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Ankara halkının bir kuruşunu heba etmemeye çalışıyor ve yeni bir Ankara 
inşa ediyoruz. Cumhuriyetimize ve Ankara’mıza layık olmaya çalışıyoruz.

MANSUR YAVAŞ
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İYİLİĞİN BAŞKENTİ: ANKARA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, karantina sürecinde olan 
tüm vatandaşların 15 günlük kahvaltı ve akşam yemeklerini ücretsiz olarak 
karşılayacaklarını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye-
si toplumsal dayanışma ör-
neklerine bir yenisini daha 

ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, sosyal medya he-
sapları üzerinden yaptığı duyuruy-
la pandemi sürecinde karantina 
altında olan vatandaşlara talep 
etmeleri halinde ücretsiz günlük 
kahvaltı ve akşam yemeği hizmeti 
verileceğini açıkladı.

65 yaş üstü ve engelli vatan-
daşlar başta olmak üzere korona-
virüs salgını nedeniyle işlerini kay-
bedenlere, sağlık çalışanlarına ve 
yardıma muhtaç vatandaşlara üc-
retsiz sıcak yemek dağıtımını sür-
düren Büyükşehir Belediyesi şimdi 
de Covid-19 nedeniyle evlerinde 
karantinada olan vatandaşların 15 
günlük kahvaltı ve akşam yemek-
lerini ücretsiz olarak karşılayacak.

Başkent 153’ü arayan vatan-
daşlar için Büyükşehir Belediyesi 
BELPA Mutfağında hijyenik pa-

ketler halinde hazırlanan kahvaltı 
ve üç çeşit sıcak yemek, ücretsiz 
olarak belediye araçlarıyla ulaştı-
rılıyor.

 “İyilik bulaşıcıdır” anlayışını 
Başkent’te her geçen gün daha da 
yaygınlaştıran Başkan Yavaş, va-
tandaşlara şu sözlerle seslendi:

“Değerli hemşehrilerim, Covid-
19 nedeniyle evde karantinada 
olan ve gıda temininde zorlanan 
tüm vatandaşlarımızın kahvaltı 
ve akşam yemeklerini karşılama-
ya başlıyoruz. İhtiyaç halinde bize 
ulaşabilirsiniz. Dayanışmayla iyile-
şeceğiz.” 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, devam eden salgın 
süreci nedeniyle acil ihtiyaçları 
olan vatandaşların da bu ihtiyaç-
larının karşılanacağını söyledi. Yeni 
uygulama ile ilgili sosyal medya 
hesapları üzerinden paylaşımda 
bulunan Başkan Yavaş, “Covid-19 
tedbirleri gereğince alınan ka-
rarlar doğrultusunda eczane gibi 
acil ihtiyaçlarınızı karşılamak için 
ekiplerimiz her an hazır durumda-
dır. İhtiyaç halinde Başkent 153 
hattımızdan bize ulaşabilirsiniz” 
dedi.

Seda BUGARİ Toygar DÜNDAR

ACİL
İHTİYAÇLARINIZDA 
DA YANINIZDAYIZ
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Şaşmaz Kavşağı

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın 
hayata geçirdiği ulaşım pro-

jeleri Başkent’in yıllardır kronikle-
şen trafik sorununa neşter vuru-
yor.

Başkent’in birçok noktasında 
artan nüfus ve araç sayısı nede-
niyle yaşanan trafik yoğunluğunu 
azaltmak amacıyla birer birer yeni 
ulaşım projeleri hazırlayan Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, bir yandan 
Fruko Kavşağı olarak bilinen Has-
köy Kavşağı ve Başer Kavşağı-A-
yaş Yolu arasındaki çalışmalarını 
sürdürürken, Şaşmaz Sanayi Bul-

varı’ndaki trafik çilesini çözmek 
için de harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi, Fatih 
Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul 
Yolu) ile Ankara Bulvarı Şaşmaz 
Kavşağı arasında yer alan 2473. 
Cadde ve 2474. Cadde kesişimin-
de bulunan kavşağa iki adet köp-
rülü kavşak yapılması için 4 Ka-
sım’da ihaleye çıktı. 

Fen İşleri Dairesi koordinasyo-
nunda başlatılan 2 köprülü kav-
şak çalışması ile sadece mevcut 
Şaşmaz Kavşağı’ndaki trafik değil 
bölge trafiği de büyük ölçüde ra-
hatlayacak. Özellikle sabah 08.00-
10.00 ile akşam 17.30-19.00 saat-
leri arasında bu güzergahı kullanan 
sürücülerle birlikte sanayi bölge-
sinden çıkan çalışanların yarattığı 
trafik yoğunluğuna köprülü kav-
şaklarla neşter vurulacak. Çalışma-
nın tamamlanmasıyla hem Şaşmaz 
Sanayi Sitesi trafik akışı hızlanacak 
hem de Batıkent-Çayyolu güzer-
gahının trafik yoğunluğu giderile-
cek.

BÜYÜKŞEHİR DEV 
KÖPRÜLÜ KAVŞAK
PROJELERİNE DEVAM 
EDİYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi, hem sürücülerin can güvenliğini önceleyen hem de trafik yoğunluğunu 
azaltacak ulaşım projelerini birer birer hayata geçirmeye devam ediyor. Fruko Kavşağı olarak bilenen Hasköy 
Kavşağı ve Başer Kavşağı-Ayaş Yolu arasındaki çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Şaşmaz Sanayi 
Bulvarı’na neşter vurmaya hazırlanıyor. Şaşmaz Kavşağı’nda yaşanan trafik sorununun önüne geçilmesi 
amacıyla bölgeye 2 köpürülü kavşak yapılması için ihaleye çıkıldı.

BATIKENT - ÇAYYOLU 
GÜZERGAHINDAKİ TRAFİK 

DE RAHATLAYACAK

Ecegül SARAL • Erhan YUMŞAK Yunus Emre AYAN • Hüseyin KUTAY • Emre ŞENOĞLU • Ramazan KARACA
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Başer Kavşağı Başer Kavşağı

Fruko Kavşağı Fruko Kavşağı

Şaşmaz Kavşağı’nda meydana 
gelen yığılmaları önleyecek pro-
jeyle geçişler daha güvenli hale 
gelecek, anayol üzerindeki sağa ve 
sola dönüşler kontrollü sağlanmış 
olacak. Köprü üstü 2 gidiş-2 geliş 
olarak yapılacak proje kapsamında 
sanayi dönüşlerinin yapılacağı yan 
yollar da 2 şerit olarak hizmet ve-
recek. 

BAŞER KAVŞAĞI’NDA    
MESAİ BAŞLADI

Merkez ve ilçelerde gerçekleş-
tirilen yeni yol, alt geçit, köprülü 
ve katlı kavşaklar ile Başkent tra-
fiğini daha güvenli hale getirmeyi 
amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 

son olarak Devrimciler Cadde-
si-Ayaş Yolu bağlantısında (Başer 
Kavşağı-Ayaş Yolu) katlı kavşak 
yapımına başladı. Tüm hızıyla sü-
ren çalışmaların tamamlanmasıyla 
Ayaş-Ankara yolu trafiği daha da 
rahatlayacak. 

Üst geçidi, 3 geliş-3 gidiş top-
lam 6 şeritten oluşacak katlı kav-
şak ile Devrimler Caddesi ve Des-
tek Sokak bağlantıları bu kavşak 
üzerinden sağlanacak. Devrimler 
Caddesi üzerinde oluşan araç trafi-
ğini de büyük ölçüde rahatlatacak 
katlı kavşakta fore kazık imalatları 
tamamlanma aşamasına gelirken, 
temel ve kenar ayak imalatları tüm 
hızıyla devam ediyor. Büyükşehir 

ekipleri, Ankara ve Ayaş istikame-
tindeki trafik akışında sürekliliği 
sağlamak için Ankara Çayı deresi 
geçiş köprüsünde yeni düzenle-
melere gidecek. Köprü üzerinde 2 
geliş-2 gidiş olmak üzere toplam 4 
şeritli geçiş köprüsü inşa edilecek.

