-
ye’nin tek yürek olduğu kampanya 
ülke sınırlarını aştı ve toplam bağış 
tutarı 41 günde 25 milyon TL’yi 
geçti. Geçen yıl Ramazan ayı ile 
Kurban Bayramı arasında düzenle-
nen kampanyaya gelen yaklaşık 40 
milyon TL’lik destek tutarı ile daya-
nışma hareketinin iki yılda toplam 
tutarı 65 milyon TL’yi aştı.

Ramazan ayı boyunca ‘İftar 
Ver’ uygulamasıyla BELPA Mutfa-
ğı tarafından hazırlanan sahur ve 
iftar paketleri, 25 TL karşılığında 
65 yaş üstü vatandaşlara, kronik 
hastalara, engellilere, dar gelirli 
ailelere ve salgın sebebiyle gelirin-
den mahrum kalan esnaf grupları-
na ulaştırıldı.

Ramazan ayının sona ermesiyle 
‘iftar ver’ uygulaması da sona erdi. 
Hayırsever vatandaşların yaptığı 
bağışlarla 235 bin 692 kişiye sahur 
ve iftar yemeği ulaştırılırken, des-
tek tutarı da 12 Mayıs 2021 tarihi 
itibarıyla 5 milyon 892 bin 400 TL 
oldu.

“6 Milyon Tek Yürek” kampan-
yası devam ederken, hayırseverler 
‘ankaratekyurek.com’ adresi üze-
rinden ‘Su Ver’, ‘Bilet Ver’, ‘El Ver’ 
ve ‘Afiyet Ver’ uygulamalarından 
istediğini seçerek, ihtiyaç sahiple-
rinin yüzünü güldürmeye devam 
edebilecek. Kampanya kapsamın-
da 41 günde (13 Mayıs 2021 tarihi 
itibarıyla);

• Su Ver ile 72 bin 977 adet su 
faturası ödenerek, 3 milyon 404 bin 
424 TL,

• Bilet Ver ile 3 bin 66 adet ANKA-
RAKART’a yükleme yapılırken, 188 
bin 288 TL,

• El Ver ile 27 bin 23 nakit yardım 
adedine ulaşılırken, 7 milyon 624 bin 
775 TL,

• Afiyet Ver ile 41 bin 742 yardım 
kolisi siparişi alınırken, 8 milyon 161 
bin 800 TL, 

• İftar Ver ile 235 bin 692 sipariş 
verilirken, 5 milyon 892 bin 400 TL 
destek sağlandı.

6 MİLYON TEK 
YÜREK KAMPANYASI 

DEVAM EDİYOR

“İFTAR VER” 
SONA ERDİ
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ANKARA ÜCRETSİZ İNTERNET AĞI İLE ÖRÜLÜYOR:
28 MEYDAN ÜCRETSİZ Wİ-Fİ’YE KAVUŞTU 
Başkan Mansur Yavaş’ın “İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı 
olduğuna inanıyoruz” diyerek duyurduğu Başkent meydanlarına ücretsiz 
internet hizmeti her geçen gün yaygınlaşıyor. Ankara Kalesi, Hacı Bayram 
Veli Camii ve Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı’nın da eklenmesiyle 
ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti verilen meydan sayısı 28’ye ulaşırken, projenin ilk 
etabının yüzde 70’i tamamlanmış oldu.

SIRADA 8 MEYDAN VAR
Merkez ve ilçe meydanlarına 

ücretsiz Wİ-Fİ uygulaması kapsa-
mında kalan meydanlarda da kısa 
sürede internet erişimi sağlanması 
hedeflenirken, yüzde 70’i tamam-
lanan Faz1’in yüzde 30’unu oluş-
turan 8 nokta ise şunlar:

“Kızılay Meydanı, Güvenpark, 
Beşevler Üniversiteler Bölgesi, 
Batıkent Meydan, Etimesgut Tren 
Garı, Gökkuşağı Yolu, Sincan Lale 
Meydanı ve Çayırhan Kent Mey-
danı.”

“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 30 nokta daha ücretsiz 
Wİ-Fİ hizmetine kavuşacak. Proje 
kapsamında kent genelinde yıl so-
nuna kadar meydan ve rekreasyon 
alanlarında toplam 65 noktada va-
tandaşların ücretsiz internet kulla-
nabilmesi amaçlanıyor.

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.

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın “İnter-
nete erişim hakkının temel bir 
insan hakkı olduğuna inanıyoruz” 
diyerek hayata geçirdiği projenin 
ilk etabında kentin 35 meydanına 
yapılması planlanan çalışma hızla 
ilerliyor.

Ankara Kalesi, Hacı Bayram 
Veli Camii ve Bahçelievler Adnan 
Ötüken Parkı’nın da eklenmesiyle 
Başkent’te ücretsiz Wİ-Fİ hizme-
tinin verildiği meydan sayısı 28’ye 
yükseldi.  

1,9 MİLYON METREKARELİK 
ALAN İNTERNETLE 
BULUŞTU

Ankara’nın farklı noktalarında 
toplam 10 milyon metrekarelik 
alana ücretsiz internet sağlanma-
sının planlandığı proje her geçen 
gün daha da yaygınlaştırılırken, 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tara-
fından yürütülen çalışmalarda bu-
güne kadar 1 milyon 900 bin met-
rekarelik alan ücretsiz internetle 
buluşturuldu. 

“wifi.ankara.bel.tr” adresi üze-
rinden aktifleştirilen meydanlar 
tek tek gösterilirken, vatandaşları 
hızlı, güvenli ve ücretsiz internet-

le buluşturan hizmet kapsamında 
devreye alınan ücretsiz 1. Etap 
Wİ-Fİ 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
Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT

Ali Arda ERDEMLİ
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Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi Başkent’in tarihini gün 
yüzüne çıkarmak ve ge-

lecek nesillere taşımak amacıyla 
Ankara Kalesi’nde başlattığı iyileş-
tirme çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire 
Başkanlığı, Ankara Kalesi İçhisar 
Mevkiinde 91 binanın turizme ka-
zandırılması için  “İçkale 1. Etap 
Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kap-
samında restorasyon çalışmalarını 
titizlikle yürütüyor.

Ankara’da tarihi mirası ve de-
ğerleri gün yüzüne çıkarmak için 
çalışmalarını aralıksız sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ka-
lesi’ndeki iyileştirme çalışmalarıyla 
Başkent turizmini de canlandırma-
yı hedefliyor.

Kale esnafının ekonomisine de katkı sağlayacak proje her 
geçen gün büyük bir ivme kazanırken, tarihi mekan restorasyo-
nunda Başkentli ustalar görev alıyor.  Vatandaştan esnafa, ev sa-
hiplerinden kaleyi restore eden çalışanlara kadar pek çok kişinin 
emeği ve ilgisiyle cazibe merkezi olmaya hazırlanan Ankara 
Kalesi, bu sayede yeni bir kimlik kazanarak gelecek nesillere ev 
sahipliği yapabilecek.

BAŞKENTLİ USTALAR KALE’DE TARİHİ 
MİRASI GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYOR
 Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi “İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi” ile 37 tanesi tescilli 
olmak üzere 58 parseldeki 91 yapının restorasyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Proje kapsamında tarihi 
dokusuna zarar vermeden kaleye yeni bir kimlik kazandırmak için emek sarf eden Başkentli ustalar hünerlerini 
göstererek Ankara evlerini aslına uygun olarak restore ediyor. 

