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ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞI BAŞKENT’TE

25 bin nüfuslu bir kentte, 
Mustafa Kemal Paşa ve heyetini 
35 bin kişi karşıladı. Bu yalnızca 
bir karşılama değil, bir milletin 
hürriyet ve bağımsızlık sevdasını 
tüm dünyaya haykırışıydı.
MANSUR YAVAŞ
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Yeni ve güzel başlangıçların yaşanacağı, sağlık ve 
mutluluğun hakim olduğu, bereket ve huzur dolu 
bir yıl geçirilmesi temennisi ile Ankaralıların ve 
milletimizin yeni yılını kutluyorum.

Ülkemiz ve dünya açısından alışılmıştan çok farklı 
geçen bir yıl olan 2020’yi hep birlikte geride 
bıraktık. Pandemi süreci ile hepimizin hayatı 
değişti, tüm dünya gibi biz de salgın hastalığın 
zorlu süreçlerini yaşadık. Ülkemizde yaşanan 
depremlerde ve felaketlerde kaybettiğimiz 
canlarımıza birlikte üzüldük. Başkent Ankara’da 
kum fırtınası gördüğümüz günler dahi oldu.

Bir yandan bu zorlu süreci yaşarken bir yandan 
da milletimizin köklü bir özelliği olan birlik ve 
beraberlik ruhunun 2020’de yeniden canlandığını 
gördük. Ankara’da da “iftar ver”, “afiyet ver”, “el ver”, 
“su ver”, “bilet ver” ve veresiye defteri kapatma gibi 
birçok kampanya ile “6 milyon tek yürek” diyerek 
güçlü bir dayanışma örneği sergiledik. İyiliğin 
hastalıktan daha bulaşıcı olduğunu hep birlikte 
yaşadık. Bu süreçte gerek maddi desteklerimizle 
gerekse diğer desteklerimizle esnafımızın, üreticile-
rimizin ve tüm Ankaralıların yanında olduk. “Kimse 
yatağa aç ve açıkta girmesin” düsturuyla, kimseyi 
ayırt etmeden, gönülden gönüle bağ kurarak şeffaf 
bir şekilde hemşehrilerimize hizmet ettik.

Bu birlik ve beraberlik ortamının süreceği 
ancak başta salgın hastalık olmak üzere tüm 
olumsuzlukları bir an önce aşacağımız bir 2021 
yılı yaşanmasını yürekten temenni ediyorum. 
Bizler de, Cumhuriyetimizin Başkenti, Türkiye’nin 
kalbi Ankara’mızı hak ettiği noktalara taşımak,  
değerlerine değer katmak için çalışmalarımıza 
ara vermeden devam ediyoruz. Gözlerde umut, 
yüzlerde mutluluk olmak için tüm imkânlarımızla 
hemşehrilemizin yanında olacağız.

Bu duygularla; 2021 yılının hak, hukuk ve adaletin 
egemen olduğu, kısır çekişmelerden uzak, iftiralarla 
toplumsal huzurun bozulmadığı, bolluk ve 
bereketin eksik olmadığı, barış ve sevginin hüküm 
sürdüğü bir yıl olmasını diliyor; tüm Ankaralıların 
ve aziz milletimizin yeni yılını kutluyorum.

Mansur YAVAŞ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

B A Ş K A N ’ D A N
Y E N i  Y I L  M E S A J I
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TÜRKİYE’DE İLK VE TEK:
ANKARA’DA 914 KÖY ÜCRETSİZ 
İNTERNETE KAVUŞTU
“Aralık ayı sonuna kadar tüm köylerimize ücretsiz internet hizmeti sağlamış olacağız” diyen 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sözünü yerine getirdi. Sonradan mahalle 
olan 914 köye ücretsiz internet hizmeti götürüldü.

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, sos-
yal belediyecilik anlayışıyla 

“insan odaklı” yeni uygulamaları 
hayata geçirmeye devam ediyor. 