FRUKO KAVŞAĞI’NDA 
HUMMALI ÇALIŞMA

Büyükşehir Belediyesi’nin, Esen-
boğa Havaalanı’ndan şehir merkezi-
ne kesintisiz ulaşımı sağlamak için 
ilk kazmanın vurulduğu Şehit Ömer 
Halisdemir Bulvarı üzerinde bulu-
nan ve halk arasında Fruko Kavşağı 
olarak bilinen bölgedeki köprülü 
kavşak çalışmaları da sürüyor.
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Ankara Büyükşehir Belediye-
si, İzmir’de meydana gelen 
6.6 şiddetindeki deprem 

sonrası depremzedelerin yanında 
olmak için harekete geçti.

Yaşanan depremin ardından İz-
mir’e giden Başkan Mansur Yavaş, 
deprem sonrası Ankara Valisi Va-
sip Şahin başta olmak üzere dep-
remden etkilenen illerin belediye 
başkanları ile de destek ve yardım 
konularında görüşmeler gerçek-
leştirdi. 

İzmir’in Bornova ilçesinde bu-
lunan Aşık Veysel Rekreasyon Ala-
nı’nda konuşlanan Belpa Mutfağı 
ekipleri ve Halk Ekmek Mobil Ek-

mek Fırını İzmirli depremzedele-
re gıda yardımına başladı.  Belpa 
Mutfağı, 15 masa ve 60 sandalye 
ile 9 çadır kurarak; günlük 3 bin 
kahvaltı, 3 bin öğle yemeği, 3 bin 
akşam yemeği olmak üzere top-
lamda günlük 9 bin yemek kapasi-
tesiyle vatandaşlara gıda yardımın-
da bulunurken, 7 bin sıcak içecek 
imkanı sundu. Halk Ekmek Mobil 
Ekmek Fırını ise günlük 12 bin ek-
mek üreterek, İzmirli vatandaşlara 
dağıttı. 

BÜYÜKŞEHİR’DEN İZMİR’E 
UZANAN DAYANIŞMA ELİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye 
destek için harekete geçti. Kendisi de hemen bölgeye giden Başkan Mansur Yavaş’ın yönlendirmesiyle 
günlük 12 bin ekmek üretim kapasitesine sahip Halk Ekmek Mobil Ekmek Fırını ve günlük 3 öğün sıcak 
yemek, çorba, kahvaltılık, su ile taziye çadır hizmeti için Belpa Mutfağı ekipleri İzmir’e doğru yola çıktı. 
Vatandaşlara maske dağıtımı da yapan Büyükşehir Belediyesi, toplanma alanlarına da mobil tuvaletler 
yerleştirdi. Ayrıca, İzmir’deki sokak hayvanları da unutulmadı…

Seda BUGARİ Ramazan KARACA • Oğuz BAŞKAYA

GÜNLÜK 9 BİN 
SICAK YEMEK, 
12 BİN EKMEK 

DAĞITILDI
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UYKU TULUMU VE 
BATTANİYE GÖNDERİLDİ, 
SOKAKTAKİ CANLAR DA 
UNUTULMADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel 
İyileştirme Daire Başkanlığı alana 
2 bin 300 uyku tulumu, 2 bin mat 
ve 300 battaniye gönderdi. İzmirli 
vatandaşlara 100 bin maske da-
ğıtılırken, toplanma alanlarına da 
mobil tuvaletler yerleştirildi. Anka-
ra’nın yardım eli sadece İzmirli va-
tandaşlara uzanmadı, sokak hay-
vanları için de bin kilogram kuru 
mama bölgeye gönderildi.

İzmirli vatandaşlara destek ol-
mak için bölgeye giden Başkan Ya-
vaş, yapılan yardımlarla ilgili sosyal 
medyadan şu paylaşımı yaptı:

“BELPA Mutfağımızdaki me-
sai arkadaşlarımız Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanında İzmirli kar-
deşlerimizin 3 öğün sıcak yemek 
ihtiyacını karşılıyor. Günlük 9 bin 
yemek kapasitesinin yanı sıra dep-
remzedelerin su, ekmek ve maske 
ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Daya-
nışmayla iyileşeceğiz. Aynı zaman-
da vatandaşlarımızın toplanma 
alanlarına mobil tuvalet yerleş-
tirdik. Depremden etkilenen can 
dostlarımıza da mama desteğinde 
bulunuyoruz. İş birliği içerisinde 
çalışmayı ve tüm imkanlarımızla 
İzmir’in yanında olmayı sürdüre-
ceğiz.”

“DAYANIŞMAYLA 
İYİLEŞECEĞİZ”
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A
nkara Büyükşehir Beledi-
yesi, Cumhuriyet’in 97. yıl 
dönümünde Başkent’te coş-

kulu kutlamalara ev sahipliği yaptı. 

Cumhuriyet döneminin ilk ba-
rajı olan Çubuk-1 Barajı yenilen-
mesi ve çevre düzenlemesinin ya-
pılmasının ardından Ankaralıların 
hizmetine açıldı. Ayrıca, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı kutlamala-
rı kapsamında 43 projenin temel 
atma ve toplu açılış töreni gerçek-
leştirildi. 

Çubuk-1 Barajı Rekreasyon 
Alanı içinde yer alan Tek Yürek Et-
kinlik Alanı’nda gerçekleşen açılış 
töreni rengarenk aydınlatmalar eş-
liğinde barajın tarihçesinin anlatıl-
dığı görsel şölene dönüştü. Tören, 
ABB TV ve sosyal medya hesapları 
üzerinden de canlı olarak yayınlan-
dı.

BAŞKENT’TE CUMHURİYET COŞKUSU:
BAŞKAN YAVAŞ’TAN ATA’NIN
MİRASINA ÖZEL AÇILIŞ
Cumhuriyet döneminin ilk barajı olan ve Büyükşehir Belediyesi 
tarafından restore edilerek çevre düzenlemesi yapılan Çubuk-1 
Barajı, Başkent’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına 
ve toplu açılış törenine ev sahipliği yaptı.

Çubuk-1 Barajı 
Rekreasyon Alanı ile 42 
noktanın temel atma ve 

toplu açılış töreninde 
konuşan Başkan Mansur 
Yavaş, “Ankara halkının 

bir kuruşunu heba 
etmemeye çalışıyor ve 

yeni bir Ankara inşa 
ediyoruz. Cumhuriyetimi-

ze ve Ankara’mıza layık 
olmaya çalışıyoruz”

dedi.

Açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti 
Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş katıldı.
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Konuşmasına Cumhuriyet’in 
ilanının 97. yılını “İyi ki varsınız, iyi 
ki Cumhuriyet var, iyi ki aziz Ata-
türk’ün kurduğu bu Cumhuriyet’i 
sonsuza dek yaşatma irademiz 
var” sözleriyle kutlayarak başlayan 
Başkan Yavaş, Ankara’nın milli mü-
cadeledeki önemine dikkat çeke-
rek, şöyle konuştu:

“Dün büyük Türk milletini bu 
topraklardan atmaya çalışan iş-
galcilere karşı milli mücadelenin 
karargahıydı Ankara. Sonra kur-
tuluşumuzun ve yeniden kurulu-
şumuzun başkenti oldu. Bugün 
de hem gururumuzun hem ümi-
dimizin hem de milletçe geleceğe 
yürüyüşümüzün Başkent’i Ankara. 
Ankara’mız bir milletin tarihe ve 
coğrafyaya tutunmasına ev sahip-
liği yaptı. Ana rahminde büyütür 
gibi milli mücadeleyi büyüttü. İş-
galcilere karşı tırnaklarını kayalara 
burada geçirdi, tutundu. Ardından 
bir mucizeye imza attı, bozkırın 
ortasından bağımsızlık, cumhuri-
yet ve medeniyet inşa etti. Bizler 
Ankara Büyükşehir Belediyesi 
olarak bir yandan Başkentimize 
diğer yandan cumhuriyetimize 
layık olmak için büyük bir gayret 
sarf ediyoruz. Halkımızdan aldığı-
mız güçle hiçbir yılgınlığa düşme-
den, hiçbir mazerete sığınmadan 
Başkentimizi, Cumhuriyetimize 
yakışır bir kent haline getirmek 
için çaba gösteriyoruz.”