Zeliha BAĞDAŞ Ali İhsan CANSIZ
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şüm sağlayarak çevreci ve örnek 
bir çalışmaya imza attı. 

BELKA Hasan Yalçıntaş Yenile-
nebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri 
Merkezi’nde yer alan Geri Dönü-
şüm, Çevre ve Atık Bertaraf Tesi-
si’ne getirilen çimler, “komposla-
ma” yöntemiyle organik gübreye 
dönüştürülmeye başlandı. Hiçbir 
kimyasal madde kullanmadan 
mayalama yöntemiyle elde edilen 
organik gübreler, Büyükşehir Bele-
diyesine ait rekreasyon alanlarında 
yeniden gübre olarak kullanılacak.

Gübre üretimi sırasında 80-90 
dereceye ulaşan sıcak hava ve te-

Yeni ve modern teknikler kul-
lanarak AR-GE çalışmaları-
nı hızlandıran Büyükşehir 

Belediyesi sıvı gübre üretiminden 
sonra şimdi de park ve yeşil alan-
lardan toplanan çimleri kompos-
lama yaparak “organik gübre”ye 
dönüştürdü.

Başkentlilere projeyi sosyal 
medya hesapları üzerinden tanı-
tan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, “Başkent’te çevre 
teknolojileri ve tasarruf odaklı ça-
lışmalarımızla dönüşüme devam 
ediyoruz. Hasan Yalçıntaş Yenile-
nebilir Enerji ve Çevre Teknolojile-
ri Merkezinde, park ve bahçelerde 
biçilen çimleri organik gübreye 
dönüştürüp toprağın verimini ar-
tırıyor, su tüketimini düşürüyo-
ruz” dedi.

“Topraktan Aldığımızı Toprağa 
Verelim” sloganıyla çimden orga-
nik gübre üretimine başlayan Bü-
yükşehir Belediyesi iştiraklerinden 
BELKA A.Ş., doğadan geri dönü-

BÜYÜKŞEHİR’DE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ İLE 
DÖNÜŞÜM: ÇİMDEN GÜBRE ÜRETİMİ BAŞLADI
Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELKA A.Ş, park ve bahçelerde biçilen çimlerden organik gübre 
üretmeyi başardı. Yıllık en az 4 milyon TL tasarruf sağlayacak uygulamayla elde edilen doğal gübre 
rekreasyon alanlarında gübre olarak kullanılacak.

YILLIK EN AZ 
4 MİLYON TL 

TASARRUF 
SAĞLANACAK

sisin çatısında yer alan güneş pa-
nelleri sayesinde seracılık yapmayı 
da planladıklarını belirten BELKA 
A.Ş. Genel Müdürü Dursun Çiçek, 
şu bilgileri verdi:

“Tesisin içine güneş panelleri 
de yaptık. Temiz enerjiyi kullana-
rak soyu tükenmiş endemik bitki-
lerin yeniden canlandırılması için 
Ankara’daki üniversitelerimiz ile 
iş birliği yapacağız. Tesisimiz ya-
tırımcıya açık. Komposlama ma-
kineleri ile havyan atıkları da dö-
nüştürülebiliyor. Toprakta yetişen 
hiçbir şeyi ziyan etmemeliyiz. İhti-
yaç fazlası organik gübreler vatan-
daşlara yarı fiyatına satılacak. Bü-
yükşehir’in yıllık gübre ihtiyacını 
biz karşılayacağız. En az 4 milyon 
TL tasarruf edeceğiz.”
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Çevre Teknolojileri Merkezi’nin 

kapılarını ticari amaç gütmeden 
yatırımcılara, üniversitelere ve 
araştırmacılara açacaklarını, ço-
cukların da geri dönüşümü bizzat 
tesise gelerek uygulamalı olarak 
görebileceğini vurgulayan Çiçek, 
“İlk projemiz olan elektrikli oto-
büs dönüşüm projesini başarıyla 
gerçekleştirdik. BELKA Yenilene-
bilir Enerji ve Çevre Teknolojileri 
Merkezi’nin de ilk aşaması ta-
mamlandı. Kış sezonunda da mey-
ve ve sebze halinin atıklarını ben-
zer şekilde komposlayacağız. Bir 
başka projemiz de ‘Pelet’ tesisini 
açmak. Bu yazın inşaatına başla-
mayı planladığımız tesiste, buda-
nan ağaç dallarından önemli bir 
yakacak elde edeceğiz. Bu pelet-
lerin Ankara’mızın kırsal ve orman 
köyleri için yeni bir geçim kaynağı 
olacağını düşünüyoruz” dedi.

BAŞKENT EKONOMİSİNİ 
CANLANDIRACAK TESİS

Tesis’ten elde edilen yüzde 100 
organik geri dönüşüm sayesinde 
tarım ekonomisinin canlanacağı 
Başkent’te;

- Toprağın kalitesinin artırılması, 
organik tarım teknolojilerinin ge-
liştirilmesi ve daha fazla tasarruf 
edilmesi,

- Gelecek nesillere geri dönüşüm, 
organik tarım ve çevre bilinci aşı-
lanması, 

- Üniversitelere, araştırmacılara 
uygulama için açık olması, benzer 
tesis kurmak isteyen, tarımla ve 
hayvancıkla uğraşanlara teknolojik 
destek verilmesi, 

- ABB’nin ihtiyacı olan ve satın alı-
nan organik gübrenin  %72’sinin 
üretilmesi ve yıllık yaklaşık 4 mil-
yon TL tasarruf sağlanması,

- Su tutma kapasitesi yüzde 600 
olan çim kompostu sayesinde, su 
rezervlerinin daha verimli kullanıl-
ması, 

- Karbon ayak izinin azaltılması, 

- Kırsalda tarım ve hayvancılıkla 
uğraşan köylere ve orman köyleri-
ne örnek bir tesis olması,

- Hayvancılık yapan köylülerimizin 
büyük baş hayvan atıklarının da 
aynı metotla kompostlanarak or-
ganik gübre elde edilmesi,

- Tarımla uğraşan köylünün tarım-
sal atıklarından organik gübre elde 
edilmesi,

- Orman köylerinde yaşayan köy-
lülerin, orman atıklarını toplayarak 
pelet elde edilmesi ve bu sayede 
hem köylülere ek gelir hem de An-

kara’ya temiz yakacak sağlanması,

- Bu tesis sayesinde Ankara’da 
Çevre ve Geri Dönüşüm duyarlı-
lığı sağlanabileceği gibi kırsaldaki 
vatandaşlara da organik gübre ve 
temiz yakacak sağlayabilecek bir 
tesis kazandırılması,

- Talep eden köylere benzer tesis 
kurulması amacıyla teknik destek 
verilmesi amaçlanıyor.

Zeliha BAĞDAŞ

Ali İhsan CANSIZ
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ASKİ BALA’NIN 40 YILLIK İÇME SUYU SORUNUNU ÇÖZÜYOR
Bala’nın 40 yıldır devam eden içme suyu sorununu çözüme kavuşturmak için harekete geçen ASKİ, Göztepe 
Mahallesi’nde 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposunu Ramazan Bayramı sonrası devreye sokmaya 
hazırlanıyor. Genel Müdür Erdoğan Öztürk, “1 yıl içinde Ankara’nın kırsal mahallelerinde içme suyu anlamında 
ciddi çözümlere ulaşmış olacağız” dedi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, An-
kara’nın kırsal mahalleleri-
ne yönelik içme suyu temi-

ni çalışmalarına tüm hızıyla devam 
ediyor. 