Başkent’te ‘öğrenci dostu’ 
projelerle öğrencilerin hayatını 
kolaylaştıran Başkan Yavaş, özel-
likle pandemi sürecinde uzaktan 
eğitimin devam etmesi üzerine 
interneti olmayan 928 kırsal ma-
halleye ücretsiz internet bağlantısı 
yapacaklarını açıkladı. 19 Kasım’da 
sosyal medya hesapları üzerinden 
yaptığı paylaşımla köylere 45 gün-
de internet bağlantısı gerçekleşti-
recekleri sözünü veren Başkan Ya-
vaş, bu sözünü bir ay içinde yerine 
getirdi. 10 köyde altyapı bulunma-
sı nedeniyle muhtarların kurulum 
istemediği, 4 köyde ise köy konağı 
yapımının sürmesi nedeniyle ku-
rulumun ertelendiği ücretsiz in-
ternet hizmeti toplam 914 köyde 
tamamlandı.

HEDEF:
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ 

Bu hizmet sayesinde pande-
mi döneminde internet üzerinden 
uzaktan eğitim alması gereken 
ancak internet sorunu yaşayan 
öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği 
sağlayan Başkan Yavaş, planlanan-
dan daha kısa sürede 914 mahalle-
yi internete kavuşturdu.

İlk olarak 19 Kasım’da yaptığı 
duyuruda öğrencilere, “Evlatla-
rımızın yüzlerinde gülümseme 
olmak için çalışmalarımızı hızlan-
dırıyoruz. Uzaktan eğitime devam 
kararı sonrası 45 günde köyle-
rimize ücretsiz interneti ulaştır-
mış olacağız” sözleriyle seslenen 
Başkan Yavaş, yapılan çalışmala-
rın yakından takip edilmesi için 
de koylereinternet.ankara.bel.tr 
internet adresini kullanıma açtı.

Başkan Yavaş tarafından ha-
yata geçirilen ve eğitim desteği 
sağlayan Başkent’te özellikle kır-
sal mahallelerde öğrenim gören 
öğrenciler ve tüm vatandaşların 
yararlandığı ücretsiz wi-fi hizme-
ti Türkiye’de bir ilk olma özelliğini 
taşıyor. 

TÜRKİYE’DE BİR İLK
Büyükşehir Belediyesi Bilgi 

İşlem Daire Başkanı Gökhan Öz-
can da yapılan çalışmalar hakkın-
da sosyal medya üzerinden yap-
tığı paylaşımda, “Başkentimizde 
ücretsiz interneti olmayan köy 
kalmadı. Çocuklarımızın gözle-
rinde ışık, yüzlerinde tebessüm 
oluşmasında emeği geçen, yağ-
mur çamur demeden söz verdiği-
miz tarihten önce çalışmalarımızı 
tamamlayan ve dünyada ilk ol-
mamıza vesile olan tüm arkadaş-
larımıza teşekkür ederiz” dedi.

Erhan YUMŞAK Arda ERDEMLİ • Toygar DÜNDAR • Emre ŞENOĞLU
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ASKİ Genel Müdürlüğü, Po-
latlı ilçesine bağlı bir belde 
iken 2008 yılında Anka-

ra’nın Sincan ilçesine bağlanan Te-
melli semti için adeta yatırım atağı 
başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, yıllardır 
içme suyu ihtiyacı Bacı Köyü’ndeki 
4 kuyudan karşılanan Temelli’nin 
su sorununun çözümü için ASKİ’yi 
görevlendirdi. Temelli semtinde 
gerçekleştirilen çalışmaları sos-
yal medya hesaplarından duyuran 
Başkan Yavaş, “Türkiye’nin baş-
kentinde Temelli semtimize yak-
laşık 20 yıldır asitli su veriliyordu. 
Semt merkezimize 66 bin 638 
metre şebeke hattı döşeyip, 1 ter-
fi merkezi ve 5 içme suyu deposu 
yaparak vatandaşımızı temel in-

san hakkı olan temiz suya kavuş-
turduk” dedi.