BAŞKAN YAVAŞ’TAN 
TASARRUF VE HESAP 
VEREBİLİRLİK VURGUSU    

Büyükşehir Belediyesi olarak 
tasarruf anlayışını benimsedikleri-
ni, ortak akıl, adalet ve şeffaflıktan 
taviz vermeden çalıştıklarını dile 

getiren Başkan Yavaş, şu değerlen-
dirmelerde bulundu:

“Bugün Ankara’yı tüm ülke için 
model oluşturabilecek bir bele-
diyecilik anlayışına kavuşturduk. 
İsrafa karşı tasarrufu hakim kıla-
rak Ankara halkının bir kuruşunu 
heba etmemek için uğraşıyoruz. 
Canlı yayın ve açık ihaleler ile bu 
ihalelerdeki kırım miktarları geç-
miş yıllarla mukayese edildiğinde 
Ankara’mızın nasıl bir talandan 
kurtarıldığını belgelemektedir. Biz 
bu belediyeyi kutsal bir emanet 
olarak görüyor ve onu titizlikle 
koruyoruz, korumaya da devam 
edeceğiz. Hem tasarruf ederek 
sizlerin hakkını koruyacağız hem 
de sizlerin hayat kalitesini arttır-
mak için hizmetleri aralıksız sür-
düreceğiz.”

Çubuk-1 Barajı’nın büyük mad-
di sıkıntılar altında yapıldığına dik-
kat çeken Başkan Mansur Yavaş, 
“Ankara’mıza kazandırılan bu ba-
rajı ve çevresini yeniden düzenle-
yerek yine Ankaralının hizmetine 
sunmak istedik. Bu büyük günde 
açılışını yapmak ne mutlu ki biz-
lere nasip olmuştur. Atatürk Evi’ni 
müze haline getiriyoruz. Mustafa 
Kemal Atatürk’ün sık sık dinlen-
meye geldiği alan orijinal hale ge-
tirilerek, düzenlendi. Alandan iki 
kamyon çöp attık, arkadaki hafri-
yat alanının bir kısmını temizledik, 

inşallah oranın tamamını temizle-
mek suretiyle oraya da eskisi gibi 
su tutup baraj haline getireceğiz. 
Biz yaptığımız tüm harcamaların 
hesabını veriyoruz. Öncelikle pa-
rayı harcarken şeffaf oluyoruz, 
daha sonra hesabını veriyoruz. 
Bugüne kadar buraya Çevre Koru-
ma, Fen İşleri, ASKİ ve diğer birim-
lerin harcadığı para 14 milyon 616 
bin TL. İmkânlarımızdaki daralma-
ya rağmen, sızlanmadan, şikayet 
etmeden yeni bir Ankara inşa edi-
yoruz” açıklamasında bulundu.

“Başkentimize ve 
cumhuriyetimize layık 

olmaya çalışıyoruz”
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 
olarak Başkent’e ve Cumhuriyet’e 
lâyık olmak için büyük bir gayret 
sarf ettiklerini belirten Başkan 
Yavaş, “iyilik bulaşıcıdır” sloganıy-
la hayata geçirdikleri toplumsal 
dayanışma kampanyalarına An-
kara’nın öncülük ettiğini ve örnek 
olduğunu anlattı:

“Cumhuriyetin Başkentinin önce 
güven duygusuna ve kardeşliğe 
ihtiyacı vardı. Biz betondan, de-
mirden, ranttan önce bu ihtiyaç 
için elimizi taşın altına koyduk ve 
başardık. Yardım kampanyalarıy-

la insanımız birbirinin hızırı oldu. 
Sosyo-kültürel mesafelerin doğur-
duğu mesafeler kısaltıldı, semtler 
ve mahalleler arasında duvarlar 
yıkıldı. Kardeşlik duygusu, siyasi 
ayrılıkların önüne geçirildi. Özel-
likle bu pandemi döneminde neler 
başarılabileceğini herkese göster-
di. Ankara’mız sadece cumhuriye-
timizin değil, kardeşliğimizin ve bu 
zor günlerde dayanışmamızın da 
başkenti oldu.”

REKREASYON ALANINDA 
NELER YAPILDI?

Cumhuriyet döneminin ilk ba-
rajı olan ve uzun süredir kullanıl-
mayan 413 bin metrekarelik alana 

sahip Çubuk-1 Barajı’ndaki yenile-
me çalışmaları için Büyükşehir Be-
lediyesi Çevre Koruma ve Kontrol, 
Fen İşleri ile Kent Estetiği Daire 
Başkanlıkları, ASKİ ve ANFA Genel 
Müdürlüğü ekipleri 7/24 koordineli 
bir çalışma yürüttü.

Yalnızca alandaki peyzaj düzen-
lemelerinde ANFA Genel Müdürlü-
ğü ekipleri 317 personel ile yakla-
şık 22 bin 500 saat mesai yaparken, 
Ankara’ya yakışır bir baraj yapmak 
için rekreasyon alanının tümüne 
yaklaşık bin 250 ağaç, 75 bin çalı, 
15 bin çiçek, 3 bin sarmaşık ve 20 
bin metrekare çim ekimi gerçekleş-
tirildi. 

Şehrin her noktasından görülen Ankara Kalesi Atatürk’ün fotoğrafları ve 
sözleriyle aydınlatıldı.

“ANKARA’MIZ 
DAYANIŞMANIN 

BAŞKENTİ OLDU”
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ASKİ Genel Müdürlüğü ekip-

leri bir yandan kaçak ve usulsüz 
olarak dökülen atıklara müdahale 
ederken diğer yandan da bölgede-
ki kötü kokuyu gidermek amacıyla 
Çubuk Çayı’nın baraj bölgesinden 
550 kamyon çamur çıkartarak dip 
çamur temizliği yaptı. Rekreasyon 
alanında 2 bin kamyon hafriyat 
atığının temizlenmesinin ardından 
BelPlas’ın hijyen çalışmasıyla bak-
teri ve probiyotik temizliği gerçek-
leştirildi. 

Rekreasyon alanının kuş bakışı 
görülebileceği en yüksek noktası 
Seyir Tepesi haline dönüştürülür-
ken, terasta bulunan kafe yenile-
nerek dinlenme alanı inşa edildi. 
ANFA Sanat Atölyesi’nde üretilen 
Atatürk Heykeli, Seyir Tepesi’nin 
en yüksek alanına yerleştirilirken, 
tehlike oluşturabilecek durumlara 
karşı yamaçlar tel örgü ile kaplandı.

Büyükşehir Belediyesinin 14 
milyon 616 bin 664 TL harcayarak 
yenilediği Çubuk-1 Barajı içerisin-
de; 4 çeşme, 3 süs havuzu, 219 bin 
metrekarelik piknik alanı, 736 met-
re doğa yürüyüş yolu, 520 metre 
bisiklet yolu ve 2 adet çocuk oyun 
alanı hizmet verecek. 619 araç ka-
pasiteli otopark, 163 piknik masası, 
1 market- kafe, 1 kafe ve 1 bistro 
kafe olacak.