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan 
Öztürk, 2020 yılı nüfus verilerine 
göre 30 bin kişinin yaşadığı Bala’da 
ihalesi yapılan 3 bin metreküp ka-
pasiteli yeni su deposunun kısa 
bir süre içinde hizmete gireceğini 
açıkladı.

ASKİ Genel Müdür Yardımcı-
sı Murat Tütüncübaşı ile birlikte 
Göztepe Mahallesi’ndeki su de-
posunda incelemelerde bulunan 
Öztürk, özellikle büyük sıkıntı 
yaşayan Abazlı, Ergin, Aydoğan, 
Aşıkoğlu, Yeniköy, Yöreli, Koçyay-
la ve Ahmetçayırı Mahalleleri ile 
Ergin Yaylası’nın su sorununun çö-
züleceğini söyledi. 

Deponun çıkış borusuna yapılacak bağlantı ile Bala merkezinin 
yanı sıra uzak mahallelere su sağlayan iki kola su verileceğini de ifade 
eden Öztürk, şu bilgileri verdi:

“Bala’da 400 metreküplük bir su depomuz bulunuyor ancak ilçe için 
yetersiz kalıyor. Yeni su depolarının yapımına devam ederken bir yandan 
da mevcut depoların bakım ve onarım işlerini yapacağız. Çünkü kırsal 
bölgelerdeki en büyük sorunumuz geçmişte yapılıp artık özelliğini yitirmiş 
olan, büyük ölçüde sızdırmazlık sorunu bulunan mevcut depolar. Umut 
ediyorum ki 1 yıl içinde Ankara’nın kırsal mahallelerinde içme suyu 
anlamında ciddi çözümlere ulaşmış olacağız.” 

Evin DEMİRTAŞ Ahmet ŞAD

Kent genelindeki içme suyu 
ve altyapı yatırımlarını pan-
demi döneminde de aralıksız 

sürdüren ASKİ Genel Müdürlüğü, 
Başkent’in yıllardır çözülemeyen 
altyapı sorunlarına birer birer neş-
ter vuruyor.

ASKİ yapılan yanlış imalatlar 
nedeniyle su taşkınlarının yaşan-
dığı noktalardan biri olan Keçiö-
ren Ihlamur Vadisi Parkı’nda yak-
laşık 10 yıldır çözülemeyen bu 
sorunu çözüme kavuşturdu. 2012 

KEÇİÖREN IHLAMUR VADİSİ PARKI’NIN 10 YILLIK SU TAŞKINI 
SORUNU ÇÖZÜLDÜ 
ASKİ Genel Müdürlüğü, Keçiören’deki Ihlamur Vadisi Parkı’nda yaklaşık 
10 yıldır yaşanan su taşkını sorununu kökten çözdü.

yılında dere yatağı değiştirildiği 
için önü kapanan ve atıl durumda 
kalan bölgedeki yağmur suyu hattı 
yeniden Çubuk Çayı’na bağlandı.

ASKİ ekipleri, Ihlamur Vadisi 
Parkı’nda ayrıca yağmur suyu 
hattına bağlı 3 atık su hattını (ka-
nalizasyon) yağmur suyu hattından 
ayrıştırarak çayın kirlenmesinin de 
önüne geçti.
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BÜYÜKŞEHİR SIVI GÜBRE ÜRETTİ
YÜKSEK VERİMLİ ORGANİK GÜBRE ÇİFTÇİLERE ÜCRETSİZ DAĞITILIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BelPlas tarafından üretilen Organik ve Organomineral Pro-7 gübre, 
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan onaylı “Organik Ürünler Tescil Belgesi” aldı. Toprağın ve ekinlerin ihtiyacı 
olan organik madde ihtiyacını karşılayan gübre, Başkentli çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıldı. 

 TOPRAKTAN YÜKSEK 
VERİM ELDE EDİLECEK

Başkentli çiftçiler için geliştir-
dikleri sıvı gübre sayesinde tarım 
topraklarının organik madde ihti-
yacını karşılayarak, ürünlerden alı-
nan verimi artırmayı hedefledikle-
rini belirten BelPlas AR-GE Müdürü 
Özgün Kırdar ise, “BelPlas Orga-
nomineral Pro-7 gübre ise organik 
maddelerin yanı sıra yüksek oran-
da NPK içeriğine sahip. Bu güb-
relerimizi çiftçilerimiz sulama su-
yuyla beraber kullanabilirler” dedi. 
İçeriğindeki yüksek organik mad-
de konsantrasyonu ile yetişmek-
te olan ekinlerin dinç, güçlü ve 
verimli olmasını sağlayacak güb-
reler hem bitki gelişiminde ek-
sik nokta bırakmayacak hem de 
ekinin güçlü temeller üzerinde 
büyümesine katkıda bulunacak. 
BelPLAS tarafından üretilen orga-
nik sıvı gübreler; bitkiler yetişirken 
fide döneminde, çiçeklenmenin 
başlangıcında, meyve tutumundan 
sonra ve hasat başlangıcı olmak 
üzere 4 evrede kullanılabilecek. 
Her uygulamada 1 dekara karşılık 
3-5 litre olmak üzere 4 kez dam-
la-sulama ile toprağa uygulanabi-
lecek.

Erhan YUMŞAK Ali İhsan CANSIZ

BelPlas A.Ş. olarak yol çizgi boyaları 
ve vektörle mücadele alanlarında 

Başkentlilere hizmet veriyoruz. 
Bunlara ek olarak dünyayı etkisi 

altına alan koronavirüs salgınının 
başlamasıyla solüsyon ve sıvı 
sabun üretimi gerçekleştirdik. 

Kış aylarında kullanılmak üzere 
buz çözücü solüsyon BELÇÖZ’ü 

geliştirdik. Son olarak Başkent’te 
kırsal kalkınmaya destek vermek 

amacıyla organik sıvı gübre 
üretimine de başladık. Önümüzdeki 

Ramazan Bayramı’nda Kırsal 
Hizmetler Daire Başkanlığımızın 

çiftçimize fide dağıtımına ek olarak 
biz de çiftçimize ikinci bir bayram 

yaşatarak 20 bin litre ‘Belplas 
Organik Gübre’ ve 10 bin litre de 

‘Belplas Organomineral Pro-7’ 
ürünlerimizi ürünlerimizi 5 litrelik 

ambalajlarda dağıtıyoruz.

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, AR-GE çalışmaların-
da önemli başarılara imza 

atmayı sürdürüyor. BELKA A.Ş. 
kullanım ömrünü dolduran di-
zel otobüsü yüzde 100 elektrikli 
otobüse dönüştürerek “Seri Ta-
dilat Tip Onay Belgesi” alırken 
şimdi de Büyükşehir Belediyesi 
iştiraklerinden BelPlas, organik 
sıvı gübre üretti.

Kış aylarında buz çözücü so-
lüsyon üreten BelPLAS Ankara 
Termoplastik ve Bakım Ona-
rım Hizmetleri A.Ş. son olarak 
“BelPlas Organik Gübre” ve 
“BelPlas Organomineral Pro-7 
Gübre” üreterek Tarım ve Or-
man Bakanlığı tarafından onaylı 
“Organik Ürünler Tescil Belgesi” 
aldı.