Temelli’de yapılan çalışmaları 
yerinde denetleyen ASKİ Genel 
Müdürü Erdoğan Öztürk, Temelli 
semt merkezinde yapılan 66 bin 
638 metrelik hat imalatı sayesin-
de Alcı Mahallesi üst kotları başta 
olmak üzere Ihlamurkent, Hürri-
yet, Gazi, Cumhuriyet ve İstiklal 
Mahallelerinin de temiz sudan 
faydalanacağını ifade etti. Öztürk, 
yaklaşık 20 yıl sonra temiz ve sağ-
lıklı içme suyuna kavuşan Temelli 
merkezinde 588 abonenin bağlan-

tısının yapıldığını, kalan abone sa-
yısının ise 100 olduğunu açıkladı. 

Alcı Mahallesi’ne 6 gruplu 1 
terfi merkezi yapıldığını da belir-
ten Öztürk, tamamlanan “Temelli 
İçme Suyu Arıtma Tesisi İkmali Ya-
pım İşi” kapsamında Türk Şerefli 
Barajı’nda bulunan ham suyun arı-
tılarak, iletim hatlarına aktarıldığı-
nı sözlerine ekledi.

Arıtma tesisinin saniyede 240 
litre olan kapasitesinin 2 yeni tank 
yerinin eklenmesi ile saniyede 320 
litreye çıkarılacağını vurgulayan 
Öztürk, Temelli merkezine terfi 
merkezinin hemen yanında bulu-
nan 7 bin 500 metreküp kapasiteli 
depodan su verileceğini de ifade 
etti.

YAKLAŞIK
20 YILLIK

SU ÇİLESİ BİTTİ

MANSUR YAVAŞ MÜJDEYİ VERDİ:
TEMELLİ SAĞLIKLI SUYA KAVUŞTU
ASKİ Genel Müdürlüğü, yaklaşık 20 yıldır su sorunu yaşayan Temelli semtini sağlıklı, temiz ve kaliteli içme suyuna 
kavuşturdu. Başkan Yavaş, “Türkiye’nin başkentinde Temelli semtimize yaklaşık 20 yıldır asitli su veriliyordu. 
Semt merkezimize 66 bin 638 metre şebeke hattı döşeyip, 1 terfi merkezi ve 5 içme suyu deposu yaparak 
vatandaşımızı temel insan hakkı olan temiz suya kavuşturduk” dedi.

Seda BUGARİ • Evin DEMİRTAŞ

Selim ERYILMAZ • Ahmet ŞAD
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Başkentlilere sağlıklı, hijyenik 
ve katkısız ekmek ile unlu 
mamuller üreten Büyükşehir 

Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, 
ürün çeşitliliğini her geçen gün ar-
tırıyor.

Hafta içi günlük olarak 800 bin 
ekmeği Ankaralılarla buluşturan ve 
AR-GE çalışmalarına yeni bir ivme 
kazandırarak ürün yelpazesini ge-
nişleten Halk Ekmek Fabrikası; 
normal, kepekli, çavdar, roll, fın-
dıklı, şampiyon, köy ve glutensiz 
ekmekten sonra siyez ekmek üret-
ti. Türkiye’nin siyez oranı en yük-
sek ilk ekmeği “Ensiyez” raflarda 
yerini aldı. 

BUĞDAYIN ATASI VE 
PROTEİN DEPOSU EKMEK: 
‘ENSİYEZ’

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, 
geçmişi 10 bin yıl öncesine daya-
nan ve “Hitit Buğdayı” olarak da 
bilinen siyez buğdayından sağlıklı 

ve protein zengini ekmeği Baş-
kentliler için üretmeye başladı.