Cumhuriyet’in ilanının 97. Yı-
lında Çubuk-1 Barajı Rekreasyon 
Alanı’nın açılışını yapan Başkan 
Yavaş, toplam 43 projenin aynı 
anda temel atma ve toplu açılış-
larını da gerçekleştirdi.
Açılışı yapılan 27 proje şöyle:

• Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı (14 
milyon 616 bin TL),

• Sincan OSB Köprülü Kavşağı (19 
milyon TL), 

• Yaşamkent Köprülü Kavşağı (18 
milyon TL), 

• Konutkent Köprülü Kavşağı (18 
Milyon TL), 

• Başkent Üniversitesi Köprülü Alt 
Geçidi (9 milyon TL), 

• Türk Kızılayı Caddesi 2304. Cadde 
Köprülü Kavşağı (10 milyon TL), 

• Türk Kızılayı Caddesi Eski Hava 
Hastanesi Önü Köprülü Kavşağı (16 
milyon TL), 

• Sincan Yenikent Yolu Köprüsü ve Yol 
Genişletme Projesi (28 milyon TL), 

• Bisiklet Yolları, 

• Şule Çet Parkı (1 milyon 654 bin TL), 

• Elmadağ İsmet Paşa Parkı (1 milyon 
264 bin TL), 

• Turkuaz Vadisi Çevre Yenileme 
Projesi (1 milyon 527 bin TL), 

• Gençlik Parkı Kent Konseyi Sanat 
Merkezi ve Sergi Salonu,

• Gençlik Parkı Kent Konseyi Açık 
Hava Etkinlik Alanı, 

• Kuzey Yıldızı Teknoloji Parkı, 

• Kuzey Yıldızı Ortak Teknoloji Binası,

• 4 Teknoloji Projesi (Akıllı Durak - 
Köylere İnternet – Karekod - ABB TV), 

• Özgür Köy Bağımlılıkla Mücadele 
Merkezi, 

• Mamak Eserkent Sosyal Konutları 
(17 milyon 250 bin TL), 

• Kızılcahamam Şifa Oteli (Şehit Yakınları 
ve Gaziler İçin), 

• Gaziler Merkezi, 

• Altındağ Kadınlar ve Gençlik Destek 
Merkezi, 

• Dışkapı Barınma Evi, 

• Batıkent ve İşçi Blokları Gündüz Çocuk 
Bakımevi, 

• Kamil Ocak Mahallesi BELMEK, 

• KISAMER (Kısırlaştırma ve 
Sahiplendirme Merkezi), 

• EGO 3. Bölge Şube Müdürlüğü Mamak 
Yerleşkesi (44 milyon TL).

Temeli atılan 16 proje ise şöyle: 

• İvedik-Polatlı Su Hattı Projesi, 

• Ankara Asbestli Borular Yenileme 
Projesi, 

• Mamak-Gölbaşı Hattı Su Hattı Yenileme 
Projesi, 

• Hasköy (Fruko) Köprülü Kavşağı Projesi, 

• Ayaş Yolu (Başer) Köprülü Kavşağı 
Projesi, 

• Türk Kızılayı Caddesi Devamı 5 adet 
Köprülü Kavşak Projesi, 

• AŞTİ Yenileme Projesi, 

• Atatürk Orman Çiftliği Gazi Park 
Projesi, 

• Ulus Toptancı Hali Projesi, 

• Ankara Kalesi Aydınlatma Projesi, 

• Roma Tiyatrosu Restorasyon Projesi, 

• Anafartalar Caddesi Cephe ve 
Sağlıklaştırma Projesi, 

• Dikmen Vadisi Teknoloji Merkezi, 

• Karataş Hayvan Barınağı, 

• 5 İtfaiye Binası (Akyurt, Nallıhan, 
Etimesgut, Bağlum, Haymana), 

• Mamak Evsel Katı Atık Toplama 
İstasyonu.

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT • Seda BUGARİ

Dilek UYAR • Barış KAYKUSUZ • Ali İhsan CANSIZ
Ramazan KARACA  • Yunus Emre AYAN

27 PROJE AÇILDI, 16 PROJENİN TEMELİ ATILDI
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Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın 
seçim öncesi vaatleri ara-

sında yer alan çocuk gündüz bakı-
mevlerinden ikisi 29 Ekim Cumhu-
riyet Bayram’ında açıldı. Batıkent 
ve Çukurambar’da hizmete giren 
çocuk gündüz bakımevlerinden 
şehit yakınları ücretsiz yararlana-
cak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
kadın dostu Başkent olma yolunda 
çalışmalarına devam ediyor.

Seçim öncesinde annelere 
verdiği kreş sözünü tutan Başkan 
Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramı’nda açılışını yaptığı iki çocuk 
gündüz bakımeviyle annelere çifte 
bayram yaşattı.

Başkan Yavaş’ın Büyükşehir 
Belediye Meclis gündemine getir-
diği ve oy birliği ile kabul edilen ka-
rarla Başkentli anneler çocuk bakı-
mevlerine birer birer kavuşacak.

BAŞKENTLİ ANNELER EN 
ÇOK KREŞ VE BEBEK BAKIM 
ODASI İSTEDİ 

Katılımcı belediyecilik anlayışı 
doğrultusunda kadınların hayatını 
kolaylaştıran projelere imza atan 
Başkan Yavaş, daha önce Ankara-
lı kadınların talep ve ihtiyaçlarını 
belirlemek için anket çalışması 
yaptırdı. Başkent’te 5 binden faz-
la kadının katılımıyla yapılan anket 
sonucunda anneler en çok bebek 
bakım odaları ile kreşlerin açılma-
sını istedi.

İLK ETAPTA BATIKENT VE 
İŞÇİ BLOKLARI’NDA AÇILDI 

Batıkent ve İşçi Blokları’nda 
binaları yenileyerek çocuk gündüz 
bakımevi olarak hizmete açan Bü-
yükşehir Belediyesi, önümüzde-
ki süreçte ise 20 ilçede 20 çocuk 
gündüz bakımevini hizmete açma-
yı planlıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı koordinasyonunda hiz-
met veren Batıkent ve İşçi Blokları 
Gündüz Çocuk Bakımevlerinde 
çocuk oyun odalarından oyun-
caklara, yemekhaneden dinlenme 
odalarına kadar pek çok sosyal 
alan yer alıyor. 

Kontenjana ve kapasiteye göre 
Büyükşehir Belediyesi ve diğer 
kurumlarda çalışan annelerin ço-
cuklarının buluşacağı çocuk gün-
düz bakımevlerinin ücret tarifesi 
Büyükşehir Belediye Meclisinde 
alınacak kararla belirlenecek. 100 
kişilik gündüz bakımevlerinden şe-
hit yakınlarının çocukları ücretsiz 
yararlanacak.

Zeynep Esra ŞAHİN

Ramazan KARACA

MANSUR YAVAŞ ANNELERE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU:

İKİ YENİ ÇOCUK GÜNDÜZ 
BAKIMEVİ AÇILDI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim öncesi vaatleri arasında yer alan çocuk 
gündüz bakımevlerinden ikisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayram’ında açıldı. Batıkent ve İşçi Blokları’nda  
hizmete giren çocuk gündüz bakımevlerinden şehit yakınları ücretsiz yararlanacak.
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ŞULE ÇET’İN ADI
BAŞKENT’TE ÖLÜMSÜZLEŞTİ
Kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine karşı farkındalık çalışmalarını sürdüren 
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın cinayetine kurban giden Şule Çet’in adını 
Ahlatlıbel Mahallesi’nde yaptığı parka vererek ölümsüzleştirdi. 

Zeynep Esra ŞAHİN Emre ŞENOĞLU

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, kadına yönelik şiddete 
ve artan kadın cinayetlerine 

karşı mücadelesini sürdürüyor. 

Başkent’te çeşitli farkındalık 
çalışmalarına imza atan Büyükşe-
hir Belediyesinin 29 Ekim Cumhu-
riyet Bayramı’nda hizmete açtığı 
yerlerden biri de Çankaya ilçesi 
Ahlatlıbel Mahallesi’nde yapımını 
tamamladığı 46 bin metrekarelik 
park oldu. 

Çeşitli ağaç ve çalı gruplarının 
bulunduğu atıl vaziyette olan ala-
nın düzenlenmesiyle oluşturulan 
parka, kadına yönelik şiddete dik-
kat çekilmesi ve cinayete kurban 
giden Şule Çet’in unutulmaması 
amacıyla “Şule Çet Parkı” adı veril-
di. Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanlığı tarafından dizayn edi-
len parkta; gezinti ve bisiklet yolu, 
çocuk oyun alanı, fitness ekipman-
ları, tuvalet, mescit, oturma ve din-
lenme alanları bulunuyor.