ÜRETİLEN SIVI GÜBRE 
BAŞKENTLİ ÇİFTÇİLERE 
ÜCRETSİZ DAĞITILACAK     

Gübre üreten firmalara göre 
çok daha az maliyetle üretim 
gerçekleştirdiklerini vurgulayan 
BelPLAS Genel Müdür Yardımcı-
sı Ali Tokmak, çalışma hakkında 
şu bilgileri verdi:
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BÜYÜKŞEHİR’DEN “ULUS MODERN KÜLTÜR VE 
SANAT MERKEZİ” İÇİN MİMARLIK YARIŞMASI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in tarihi merkezi Ulus’ta inşa edilecek “Modern Kültür ve Sanat Merkezi” 
için mimari proje yarışması düzenliyor. Ulusal ölçekteki yarışmaya eserlerin elden son teslim tarihi ise 3 Ağustos 
2021 olarak belirlendi.

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, Başkent’in ilk şehir 
merkezi olarak kabul edilen 

tarihi Ulus bölgesini kültür ve sa-
nat etkinlikleriyle buluşturacak bir 
projeyi hayata geçiriyor. Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı 
tarafından ulusal ölçekte düzenle-
nen “Ulus Modern Kültür ve Sanat 
Merkezi Ulusal Mimarlık” yarış-
ması ile 2003 yılında çıkan yangın 
sonrası yıkılan Ulus Modern Çarşı-
sı yeniden inşa edilecek.

ULUS YENİDEN KÜLTÜRÜN 
VE SANATIN MERKEZİ 
OLACAK

Resmi Gazete’de de yayımla-
nan ve 12 Nisan itibarıyla açılan 
mimari proje yarışmasıyla Ulus’un 
kültür ve sanat etkinliklerinin 
merkezi haline dönüştürülmesi 
amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi “Ulus 
Modern Kültür ve Sanat Merkezi” 
adıyla Başkent’e çoğulcu, katılımcı 

ve esin verici buluşma mekânları 
kazandıracak nitelikli ve modern 
bir yapı inşa etmeyi planlarken, 
Ulus’u geçmiş yıllarda hatta Roma 
döneminden itibaren olduğu gibi 
yine kültürün ve sanatın merkezi 
yapmayı hedefliyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire 
Başkanlığı koordinasyonunda ger-
çekleştirilecek yarışma hakkında 
detaylı bilgiye “yarismayla.ankara.
bel.tr” adresinden ulaşılabilecek.

Yarışmacıların hazırladıkları 
projeleri Atatürk Kapalı Spor ve 
Sergi Sarayı, Anafartalar Mahal-
lesi, Cumhuriyet Caddesi No: 5 
Altındağ Ankara adresine elden 3 
Ağustos’a, kargo ile ise 5 Ağustos 
2021 tarihine kadar teslim etmesi 
gerekiyor.

Yarışmada birinciye 120 bin, 
ikinciye 100 bin, üçüncüye 80 
bin, mansiyon ödülü alanlara ise 
50 bin TL para ödülü verilecek. Şu 
anda otopark olarak hizmet veren 
alanın gelecek nesillere bırakılacak 
modern sanat ve kültür merkezi-
ne dönüştürülmesini sağlayacak 
yarışmada Ankara Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Mansur Yavaş da 
danışman jüri üyeleri arasında yer 
alırken, jüri değerlendirmeleri 14 
Ağustos 2021 tarihinde başlaya-
cak.

SON GÜN
3 AĞUSTOS

Ecegül SARAL Toygar DÜNDAR Melih KOMŞU
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MANSUR YAVAŞ DUYURDU: YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE 
ÜCRETSİZ SMA TESTİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni evlenecek çiftlere sağlanacak ücretsiz Spinal Musküler 
Atrofi (SMA) testi desteği için başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Yeni evlenecek çiftlere seslenen Yavaş, 
“Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Başkent’te SMA hastalığının önüne geçecek bir adım attık. Sağlıklı yarınlara 
birlikte yürüyeceğiz” dedi. 

Protokol kapsamında SMA 
hastalığının teşhisi amacıyla 
mücavir alan sınırları içerisinde 
2021 yılında evlenecek çiftler-
den isteğe bağlı olarak birinin test 
ücreti Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından karşılanacak. SMA has-
talığının önceden tespit edilerek 
tedavi edilmesi amacıyla Başkent 
Üniversitesi’nde ücretsiz SMA 
testini yaptırmak isteyen çiftler; 
TC kimlik numaraları, ad ve soyadı, 
mobil cep numaraları ile evlilik 
durum belgesiyle internet adresi 
üzerinden formu doldurarak baş-
vuruda bulunabilecek.

SMA HASTA SAYISINDAKİ 
ARTIŞIN ÖNÜNE 
GEÇİLEBİLECEK

Şubat ayında Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Mansur Yavaş ve 
Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Ali Haberal’ın imzaladığı pro-
tokolle böylece Ankara genelinde 
SMA hastalığına karşı DNA tara-
ması yapılarak hem muhtemel gen 
değişikliği önceden tespit edilebi-
lecek hem de son dönemde artan 
hasta birey doğumlarının önüne 
geçilebilecek.

Sağlıklı gelecek nesiller için 
Büyükşehir Belediyesinin test 
ücretini karşılayacağı protokol 
kapsamında ayrıca Başkent Üni-
versitesi, öncelikli olarak çift-
lerden erkek olanlara yapılacak 
tarama sonucunda, genlerde de-
lesyon saptanan çiftlere genetik 
muayene ve genetik danışmanlı-
ğı da ücretsiz olarak sağlayacak. 
Evlenecek çiftler nikahlarını ilçe 
belediyelerinde yaptıracak olsalar 
bile Ankara Büyükşehir Belediye-
sine resmi olarak belgelerini ibraz 
ederek hizmetten ücretsiz fayda-
lanabilecek. 

Başkent’te “önceliğim insan 
ve insan sağlığı” diyerek 
toplum sağlığını önceleyen 

çalışmalara imza atan Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, bir ilke 
daha imza atarak yeni evlenecek 
çiftlere ücretsiz Spinal Musküler 
Atrofi (SMA) testi desteği verile-
ceğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, Başkent 
Üniversitesi ile 25 Şubat tarihin-
de yapılan protokol ve Büyük-
şehir Belediye Meclisi Nisan ayı 
toplantısında oy birliği ile alınan 
karar sonrası sosyal medya he-
sapları üzerinden yaptığı duyuru 
ile test başvuru sürecinin başla-
dığını açıkladı.

TEST İÇİN İNTERNET 
ÜZERİNDEN BAŞVURU

Yeni evlenecek çiftlere ses-
lenerek, “Türkiye’de bir ilki ger-
çekleştirerek Başkent’te SMA 
hastalığının önüne geçecek bir 
adım attık. Ücretsiz SMA testi 
desteği için başvuru sürecimiz 
başladı. Sağlıklı yarınlara bir-
likte yürüyeceğiz” diyen Yavaş, 
başvuruların “https://forms.
ankara.bel.tr/smatesti” adresi 
üzerinden yapılabileceği bilgisini 
paylaştı.

Zeliha BAĞDAŞ Barış KAYKUSUZ
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Başkent’te altyapı yatırımla-
rına hız kesmeden devam 
eden ASKİ Genel Müdürlü-

ğü, projesi 2017 yılında onaylanan 
ancak yapımı uzun süre ihmal edi-
len “Çubuk ve Akyurt İlçeleri Arası 
İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi” 
için düğmeye bastı.

Ankara-Çubuk Yolu üzerinde 
ilk kazmanın vurulduğunu açıkla-
yan ASKİ Genel Müdür Yardım-
cısı Murat Tütüncübaşı, altyapı 
çalışmalarının Çubuk’u susuz bı-
rakacağı iddialarının ise gerçeği 
yansıtmadığını belirterek, “Endişe 
etmeyin. Çubuk’un 1 litre suyu 
eksilmeyecek” dedi. 

ÇUBUK İLÇESİ 
ETKİLENMEYECEK, 
AKYURT’UN SU PROBLEMİ 
ÇÖZÜLECEK     

Hattın yapıldığı noktalarda in-
celemelerde bulunan Tütüncüba-
şı şu açıklamalarda bulundu: “Şu 
an 35 yıllık bürokrat ve 40 yıllık 
mühendis olarak konuşuyorum. 
Bazı siyasetçiler gibi gerçeklik-
ten, bilimsellikten, teknikten uzak 
konuşmuyorum. Biz ASKİ olarak 
eleştirilere daima açığız. Hele 
bu eleştirileri yapan ilçe beledi-
ye başkanımızsa dikkat kesiliriz. 
Ancak yapılan eleştiriler siyase-
te dönük olmamalı. Kurumumuz 

ÇUBUK - AKYURT İÇME 
SUYU PROJESİ’NDE İLK 
KAZMA VURULDU
ASKİ Genel Müdürlüğü, 2017 yılında onaylanan ancak yapımı ihmal 
edilen “Çubuk ve Akyurt İlçeleri Arası İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi” 
için ilk kazmayı vurdu. Çubuk 2 Barajı’ndan cazibe ile doğrudan Akyurt’a 
ulaştırılacak altyapı çalışması sayesinde önemli ölçüde enerji tasarrufu 
sağlanacak, arızalar azalacak ve ilçeye kesintisiz su verilecek.

tüm şeffaflığıyla her türlü soruya 
cevap verebilecekken, gerçekten 
uzak açıklamaların yapılması bizi 
üzdü. Bir ilçe belediye başkanımı-
zın sözünün yatsıya kadar mundar 
olmasını istemeyiz. Çok açık ve 
net soruyorum, Sayın Başkanım 
siz Çubuklunun susuz kalacağını 
nereden çıkarttınız? Böyle bir şey 
kesinlikle mümkün değil. Kamera-
lar karşısında siyaset yapma isteği, 
bilimin, mühendisliğin önüne geç-
miştir. Çubuk halkı lütfen rahat 
olun 1 litre suyunuz eksilmeye-
cek. Akyurt halkı siz de rahat olun 
her türlü engellemeye, ucuz siya-
sete rağmen bu proje ile suyunu-
zu getirip, hayır duanızı alacağız. 
ASKİ, bayram seyran, pandemi 

Evin DEMİRTAŞ • Ali Emre AY Ramazan KARACA
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demeden, sokağa çıkma yasakla-
rını fırsata çevirerek çalışıyor.” 

“ASKİ OLARAK ANKARA’NIN 
GÜNÜNÜ DEĞİL GELECEĞİNİ 
KURTARMA PEŞİNDEYİZ” 

Çubuk ve Akyurt ilçeleri arası 
içme suyu hattı yapım işiyle ilgili 
ayrıntılı bilgileri de paylaşan ASKİ 
Genel Müdür Yardımcısı Murat Tü-
tüncübaşı, şöyle konuştu: “35 mil-
yon 800 bin lira sözleşme bedeli 
olan bu proje ile 7 milyon liralık 
enerji maliyeti sağlayacağız. Pro-
je, tasarruf sayesinde 5 yılda za-
ten kendisini amorti edecek. Ak-
yurt’a ve Çubuk’a verilen su aynı 
su, aynı hat. Sadece Pursaklar’dan 
Akyurt’a giden isale hattının 155 
metrelik terfisi ortadan kaldırıla-
rak, elektrik maliyeti minimuma 
indiriliyor. Proje, Ankara’nın Mas-
ter Planı içinde de yer alan çok 

karlı bir yatırım. Biz Ankara’nın 
gününü değil, geleceğini kurtarma 
peşindeyiz. Bu projenin onaylan-
ma tarihi tesadüfe bakın ki 5 Ma-
yıs 2017. 4 yıl önce planlanmış, 
şimdi hayata geçiriyoruz.

“KAZI NOKTASI ALTYAPI, 
İMAR VE HİDROLİK EĞİME 
GÖRE BELİRLENDİ”

ASKİ ekipleri tarafından baş-
latılan çalışmaların ardından kazı 
noktasına yönelik eleştirilere de 
yanıt veren Tütüncübaşı, “Bura-
da hem içme suyu, yağmur suyu 
ve kanalizasyon hattı hem de te-
lekom hattı var. Bu şeridi onlar 
kapatmış durumda. Dolayısıyla 
biz bu şeride en yakın olan diğer 
şeritte çalışıyoruz. Trafiği ihlal et-
meyecek şekilde güzergahımızı 
belirledik” dedi. 

Altyapının yanı sıra imar duru-
mu, hidrolik eğim ve arazi topoğ-
rafyası dikkate alınarak çalışma 
noktasının belirlendiğini vurgula-
yan Tütüncübaşı, “Bu yol Büyük-
şehir Belediyesine ait bir yoldur. 
Borular çok dikkatli bir şekilde dö-
şeniyor. Tam kapanma süresi bitti-
ğinde bu yoldan çıkmış olacağız, 
anında asfaltlanıp yol eski haline 
getirilecek. Bu güzergahı kullanan 
vatandaşlarımızın hiçbir endişesi 
olmasın. Projenin ise önümüzdeki 
ağustos ayında bitirilmesini planlı-
yoruz” diye konuştu. 

Tütüncübaşı ayrıca Akyurt’un 
dışında Akyurt Sanayi Bölgesi, Sa-
ray Mahallesi, Balık Hisar Mahalle-
si ve Altınova Bölgesi’ne de içme 
suyu sağlayacak proje kapsamında 
şu ana kadar 2 bin 300 metre ima-
lat yapıldığını da açıkladı.
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Ankara Büyükşehir Belediye-
si, Ankara Kent Konseyi ve 
sivil toplum kuruluşlarıyla 

birlikte Başkent’e ait bir kurumsal 
kimlik kazandırmak için kolları sı-
vadı. Ankara Zabıta Daire Başkan-
lığı koordinasyonunda Başkent’te 
uzun yıllardır çözülmeyi bekleyen 
sorunlardan biri olan reklam tabe-
la ve totemlerin neden olduğu gö-
rüntü kirliliğini ortadan kaldıracak 
“Sokaktaki Ankara Projesi” için 
tanıtım toplantısı yapıldı. 

BAŞKENT KURUMSAL 
KİMLİĞE SAHİP OLACAK

Cumhuriyetin 100. yılı kapsa-
mında ve ‘Sokaktaki Ankara’ te-
masıyla hayata geçirilecek proje 
kapsamında Başkent’te kamusal 
alanlarda reklam tabelalarından 
kent mobilyalarına kadar birçok 
yenilik yapılarak, Başkent’in imajı 
ve değerleri çağdaş bir görünüme 
kavuşturulacak. 