ŞULE ÇET’İN BABASINI 
DUYGULANDIRAN AÇILIŞ

Şiddet gören ve cinayete kur-
ban giden kadınların anısına ya-
pılan parkın ve anıtın açılışında 

duygulu anlar yaşayan Şule Çet’in 
babası İsmail Çet, “Kızımın adının 
bu parka verilmesi benim için bü-
yük bir gurur. Ben artık kadınlara 
yapılan şiddetin durdurulmasını 
istiyorum. Belediye Başkanımız 
Mansur Yavaş’a çok teşekkür edi-
yorum. Parkın yapımında emeği 
geçen herkese teşekkür ederim” 
diye konuşurken, Şule Çet’in abisi 
Şenol Çet ise “Benim için de kar-
deşimin adının parka verilmesi bü-
yük bir gurur kaynağı oldu. Kadın 
cinayetlerinin son bulmasını isti-
yorum” dedi.

Her platformda kadına karşı 
şiddetin karşısında olduklarını be-
lirten Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi Genel Sekreteri Reşit Serhat 
Taşkınsu da, “Umudumuz, kadına 
yönelik şiddetin bir an önce son 
bulması ve isimlerinin parklara ta-
lihsiz olaylar sonucu değil, başarı 
ve emekleriyle verilmesidir” ifade-
lerini kullandı.

SONSUZA FİLİZLENEN 
KADINLAR ANITI

Şiddet gören ve hayatını kay-
beden kadınların anısına açılan 
Şule Çet Parkı’na yerleştirilen 
anıtta, sonsuzluk işareti ve defne 

yapraklarıyla sonsuza filizlenen 
kadınlar teması kullanıldı. Anıtı ta-
sarlayan ve bu fikri attığı tweetle 
Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mansur Yavaş’a ulaştıran Gazi 
Üniversitesi öğrencisi Mine Gül Ay 
ise düşüncelerini şöyle ifade etti:

“Sonsuza filizlenen kadınları 
düşünerek bu anıtı tasarladık. Şu-
le’nin ölümsüzlüğünü simgelemek 
adına buradayız. Kadınların yaşam 
hakkının elinden alınmasının bir 
bahanesi olamaz. Gençlerin fikir-
lerini önemseyerek burada olma-
mızı sağlayan Mansur Yavaş baş-
kanımıza çok teşekkür ederiz.”

Açılışa katılan misafirler anıta 
kırmızı karanfiller bırakarak cina-
yete kurban giden tüm kadınları 
andı.
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ASKİ’DEN BAŞKENT İÇİN TASARRUF UYARISI:
“SUYUMUZUN HER DAMLASI KIYMETLİ”
Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle Türkiye genelinde içme ve kullanma suyu 
sağlanan barajlar alarm veriyor. Barajlardaki su miktarının dijital sensörler aracılığıyla 
anlık takip edildiğini belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Başkentlilerden 
suyu tasarruflu kullanmalarını istedi.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan 
Öztürk, Başkent Ankara’yı besle-
yen barajların su durum tablosuna 
ilişkin önemli açıklamalarda bulun-
du. Barajların doluluk oranının 28 
Kasım 2020 tarihi itibarıyla yüz-
de 22,77 seviyelerinde olduğunu 
söyleyen Öztürk, “Barajlarımızda 
360 milyon 763 bin metreküp su 
bulunuyor. Mevsimsel kuraklık ve 

pandemi sürecinde artan su tüke-
timini de dikkate alarak Başkent-
lilerden suyu daha tasarruflu kul-
lanmalarını istiyoruz” dedi.

Başkent’teki barajların toplam 
hacminin 1 milyar 584 milyon 555 
bin metreküp olduğuna dikkat çe-
ken Genel Müdür Öztürk, “Hacim 
yüksek olduğu için mevcut rakam 
düşük gözüküyor ancak geçen yı-

lın aynı ayına göre 3 milyon 351 
bin metreküp daha fazla suyumuz 
var” dedi. Öztürk, Ankara’ya içme 
ve kullanma suyu sağlayan baraj-
larda doluluk miktarının 28 Kasım 
2019 tarihinde 357 milyon 412 
bin metreküp olduğunu bu oranın 
28 Kasım 2020 tarihinde 360 mil-
yon 763 bin metreküp olarak ka-
yıtlara geçtiğini aktardı.
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Evin DEMİRTAŞ Selim Arda ERYILMAZ

Kentte kişi başı günlük tüketi-
len su miktarının 237 litre ölçül-
düğünü belirten Öztürk, pandemi 
sürecinin devam ettiğini hatırlata-
rak, Başkentlilere su kullanımında 
tasarruf çağrısı yaptı:

“Mevsimsel kuraklık ve pan-
demi sürecinde artan su tüketi-
mi nedeniyle son aylarda Türkiye 
genelindeki barajlarda doluluk 
oranlarında önemli düşüşler göz-
leniyor. Ankara’da durum şimdilik 
geçen yıldan daha iyi olabilir an-
cak geleceği de düşünerek suyu 
tasarruflu kullanmaya mutlaka 
özen gösterelim. Bu konuda bi-
linçli birer vatandaş olarak lütfen 
arızalı muslukları tamir ettirelim 
ve hiçbir zaman boşa su akıtma-
yalım. Suyumuzun her bir damlası 

çok kıymetli… Bu konuda her za-
mankinden daha duyarlı ve özenli 
olalım.” 

BAŞKENT SUYU TÜRK VE 
DÜNYA STANDARTLARINA 
UYGUN 

Açıklamalarında musluklardan 
akan suyun kalite, temizlik ve sağ-
lık açısından sürekli kontrol edildi-
ğini vurgulayan Erdoğan Öztürk, 
Başkent suyunda bakteri olduğu 
iddialarıyla ilgili de şunları söyledi:

“Son günlerde bazı art niyetli 
kişiler sosyal medya hesapların-
dan Ankara’nın şebeke suyunda 
‘Legionella Pneumophila’ bakte-
risi bulunduğuna dair asılsız ve 
gerçek dışı paylaşımlar yapmayı 

alışkanlık haline getirdi. Tamamen 
kurumumuzu karalamak amacıyla 
yapılan bu yayınlar nedeniyle hiç-
bir vatandaşımızın musluklarından 
akan suyu kullanırken kuşkuya 
düşmesini istemeyiz. Çünkü İve-
dik İçme Suyu Arıtma Tesisinde 
arıtılarak şehir şebekesine verdi-
ğimiz su, Türk ve dünya içme suyu 
standartlarına uygundur. Su analiz 
sonuçları ise günlük olarak www.
aski.gov.tr web sitesinde yayın-
lanmaktadır.  Bu nedenle vatan-
daşlarımızın kaynağı belli olma-
yan haberlere itibar etmemelerini 
önemle rica ediyoruz. Musluklar-
dan akan sularımız temiz, sağlıklı 
ve güvenlidir.”

ÖZTÜRK: 
“SUYU 

TASARRUFLU 
KULLANMAYA 

ÖZEN 
GÖSTERELİM”
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BÜYÜKŞEHİR’DEN UYUŞTURUCUYLA 
MÜCADELE İÇİN ÖZGÜR KÖY MERKEZİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Lokman Hekim Üniversitesi ile birlikte alkol ve madde bağımlılığına karşı 
mücadele edecek. Başkan Mansur Yavaş ve Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel 
arasında imzalanan protokolle iki kurum uyuşturucu madde bağımlılarının sosyal hayata kazandırılması için 
“Özgür Köy Projesi”ni hayata geçiriyor.

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT Eray ERKILIÇ • Yunus Emre AYAN

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi sosyal sorumluluk pro-
jelerine bir yenisini daha 

ekledi.

Toplum sağlığını önceleyen 
projelere imza atmayı sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi, Lokman 
Hekim Üniversitesi ile “Alkol ve 
Madde Bağımlılığı ile Mücadele-
de Özgür Köy Projesi” için ortak 
çalışma kararı aldı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş 

ve Lokman Hekim Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel 
tarafından imzalanan protokolle 
Başkent’te uyuşturucu maddeyle 
mücadele edilecek.