CUMHURİYETİN 100. YILINA DOĞRU
“BİR ANKARA PROJESİ: 
SOKAKTAKİ ANKARA”
Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Sokaktaki Ankara Projesi”ni hayata 
geçiriyor. Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında hazırlanan projeyle; 
hafta sonları Atatürk Bulvarı’nın trafiğe kapatılması ve bulvara cephe 
binaların görsel güzelliğini ortaya çıkaracak birçok yeniliğin yapılması da 
planlanıyor. “Sokaktaki Ankara” temasıyla gerçekleştirilecek projeyle, 
Başkent’e yeni bir kurumsal kimlik kazandırılacak.

Çok yönlü bileşenlerle ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla birlikte ha-
zırlanan projeye, “Hacettepe, Bil-
kent, Atılım ve Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi, Ankara Kent Konse-
yi, Ankara Zabıtası, Ankara Tica-
ret Odası, Açık Hava Endüstriyel 
Reklamcılar Derneği, İç Mimar-
lar Odası Ankara Şubesi, Ankara 
Reklamcılar Derneği, Türk Serbest 
Mimarlar Derneği ve Mimarlar 
Derneği 1927, Büyükşehir Beledi-
yesi Kent Estetiği, Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma, Çevre Koru-
ma ve Kontrol ile Kültür ve Sosyal 
İşler Daire Başkanlıkları” katkıda 
bulundu.

Erhan YUMŞAK Ramazan KARACA
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BEYİN FIRTINASI VE 
GÖNÜLLÜLÜK ESASLI 
ÇALIŞMA GRUPLARI 
KURULDU

Projenin tanıtım toplantısında 
sunum yapan Zabıta Daire Başkanı 
Mustafa Koç, tüm paydaşların ka-
tılımıyla oluşturduğu çalışma grup-
larının 7 aydır 25 toplantı yaparak 
gönüllülük esasına dayalı beyin fır-
tınası yaptığını söyledi.

Koç, Başkent’in koruma alanları 
ile tarihi kent merkezinde ve kent 
genelinde detaylı, uygulanabilir, 
esnafın ihtiyaçlarını ve kent este-
tiğini dikkate alan yeni bir “Ticari 
Tanıtım ve Tabela Yönetmeliği”nin 
hazırlandığını ifade etti.

PARK, TABELA VE 
LEVHALARIN YAZI 
KARAKTERLERİ ANKARA’YA 
ÖZGÜ OLACAK

Proje kapsamında mahalle, 
cadde ve sokak tabelaları, bina 
kapı numaraları ile mimari tanıtım 
tabelaları için özgün font ulusal 
tasarım yarışmaları düzenleyecek-
lerini belirten Koç, “Bunun dışında 
kent mobilyaları yarışmaları ya-
parak, Ankara’yı anlatan fotoğraf 
karelerini, Ankara’ya özgü hediye-
leri, Ankara’nın grafiti dünyasını, 
mahalle turnuvalarını, folklorunu 
ve türkülerini yeniden canlandıra-
cağız” dedi.

Gerçekleştirilecek yarışmalar 
hakkında detaylı bilgiye ‘sokak-
takiankara.ankara.bel.tr’ ya da 
‘yarismayla.ankara.bel.tr’ adresle-
rinden ulaşılabileceğini açıklayan 
Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, 
yarışmanın danışman jüri üyeleri 
arasında Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mansur Yavaş, Ankara Kent 
Konseyi Başkanı Halil İbrahim 
Yılmaz, 1927 Mimarlar Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Lale Özgenel, Türk Serbest Mimar-
lar Derneği temsilcisi Yeşim Hatırlı, 
Ankara Reklamcılar Derneği Yöne-
tim Kurulu Başkanı Bora Hızal ve 
İç Mimarlar Odası Ankara Şube 
Başkanı Kasım Soner’in yer aldığı-
nı söyledi.

KALE’DEN KULE’YE YEPYENİ 
BİR ANKARA

Sokaktaki Ankara çalışmaları 
kapsamında Ankara Kalesi’nden 
Atakule’ye kadar Hacı Bayram böl-
gesi, Ulus Meydanı, Çankırı Cad-
desi ve Atatürk Bulvarını içine alan 
bölgenin dışında Tunalı Hilmi ile 
Aşkabat Caddesi (7. Cadde) üze-
rinde yer alan binalarda bulunan 
tabelalar, Büyükşehir Belediyesi 
tarafından kaldırılarak esnaf tara-
fından seçilecek yeni model tabe-
lalarla değiştirilecek. 

“Projenin amacı Cumhuriye-
timizin 100. yılı kapsamında An-
kara’yı çağdaş başkent kimliğine 

taşıyarak Ankaralılara tüm Tür-
kiye’ye hatta tüm dünyaya tanıt-
maktır” diyen Koç, konuşmasını 
şöyle tamamladı:

“Ankara, Türkiye’nin ilk yaratı-
cı kültür endüstrileri festivalinin 
de adresi olacak. Ana bulvarlarda 
keşmekeşe dönüşen tabela dü-
zensizliğini esnafımızla kavgasız 
gürültüsüz ortadan kaldırıyoruz. 
Birçok bulvarda bunu tamamla-
dık, çalışmalarımız diğer bulvar-
larda devam ediyor. Başkent’te 
ayrıca yeşil omurga mirasına da 
sahip çıkıyoruz. Kale’den Kule’ye 
projemizle ise Çankırı Caddesi ve 
Atatürk Bulvarını kapsayan bina-
ların görsel güzelliğini ortaya çı-
karacağız. Bunu esnaf ve sektör 
temsilcileriyle el ele vererek, on-
lara ekonomik ve ticari zarar ver-
meden yapacağız. Bulvara cephe 
binaları Başkent’e yakışır hale ge-
tirmeyi amaçlıyoruz.”

ATATÜRK BULVARI’NIN 
TRAFİĞE KAPATILMASI 
PLANLANIYOR

 Kent kimliğini ortaya çıkaracak 
projelerle Başkentlileri buluştur-
maya devam edeceklerinin altını 
çizen Koç, proje içinde ayrıca Ata-
türk Bulvarı’nı hafta sonları trafiğe 
kapatarak yayalara açmayı planla-
dıklarını vurguladı:

“Bir Ankara Projesi’nin en 
önemli ayaklarından biri de 

‘Bulvar Zamanları Projesi’… Bu 
projeyle kenti doyasıya yaşamayı 
hedefliyoruz. Atatürk Bulvarı’nı 
yapılacak düzenlemeyle hafta 

sonları araç trafiğine kapatmayı 
planlıyoruz. Bulvarda çevre dostu 

parkletlerin (oturma grupları) 
bulunduğu, vatandaşların 

kaldırım kahvelerinde şehri 
doyasıya yaşayacağı bir atmosfer 

yaratmayı istiyoruz.”
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Ankara Büyükşehir Belediye-
si, kırsal kalkınmayı öncele-
yen projelerle hem çiftçinin 

ekonomisine katkıda bulunmayı 
hem de Başkent ekonomisini can-
landırmayı hedefliyor.

Yerli üretimi teşvik etmek ama-
cıyla kırsal kalkınma desteklerini 
aralıksız sürdüren Büyükşehir Be-
lediyesi, çiftçilerden gelen yoğun 
talep üzerine bu yıl fide desteğini 
8 milyon adede çıkardı. Domates 
ve biber fidesi dağıtımına Ayaş 
Akkaya Köyü’nden başlandı. Kırsal 
Hizmetler Daire Başkanlığı; yüzde 
75’i hibe, yüzde 25’i ise çiftçi katkı 
paylı olmak üzere bu yıl 23 ilçede 
domates ve biber fidesi dağıtımı 
gerçekleştirecek. 

Ayaş Akkaya Köyü’nde ger-
çekleştirilen dağıtım çalışmalarına 
katılan Kırsal Hizmetler Daire Baş-

kanı Ahmet Mekin Tüzün, program 
kapsamında diğer ilçelerde de seb-
ze fidesi dağıtımına devam edildi-
ğini belirterek, şöyle konuştu:

8 MİLYON SEBZE FİDESİ
DAĞITIMI BAŞLADI
Yerli üretimi teşvik etmek ve Başkent ekonomisini canlandırmak amacıyla kırsal kalkınma desteklerini sürdüren 
Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de çiftçilere sebze fidesi dağıtımına başladı. Kırsal Hizmetler Daire 
Başkanlığı, artan talep üzerine bu yıl yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i çiftçi katkı paylı olmak üzere yerli üreticilere 
yaklaşık 8 milyon adet domates ve biber fidesi desteği sağlayacak. 

HABER MERKEZİ Yunus Emre AYAN • Emre ŞENOĞLU

“Üreticilerimizin en önemli 
girdisi olan fideyi ulaştırmaya 

başladık. Fidenin yanı sıra 
bu sene ilk defa sıvı gübre de 
dağıtmaya başladık. Böylece 

üreticilerimiz için önemli olan iki 
girdiyi sağlamış oluyoruz. Üre-

ticilerimizin sağlıklı ve bereketli 
bir sezon geçirmesini umuyorum 
ve Ankara’nın ihtiyaç duyduğu 
domatesi, biberi üreticilerimiz 
üzerinden sağlamayı istiyoruz. 
Mansur Yavaş belediyeciliğinin 
bir örneği olarak üreticinin her 
daim yanında olmaya devam 

edeceğiz.”
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Kent Estetiği Daire Başkanlı-
ğı’na bağlı ekipler tarafından 200 
kişi kapasiteli tribün inşa edilirken, 
basketbol sahasının parke zemini 
de zımpara yapıldı. Tesisi baştan 
aşağı boyayan ekipler ayrıca tesi-
sat işleri, fayans ve alçı işlemlerini 
de tamamladı. Büyükşehir Beledi-

yesi soyunma odası ve koltuk döşe-
melerinden, aydınlatma direklerinin 
yenilenmesine kadar titiz bir bakım 
ve onarım çalışması gerçekleştiri-
yor. 

ANKARAGÜCÜ TANDOĞAN
TESİSLERİ YENİLENİYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi, MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün Tandoğan Tesislerini baştan aşağı yeniliyor. Kent 
Estetiği Daire Başkanlığı, kapalı spor salonundan soyunma odalarına, duş yerlerinden aydınlatma direklerine kadar 
pek çok noktada yenileme işlemi gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında tesiste antrenman sahasına 200 kişilik 
tribün de inşa edildi.

Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi, spora ve sporcuya 
olan desteğini ara ver-

meden sürdürüyor. Başkent’te 
sporun gelişmesi amacıyla spor 
kulüplerine destek olmaya de-
vam eden Büyükşehir Belediye-
si, MKE Ankaragücü Spor Kulü-
bü Tandoğan Tesislerini baştan 
aşağı yeniliyor.

Tesisin sentetik çim sahasını 
yapan Kent Estetiği Daire Baş-
kanlığı, 400’ü altyapı sporcusu 
olmak üzere spor okuluna kayıt-
lı öğrencilerle birlikte toplam 2 
bin sporcunun yararlandığı tesi-
sin kapalı spor salonu, jimnastik 
salonu, soyunma odaları ile ay-
dınlatma direklerini de yeniledi.

Erhan YUMŞAK Behzat Ethem TORUN
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Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş, 
çalışan annelere seçim ön-

cesi verdiği ‘kreş’ sözünü tuttu. 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 
toplu açılışı gerçekleştirilen yerle-
rin başında gelen “Batıkent Çocuk 
Gündüz Bakımevi”, 3-6 yaş arası 
çocuklara hizmet vermeye başladı.

BAŞKENT’TE ÇOCUK 
GÜNDÜZ BAKIMEVİNİN 
SAYISI ARTACAK

İlkyerleşim Mahallesi 1890. 
Cadde 39/1 Batıkent adresin-
de hizmete giren Batıkent Çocuk 
Gündüz Bakımevi; 6 grup sorum-
lusu, 5 öğretmen yardımcısı, sos-
yal hizmet uzmanı, aile danışmanı 
ve sosyolog kadrosuyla pandemi 
nedeniyle sınırlı kapasiteyle 36-72 
aylık çocuklara hizmet verecek.

Çocukların geleceğe emin 
adımlarla ilerlemesi için çalışmaları 
büyük bir özveriyle yürüttüklerine 

dikkat çeken BELPA A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı  Ferhan Özkara, şu 
değerlendirmelerde bulundu: “Ço-
cuklarımız bizim için çok kıymetli, 
onları çok seviyoruz. Batıkent Ço-
cuk Gündüz Bakımevi ilk öğren-
cilerini almış durumda. Buranın 
yemekleri BELPA Mutfağı’ndan 
hijyenik bir şekilde geliyor.  Eği-
timler uzman kişiler tarafından 
veriliyor. Zaman içerisinde bu ço-
cuklarımız için jimnastik, yüzme, 
drama gibi ücretsiz kurslar ve ge-
ziler de düzenleyeceğiz.”

    İhtiyaç duyulan ve birinci ön-
celiği olan Sincan, Pursaklar ve Al-
tındağ gibi bölgelerde kısa zaman 
içinde okul öncesi etkinlik alanları 
açmak istediklerini de belirten Öz-
kara, “Batıkent’teki heyecanımız 
İşçi Blokları ile devam edecek. Ar-
dından Kuşcağız ve Ahmetler’deki 
çalışmalarımızı hızlandıracağız. 
Kısa sürede bu müjdeyi de kamu-
oyuna duyuracağız” dedi. 

BATIKENT ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIMEVİ 
HİZMETE GİRDİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim öncesinde özellikle çalışan annelere verdiği 
‘kreş’ sözünü tuttu. Açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştirilen “Batıkent Çocuk Gündüz 
Bakımevi” hizmete açılırken, pandemi nedeniyle sınırlı kapasiteyle 3-6 yaş arası çocuklara hizmet 
vermeye başladı.

Ecegül SARAL Emre ŞENOĞLU

Çocuk Gündüz Bakımevleri-
ni Ankara’nın diğer ilçelerinde de 
faaliyete geçirmek için çalışmaları 
hızlandırdıklarını ifade eden Sos-
yal Hizmetler Daire Başkanı Adnan 
Tatlısu ise şu bilgileri verdi:

“Sosyal Hizmetler Daire Baş-
kanlığı olarak ilk çocuk gündüz 
bakımevini Batıkent’te açarak eği-
time başladık. Belediyenin imkan-
larıyla ücretsiz olarak yüzme, jim-
nastik, satranç, spor ve İngilizce 
gibi çocukların beceri ve gelişim-
lerine yönelik olan branş eğitimle-
ri de vermeye başlayacağız.”