Sosyal medya hesapları üzerin-
den açıklamalarda bulunan Başkan 

Yavaş, toplum sağlığının korun-
ması gerektiğine vurgu yaparak, 
merkezin önemli bir rol üstlene-
ceğine şu sözlerle dikkat çekti: 
“Toplum sağlığı bizim için her 
şeyden önemli. Geçmiş dönemde 
inşa edilen ama kullanılmayan 
Temelli Tesisi için Lokman Hekim 
Üniversitesi ile protokol imzala-
dık. Özgür Köy Projesi sayesinde 
uyuşturucu bağımlılığına karşı el 
ele verip etkin bir şekilde müca-
dele edeceğiz.”

UYUŞTURUCU 
BAĞIMLILARI 

TOPLUMA 
KAZANDIRILACAK
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Protokol imza törenine Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Lokman Hekim Üniversitesi 
Genel Sekreteri Prof. Dr. İsmet Şahin ve bölüm dekanları da katıldı.

ninin ardından uyuşturucu mad-
deyle mücadele edenlere kapıla-
rını açtı.

Uyuşturucu madde kullanan 
vatandaşların topluma kazan-
dırılması ve sosyal uyumlarının 
sağlanması amacıyla “Özgür Köy 
Projesi” hayata geçirilecek. Alkol 
ve madde bağımlılığının neden 
olduğu fiziksel, ruhsal ve sosyal 
sorunlarla mücadele için gerekli 
tedavi ve rehabilitasyon çalış-
malarının gerçekleştirilmesi için 
merkez 25 yıl süreyle ortak proje 
kapsamında işletilecek.

Merkezde arındırıcı tedavi 
gören vatandaşların sosyal 
hayata uyum ve rehabilitasyonu-
nu sağlamaya yönelik çalışmalar 
yürütülecek. Uyum sürecindeki 
bireyler kurulacak atölyelerde 
ilgi alanlarına göre çeşitli hobi ve 
mesleki faaliyetlere yönlendirile-
cek.

Merkezde ayrıca üniversite-
nin görevlendirdiği yöneticiye 
bağlı olarak tıp doktoru, psikiyat-
rist, psikolog ya da sosyal hizmet 
uzmanı da bulundurulacak.

HOBİ ÇALIŞMALARINA VE 
MESLEKİ FAALİYETLERE YER 
VERİLECEK

Geçmiş dönemlerde inşaatı ta-
mamlanan atıl durumdaki Büyük-
şehir Belediyesine ait Temelli Re-
habilitasyon Merkezi, 29 Ekim’de 
gerçekleştirilen toplu açılış töre-
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KATILIMCILIKTA ALTIN 
MADALYA ANKARA’NIN
Başkent’te ortak aklın oluşumuna etkin bir şekilde katkıda bulunması sebebiyle 
Uluslararası Kolaylaştırıcılar Birliği (IAF) tarafından “Katılımcılık Etki Ödülü”ne 
layık görülen Ankara Kent Konseyi (AKK) altın madalyanın sahibi oldu.

Ankara Kent Konseyi; üniver-
siteler, kamu ve özel sektör 
ile sivil toplum kuruluşları-

nın katılımını sağlayarak, tüm pay-
daşlarıyla birlikte ortak aklın olu-
şumuna yaptığı katkılardan dolayı 
Uluslararası Kolaylaştırıcılar Birliği 
(IAF) tarafından “Katılımcılık Etki 
Ödülü” dalında altın madalyanın 
sahibi oldu.

Katılımcılık sürecinin akademik 
boyutuna katkılarda bulunan AKK 
Başkan Yardımcısı ve Ankara Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin 
de bu süreçte katılımcı yaklaşım-
ların uygulanmasında gösterdiği 
gayretler nedeniyle “Yılın Katı-
lımcı Demokrasi Kolaylaştırıcısı” 
ödülünü aldı.

Türkiye’den bu ödülü alan ilk 
kuruluş olan AKK, uluslararası 
alanda ise böyle bir ödüle layık 

görülen ilk kent konseyi unvanına 
sahip oldu.

Kanada’nın Toronto kentinde 
yapılması planlanan ödül töreni 
pandemi sebebiyle bu yıl çevrimi-
çi gerçekleştrilirken Ankaralılar, 
Gençlik Parkı Kabul Salonu’ndaki 
heyecana ABB TV ve Büyükşehir 
Belediyesi sosyal medya hesapla-
rından yapılan yayınla ortak oldu.

TAŞKINSU: “ÖDÜLLERİN 
DEVAMI GELECEK”

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Reşit Serhat Taş-
kınsu, IAF tarafından Katılımcı-
lık Etki Ödülünü kazanan Ankara 
Kent Konseyi’ni tebrik ettiğini be-
lirterek, “Ankara Kent Konseyinin 
yaptığı çalışmaları çok değerli bu-
luyorum. Alınan bu ödül de bunun 
bir göstergesi. Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın 

verdiği desteklerle bu ödüllerin 
devamı gelecek” dedi. 

AKK Yürütme Kurulu Başkanı 
Halil İbrahim Yılmaz ise Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışı 
kapsamında ortak aklın önemine 
vurgu yaparak şu değerlendirme-
lerde bulundu:

“Büyükşehir Belediyesi yöne-
timinin katılımcılık konusunda 
gösterdiği irade sayesinde Anka-
ra’da Türkiye’nin en geniş katılımlı 
kent konseyi oluştu. Ankara Kent 
Konseyi olarak bir adanmışlar 
topluluğu oluşturduk. Savaş hoca 
ömrünü bu işe adamış, akademik 
olarak ömrünü bu işe vermiş biri. 
Biz Zafer Hoca için Zafer Hoca da 
bizim için bütün enerjimizi ortaya 
koydu. Bu sonuç bize öyle geldi.”

Erhan YUMŞAK Yunus Emre AYAN
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KATILIMCI DEMOKRASİ 
VURGUSU

Cumhuriyet’in Başkenti An-
kara’nın kuruluşundan beri sahip 
olduğu demokratik değerler, ka-
tılımcı kent kültürü ve kimliği ko-
nularında yeniden bir simge haline 
gelmesini hedeflediklerini söyle-
yen Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin de 
ödül töreninde şöyle konuştu:

“Kamu, özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşlarının katılımcı 
demokrasi kültürünün yaygınlaş-
tırılması noktasında büyük önem 

taşıyan faaliyetleri ödüllendiriyor. 
Adaylık sürecimizde yaptığımız 
çalışmaları tanıtmak için hazır-
ladığımız video büyük beğeni 
gördü. Ankara Kent Konseyinin 
Başkent’te 500’e yakın paydaşı bir 
araya getirerek, ortak akılla kentin 
ortak problemlerini konuşabilme 
ve bu konuşulanları Büyükşehir 
Belediye Meclisinde karar haline 
getirebilme başarısı ödüle layık 
görüldü. Bu ödülün ilk defa Türki-
ye’ye gelmesinde katkıda bulunan 
herkese teşekkür ediyoruz.”

Törene; Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanvekilleri 
Hüseyin Özcan, Berkay 

Gökçınar ve Serkan Çığgın ile 
Büyükşehir Belediyesi Genel 

Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, 
CHP Grup Başkan Vekili Yaşar 
Neslihanoğlu, Genel Sekreter 
Yardımcıları Baki Kerimoğlu, 
Mustafa Kemal Çokakoğlu ile 
Faruk Çınkı, çok sayıda STK 
Temsilcisi ve akademisyen 

katıldı.
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Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, se-
çim döneminde verdiği söz-

lerden birini daha hayata geçirdi. 
“Başak Projesi-Başkent Köy Evleri 
Projesi” için düğmeye basıldı ve 
mahallerinde (köylerinde) ev yap-
tırmak isteyen vatandaşlara üc-
retsiz sunulacak 11 tip ev modeli 
hazırlandı.

Köyden kente göçü tersine 
çevirecek model sayesinde kırsal 
kalkınmaya katkı sağlanması he-
deflenirken, bu projeden yararlan-
mak isteyen vatandaşlar tek ve çift 
katlı ev modellerinden birini tercih 
edebilecek. 

ZEMİN ETÜDÜ, MİMARİ, 
STATİK, ELEKTRİK VE 
MEKANİK PROJELERİNE 
ÜCRET ÖDENMEYECEK 

Projeden Başkent genelinde 
nüfusu 5 binin altında olan 903 
mahallenin kırsal yerleşik alan sını-
rında ev yaptırmak isteyen vatan-
daşlar yararlanabilecek.