PANDEMİ KOŞULLARI ÖN 
PLANDA

Sosyal Hizmetler Daire Baş-
kanlığı ile BELPA A.Ş. koordinas-
yonunda hizmet veren ve 100 kişi-
lik kontenjana sahip olan Batıkent 
Gündüz Çocuk Bakımevi, pandemi 
sürecinin devam etmesi nedeniyle 
ilk etapta 40 çocukla sınırlandırıldı.

Belediye çalışanı, belediye dışı 
ve sosyal yardım alan ailelerin ço-
cuklarının yararlandığı Batıkent 
Çocuk Gündüz Bakımevi’nde; 
çocukların gelişimine katkı sağ-
layacak çocuk oyun alanlarından 
oyuncaklara, yemekhaneden din-
lenme odalarına kadar pek çok 
sosyal alan yer alıyor. Şehit ve gazi 
yakınlarının çocuklarından ceza-
evlerinde bulunan mahkumlar ile 
anne ve babası vefat etmiş olup 
bir yakını tarafından bakılan 3-6 
yaş arası çocuklardan ise herhangi 
bir ücret alınmıyor.
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BAŞKENT’TE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ BAŞLADI: 
SÖZ HAKKI SENİN ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, kent 
yönetiminde Başkentlilere 

söz hakkı verecek yeni bir uygula-
mayı başlattı. Katılımcı demokrasi 
anlayışı doğrultusunda hazırlanan 
Başkent Mobil uygulamasıyla di-
jital dönüşümü hayata geçiren 
Yavaş, şimdi de “BLD Digital 4.0” 
uygulamasını Başkentlilerle buluş-
turdu.

Dijital belediyecilik uygulama-
larına bir yenisini daha ekledikle-
rini açıklayan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, yeni uygu-
lamayı şu sözlerle tanıttı:

“Hazırsak başlayalım… Artık 
Ankara’yı Ankaralılar yönetmeye 
başlamıştır. Kentin dört bir yanın-
dan yükselen ‘Başkent senin, karar 
senin’ sesleri yeni bir dijital dönü-
şümün habercisidir. Ankara’nın bu 
eşsiz ve güzel hikayesini oluşturan 
sizsiniz. Artık dijital katılımcılık 
ile bütçeyi yönetecek, yaşadığınız 

şehrin projelerini belirleyeceksi-
niz. Dijital belediyecilik 4.0’a hoş 
geldiniz.”

Dünyada da örnekleri bulunan 
Akıllı Kent uygulamalarını Baş-
kent’e taşıyan Yavaş, yeni dijital 
uygulama ile ‘e-demokrasi’nin de 
temellerini atmış oldu.

BAŞKENTLİLER FİKİR 
ÜRETECEK, BÜYÜKŞEHİR 
YAPACAK

Kent yönetiminde katılımcılık 
ilkesini yaygınlaştırmayı amaçla-
yan Başkan Yavaş, Başkent Mobil 
uygulaması içinde “Söz Hakkı” ve 
“Başkent Genç” platformları üze-
rinden tüm Ankaralıların fikir, öne-
ri ve taleplerini iletmelerini sağla-
yacak.

“Söz Hakkı” platformu ile 7’den 
70’e tüm Ankaralıların nerede 
oturduğundan eğitim durumuna, 
mesleğinden yaşadığı ilçeye kadar 
birçok soru sorularak Başkent’in 

demografik verilerinin oluşmasına 
da katkıda bulunulacak. Söz Hakkı 
modülü üzerinden verilecek yanıt-
larla kişilere bildirimler yapılacak. 

Z KUŞAĞI İÇİN: “BAŞKENT 
GENÇ”

“Başkent Genç” modülü ile 
gençler fikir ve önerilerini, pro-
jelerini hem yazılı hem de video 
çekerek Büyükşehir Belediyesine 
gönderebilecek. Büyükşehir Bele-
diyesi gençlerden gelen projeleri 
ilgili daire başkanlıklarına ileterek 
değerlendirecek. Gençlerin kendi 
mahalle ve ilçelerinde küçük grup-
lar oluşturarak kent yönetimine 
katılmaları ve söz sahibi olmalarını 
sağlamayı amaçlayan Büyükşehir 
Belediyesi, seçilen projeleri sosyal 
medya hesapları üzerinden payla-
şarak hayata geçirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi “BLD Digital 4.0”ı hayata geçirerek Ankaralıların fikir, öneri ve 
taleplerini iletebilmeleri için “Söz Hakkı” ile “Başkent Genç”i hayata geçirdi. Başkan Mansur 
Yavaş, “Başkent senin, karar senin” dedi.

HABER MERKEZİ

Ramazan KARACA • Yunus Emre AYAN
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Seda BUGARİ Ramazan KARACA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayvan dostu projelerine bir yenisini daha ekledi. Talep gelen parklarda 
“Pati Park” alanları oluşturuldu. Tam kapanma sürecinde de evcil hayvanlarını bu alanlarda serbestçe 
gezdiren vatandaşlar Pati Park’lara tam not verdi. 

Büyükşehir Belediyesi, “Baş-
kent’te her can değerlidir” anlayışı 
ile hayvan dostu projelere hız kes-
meden devam ediyor.

Evcil hayvanlarını gezdiren 
Başkentliler, Büyükşehir Belediye-
sinin sürpriziyle karşılaştı. Büyük-
şehir Belediyesi, evcil hayvanların 
serbestçe dolaşması ve vakit geçi-
rebilmesi için Başkent’te Öveçler 
Vadisi ve Batıkent Yıldırım Beyazıt 
Parkı’nda “Pati Park”lar oluşturdu. 

İKİ NOKTADA İLK PATİ 
PARK’LAR KURULDU

Parklarda evcil hayvanlarını 
gezdirmekte zorlanan vatandaş-
ların Büyükşehir Belediyesinden 

talep etmesi üzerine Çevre Koru-
ma ve Kontrol Daire Başkanlığı, ilk 
Pati Park’ları hizmete açtı.

İlk aşamada Öveçler Vadi ve 
Batıkent Yıldırım Beyazıt Parkı’nda 
tam kapanma sürecinde de vatan-
daşların evcil hayvanlarını serbest-
çe gezdirebileceği “Pati Park” alan-
ları oluşturduklarını belirten Çevre 
Koruma ve Kontrol Daire Başkanı 
Hasan Muhammet Güldaş, “Uzun 
zamandır vatandaşların evcil hay-
vanlarını rahat gezdirebilmek için 
alan talepleri vardı. Tam kapan-
ma dönemini de fırsat bilerek bu 
alanları hazırladık. Şu anda Öveç-
ler Vadisi’nde ve Yıldırım Beyazıt 
Parkı’nda Pati Park alanlarımızı 

hazırladık. İlerleyen günlerde alı-
nan reaksiyonlar ışığında ve gele-
cek talepler doğrultusunda sayıyı 
artırmayı planlıyoruz” dedi.

TAM KAPANMADA CAN 
DOSTLAR UNUTULMADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
17 günlük tam kapanma sürecinde 
yiyecek bulmakta zorlanan sokak 
hayvanlarını unutmadı ve besleme 
çalışmalarına ağırlık verdi. Sağlık 
İşleri Daire Başkanlığına bağlı 30 
personel 14 araç ile birlikte bu 
süreçte kentin birçok noktasında 
yiyecek bulmakta zorlanan sokak 
hayvanlarına toplam 100 ton be-
sin desteği sağladı.

HAYVANSEVERLERİ SEVİNDİREN PROJE:
PATİ PARKLAR KURULUYOR