Kırsal kesimde inşa edilecek 11 
tip ev modellerinden birini yaptı-
racak olan vatandaşlar; Büyükşe-
hir Belediyesine zemin etüdü ile 
mimari, statik, elektrik ve mekanik 
projeleri için hiçbir ücret ödeme-
yecek.

KÖYÜNDE EV YAPTIRMAK 
İSTEYENLER NEREYE 
BAŞVURACAK?

Ankaralılar, “0534 896 06 37” 
numaralı destek hattını arayarak 
“Başak Projesi” kapsamında ha-
zırlanan 11 tip proje hakkında 
bilgi alabilecekler. Projeden ya-
rarlanmak isteyen vatandaşlar, 
parsellerine ait aplikasyon kro-
kileri ile önce ilçe belediyelerine 
başvuracak. İlçe belediyeleri ise 
hazırlayacakları imar çapı ve yol 
kotu belgeleri ile talepleri, Ankara 
Büyükşehir Belediyesine iletecek. 
Gelen talep doğrultusunda, va-
tandaşlar Büyükşehir Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 
Kırsal Planlama Şube Müdürlüğü-
ne başvurarak parsellerine uygun 

projeleri seçtikten sonra zemin 
etüdü yapılacak. Mimari, statik, 
elektrik ve mekanik projelerini 
hazırlayacak olan Büyükşehir Be-
lediyesi tüm bu belgeleri ilçe bele-
diyelerine iletecek. İlçe Belediyesi 
tarafından projelerin onaylanması-
nın ardından “kırsal yapı izin bel-
gesi”ni alan vatandaşlar inşaata 
başlayabilecek.

KÖY EVLERİ PROJESİ BAŞLADI
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın vaatleri arasında bulunan “Başak Projesi-Başkent 
Ankara Köy Evleri Projesi” kapsamında 11 tip ev belirlendi. Proje kapsamında, nüfusu 5 binin altında 
olan 903 mahallede ev yaptırmak isteyen vatandaşlardan zemin etüdü, mimari, statik, elektrik ve 
mekanik projeleri için ücret alınmayacak. 

FARKLI METREKARE VE 
TİPTE EVLER

Hazırlanan Başak Projesi 
kapsamında belirlenen 11 tip 
arasında; 

-2 katlı projelerde:60 metrekarelik 
2+1, 115 metrekarelik 3+1, 
160 metrekarelik 4+1 ve 200 
metrekarelik 4+1, 

-Tek katlı projelerde: 65 metrekarelik 
2+1, 75 metrekarelik 2+1, 90 
metrekarelik 2+1, 100 metrekarelik 
3+1, 120 metrekarelik 3+1, 140 
metrekarelik 3+1, 180 metrekarelik 
4+1 evler yer alıyor.

Seda BUGARİ • Erhan YUMŞAK Emre ŞENOĞLU
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Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş, 
sosyal belediyecilik uygu-

lamalarıyla Başkentlilerin hayatı-
nı kolaylaştırmaya ve ekonomik 
yönden destek olmaya devam 
ediyor.

Mamak Araplar Mahallesi’nde 
18 yıl önce yapılan ancak çürü-
meye terk edilen Eserkent Sosyal 
Konutları Başkan Yavaş’ın talebi 
doğrultusunda baştan aşağı ye-
nilendi. İhtiyaç sahibi vatandaş-
ların barınma ihtiyacını karşıla-
mak amacıyla iç ve dış cepheleri 
yeniden yapılan 400 konut, eko-
nomik durumu iyi olmayan yeni 
evli çiftler ile 65 yaş üstü vatan-
daşlara kiraya verilecek

2002 yılında yapılan ve son 
yıllarda çevresi için büyük bir 
güvenlik tehdidine dönüşen atıl 
durumdaki konutlar yeniden can-
landırıldı. Fen İşleri Dairesi tarafın-
dan iç ve dış yenilemesi yapılan 5 
bloktan oluşan 400 adet 1+1 daire 
beyaz eşyalı olarak (çamaşır maki-
nası, buzdolabı, set üstü ocak-fırın, 
davlumbaz) kiralanacak. 

Başkanlık yazısı ile Ankara Bü-
yükşehir Belediye Meclisi günde-
mine getirilen ve komisyona sevk 
edilen konutların, ihtiyaç sahibi 
evli çiftlere ve 65 yaş üstü vatan-
daşlara ekonomik yönden destek 
olunması amacıyla 100 TL’ye kira-
lanması planlanıyor. 2 yıllık kont-
ratla kiraya verilecek konutlar için 
başvurular online olarak alınacak. 
Yoğun talep olması halinde Büyük-
şehir Belediyesi konutlar için noter 
huzurunda kura yöntemiyle çekiliş 
yapacak.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YUVA:

ÇÜRÜMEYE TERK EDİLEN MAMAK
ESERKENT KONUTLARI YENİLENDİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2002 yılında Mamak Araplar Mahallesi’nde yapılan 
ve 18 yıldır atıl durumda bulunan Eserkent Sosyal Konutlarını yeniden ayağa kaldırdı. 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nda açılışı yapılan toplam 400 daireden oluşan 1+1 konutların, ihtiyaç sahibi yeni evli çiftler ile 65 yaş 
üstü vatandaşlara sosyal amaçlı olarak aylık 100 TL’ye kiraya verilmesi planlanıyor. 

MÜJDEYİ BAŞKAN YAVAŞ 
DUYURDU: “CUMHURİYET 
BAYRAMI’NDA ÇİFTE 
BAYRAM YAŞANSIN”

Ekonomik durumu iyi olmayan 
yeni evli çiftler ile 65 yaş üstü 
vatandaşlara ilk müjdeyi Başkan 
Yavaş, sosyal medya hesapların-
dan yaptığı videolu paylaşımla şu 
sözlerle verdi:

“Bu 29 Ekim’de her hanede 
çifte bayram yaşansın istiyoruz. 
Mamak’ta yapılan ve 18 yıldır 
çürümeye terk edilen 400 adet 
1+1 konutun tamamını yenile-
dik. Meclisimiz teklifimizi kabul 
ederse yeni evli çiftlerimize ve 
65 yaş üstü vatandaşlarımıza çok 
uygun fiyata kiralayacağız.”

 Zeynep Esra ŞAHİN

Yunus Emre AYAN

BEYAZ EŞYALI 
KONUTLARIN KİRA 

BEDELİ 100 TL 
OLACAK 
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN 
ÖZEL SİGORTA HİZMETİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Beltema Sigorta ve Aracılık 
Hizmetleri Limited Şirketi, hazırladığı ürünlerle sağlıktan kazaya, yangından doğal 
afete kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Baş-
kentlilerin hayatını kolaylaş-
tırmaya devam ediyor.

Toplum sağlığını önceleyen uy-
gulamalarıyla örnek olan Ankara 
Büyükşehir Belediyesinin 2019 
yılında kurduğu Beltema Sigorta 
ve Aracılık Hizmetleri Limited 
Şirketi, Türkiye’de ilk kez sigorta-
cılık sektöründe faaliyet gösteren 
belediye şirketi oldu. Beltema 
sağlıktan kazaya, yangından 
depreme kadar geniş bir alanda 
sigorta hizmeti veriyor.

Kaza ve hastalık durumlarında 
oluşacak masrafların karşılanma-
sına yönelik özel sağlık sigortasına 
başvuran vatandaşlar, yatarak ve 
ayakta tedavi hizmetlerinin yanı 
sıra acil durum halleri, PSA ve ma-
mografi, ambulans ve check-up 
gibi ek sağlık hizmetlerinden yara-
lanabiliyor.

Türkiye’de etkisi halen devam 
eden koronavirüs tehdidine karşı 
Beltema Sigorta, Covid-19 teda-
visini de özel sağlık sigortası kap-
samına alıyor. Salgın ile ilgili tüm 

tedavi giderleri hem özel sağlık 
sigortasından hem de tamamlayıcı 
sağlık sigortasından karşılanabili-
yor. 

BÜYÜKŞEHİR YATIRIMLARI 
GÜVENCEDE 

Büyükşehir, Başkentlilerin hiz-
metine sunduğu birçok makine ve 
toplu taşıma aracını da Beltema Si-
gorta’yla risklerden koruyor. Baş-
kentlilerin her gün kullandığı AN-
KARAY, metro, teleferik ve EGO 
otobüslerinin yanı sıra ASKİ’ye 
bağlı olan iş makineleri de Beltama 
güvencesiyle sigortalanarak tasar-
ruf sağlanıyor. 

 Ecegül SARAL Emre ŞENOĞLU

COVİD-19 
POLİÇE

KAPSAMINDA
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Ankara’da öğrenim gören öğ-
rencilerin hayatını kolaylaş-
tıran hizmetleri çoğaltarak 

sosyal belediyecilik anlayışını yay-
gınlaştıran Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, pandemi 
sürecinde de uzaktan eğitim siste-
mine geçilmesiyle interneti olma-
yan mahallelere (köylere) ücretsiz 
internet hizmeti başlattı.

Başkent’te internet erişiminde 
sıkıntı yaşanan kırsal mahallelerde 
wi-fi bağlantısı kurulumu ile öğ-
rencilerin yüzünü güldüren Başkan 
Yavaş, öğrencilerin EBA sistemin-
de ders görebilmelerini sağlayarak 
eğitimde fırsat eşitsizliğini önle-
meyi amaçlıyor.

Sosyal medya hesapları üze-
rinden yaptığı duyuru ile eğitimin 
aksamaması için Büyükşehir Be-
lediyesinin tüm imkanlarını sefer-
ber ettiğini belirten Başkan Yavaş, 
“Evlatlarımızın yüzlerinde gülüm-
seme olmak için çalışmalarımızı 
hızlandırıyoruz. Uzaktan eğitime 
devam kararı sonrası 45 günde 
928 köyümüze ücretsiz interneti 
ulaştırmış olacağız” sözleriyle öğ-
rencilere ücretsiz internet müjdesi 
verdi.

45 GÜNDE 928 MAHALLENİN 
İNTERNET BAĞLANTISI 
TAMAMLANACAK

Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren 
Büyükşehir Belediyesi kendi iman-
larıyla sağladığı internet hizmetini 
mahallelere ulaştırmaya devam 
ediyor.

Bugüne kadar 220 mahalle-
yi (köyü) internetle buluşturan 
Büyükşehir Belediyesi, artan Co-
vid-19 salgını nedeniyle yeniden 
uzaktan eğitim kararının alınması-
nın ardından çalışmalarını hızlan-
dırdı. İhtiyacı olan mahalleleri tek 
tek tespit eden Büyükşehir Beledi-
yesi, 45 gün içerisinde 928 mahal-
lenin ücretsiz internet bağlantısını 
tamamlayacak.

ŞEFFAFLIĞIN BAŞKENTİ 

On binlerce öğrencinin uzaktan 
eğitim konusundaki mağduriyeti-
ni gideren Büyükşehir Belediyesi, 
EBA, üniversite portalları ve diğer 
hizmetlere ulaşmak isteyen öğren-
ciler için internet hizmet bedelini 
kendi bütçesinden karşılıyor. Bu 

hizmette de şeffaflık ilkesiyle ha-
reket eden Büyükşehir Belediyesi 
internet hizmetinin tamamlandığı 
mahallelerin listesini de “koylere-
internet.ankara.bel.tr” adresi üze-
rinden yayınlamaya başladı.

15 BİN ÖĞRENCİYE 10 GB 
İNTERNET YÜKLENDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
sosyal yardımlardan faydalanan ai-
lelerin çocukları için de önemli bir 
adım attı. Ailesi sosyal yardımlar-
dan faydalanan 15 bin öğrencinin 
eğitim hakkından mahrum kalma-
ması için ücretsiz olarak 10 GB 
internet yüklemesi yapıldı. Sosyal 
medya hesaplarından gelinen son 
nokta ile ilgili paylaşım yapan Baş-
kan Yavaş, şu ifadeleri kullandı: 
“9 ilçede 200’ü aşkın köye ücret-
siz internet sağladık. Sosyal yar-
dım alan ailelerin 15 bin çocuğuna 
aylık 10 GB internet yükledik ve 3 
ay sürecek hizmetimize 9 bin yeni 
başvuru aldık. Hiçbir imkansızlığın 
çocukların boynunu bükmesine 
izin vermeyeceğiz.”

KIRSAL MAHALLELERE İNTERNET 
İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI
 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda 
interneti olmayan mahallelerde (köylerde) pandemi sürecinde uzaktan eğitim alan öğrenciler için 
ücretsiz internet hizmeti başlattı. Bugüne kadar onlarca mahalle ücretsiz internete kavuşurken, sosyal 
yardım alan ailelerin çocuklarına ücretsiz internet yüklenmeye başlandı.

Ecegül SARAL • Erhan YUMŞAK • Zeynep Esra ŞAHİN

Ali Arda ERDEMLİ • Emre ŞENOĞLU • Toygar DÜNDAR

Emre ŞENOĞLU



BAŞKENT BÜLTENİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “en büyük hayallerimden biri” olarak 
tanımladığı Başkent Market projesini hayata geçirirken, Halk Ekmek Fabrikası ilk Başkent Büfe’yi 
Koru Metro çıkışında hizmete açtı. 

BAŞKENT MARKET’TEN SONRA İLK 
BAŞKENT BÜFE HİZMETE AÇILDI

YILBAŞINA
KADAR

6 ŞUBEYE
ULAŞACAK

Ürün çeşitliliği, kalitesi ve uy-
gun fiyatıyla Halk Ekmek 
ürünlerini severek tüketen 

Başkentlilere bir sürpriz de Halk 
Ekmek Fabrikası’ndan geldi.

Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş’ın “en 
büyük hayallerimden biri” dediği 
ve hayata geçirdiği kırsal kalkınma 
projelerinden biri olan “Başkent 
Market”ten sonra ilk “Başkent 
Büfe” de Koru Metro çıkışında 
hizmete açıldı.

BAŞKENT MARKET’İN     
MİNİ KONSEPTİ

Kent genelinde 7 satış mağaza-
sı, 410 büfe, 1 glutensiz büfe ve 3 
Başkent Market ile hizmet vermeyi 
sürdüren Halk Ekmek Fabrikası, 
Başkent Market’in mini konsepti 
olan ilk Başkent Büfe’yi vatandaş-
larla buluşturdu.

Başkent Büfe’ler de Başkent 
Market’ler gibi yerli üreticiler ile 
kadın kooperatiflerinin ürettiği 
salçadan reçele, sirkeden bala, 
peynirden ete, sütten erişteye, 
yumurtadan nohuta, turşudan 
ekmeğe kadar birçok doğal ve sağ-
lıklı ürünü aracısız ve uygun fiyat-
tan tüketicilere ulaştırıyor.

YILBAŞINA KADAR 3 
BAŞKENT MARKET        
DAHA AÇILACAK

İlki Etimesgut, ikincisi Mamak 
Şafaktepe’de açılan Başkent Mar-
ket’in her geçen gün yeni şubesi 
açılıyor. Son olarak GİMAT Halk 
Ekmek Satış Mağazası’nın yanında 
üçüncü şubesi açılan Başkent 
Market’in yılbaşına kadar 6 şubeye 
ulaşması hedefleniyor. Önümüz-
deki aylarda, Kızılay Çankaya Be-

lediyesi Hizmet Binası, ASKİ Genel 
Müdürlüğü ve Atlantis’te Başkent 
Market’in yeni şubeleri hizmete 
girecek.

Seda BUGARİ • Zeliha BAĞDAŞ

Yunus Emre AYAN • Emre ŞENOĞLU

İşte Ankaralıların büyük 
ilgi gösterdiği Başkent 
Market’lerin adresleri:

MAMAK ŞUBESİ: Şafaktepe 
Mahallesi Mamak Caddesi 

No:59/B

ETİMESGUT ŞUBESİ: İstasyon 
Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi 

No:100/A

GİMAT ŞUBESİ: Anadolu Bulvarı 
No: 13