Siyez buğdayı unundan üreti-
len ekmeklerin en büyük özelliği, 
protein değerinin yüksek, glisemik 
indeksinin düşük olması. İçerisinde 
yüksek oranda siyez kullanılan ek-
mekler şeker hastaları başta olmak 
üzere sağlıklı beslenmeyi sevenle-
rin tercihleri arasında yer alıyor.

HALK EKMEK RAFLARINDA 
13 ÇEŞİT EKMEK

Halk Ekmek Fabrikası, Ensiyez 
ekmeğin ardından 13. çeşit olan 
“Ekşi Mayalı Patates Unlu Zerde-
çallı Ekmeği” de ürün gamına ek-
ledi.

Besleyici ve lezzetli Ekşi Mayalı 
Patates Unlu Zerdeçallı Ekmek ve 
buğdayın atası olara nitelendirilen 
siyez buğdayından yapılan Ensiyez 
ekmek; ekşi mayalı, tam buğday 
unlu ve çavdarlı karışımıyla Baş-
kent Marketler ve Fabrika Satış 

Mağazalarında uygun fiyatla satışa 
sunuldu.  

YENİ TATLAR EKLENDİ
Halk Ekmek Fabrikası, pastane 

ürünlerine de yeni tatlar ekledi. 
Portakallı Şam Kurabiyesi, tere-
yağlı üzümlü kurabiye ve Kıymalı 
Karaköy Böreği fabrika satış ma-
ğazaları ile Başkent Market şube-
lerinde satışa sunuldu.

Zeynep Esra ŞAHİN

Ramazan KARACA • Toygar DÜNDAR

HALK EKMEK FABRİKASI 
ÜRÜN YELPAZESİNİ GENİŞLETİYOR
Hafta içi günlük olarak ortalama 800 bin ekmek üretimi gerçekleştiren Halk Ekmek Fabrikası, ürün çeşitliliğini 
artırmaya devam ediyor. Türkiye’nin siyez oranı en yüksek ilk ekmeği olan ‘Ensiyez’ ve Ekşi Mayalı Patates 
Unlu Zerdeçallı Ekmek ile Portakallı Şam Kurabiyesi, Tereyağlı Üzümlü Kurabiye ve Kıymalı Karaköy Böreği gibi 
pastane lezzetlerini Ankaralılarla buluşuyor.
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Ankara Büyükşehir Belediye-
si, sosyal belediyecilik an-
layışıyla ihtiyaç sahiplerini 

sevindirmeye devam ediyor. Baş-
kentlilerin hayatını kolaylaştıran 
özellikle de dar gelirli vatandaşla-
rın ekonomisine katkı sağlayacak 
çalışmalara imza atan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
aylık 100 TL’ye kiralık sosyal konut 
projesini de hayata geçirdi.

Geçmiş dönemde yapılan ve 18 
yıldır atıl durumda bulunan Mamak 
Eserkent Sosyal Konutları’nı ye-
nileyerek oturulabilir duruma 
getiren Başkan Yavaş, bu konutla-
rın dar gelirli yeni evli çiftler ile 65 
yaş üstü vatandaşlara 100 TL’den 
kiraya verileceğini açıkladı.

BAŞVURULAR ALINMAYA 
BAŞLANDI

Özel Projeler ve Dönüşüm 
Daire Başkanlığı tarafından çalış-
maların tamamlanmasının ardın-
dan 1+1 400 konut için başvurular 
alınmaya başlandı.

Aylık 100 TL bedelle kiraya 
verilecek konutlardan yararlan-
mak isteyen ve ekonomik durumu 
iyi olmayan yeni evli çiftler ile 65 
yaş üstü vatandaşlar; Büyükşehir 
Belediyesi hizmet binasında Özel 
Projeler ve Dönüşüm Daire Baş-
kanlığına bağlı A Blok 18 numara-
lı bankoya gelerek ya da “https://
www.ankara.bel.tr” adresinden 
form doldurarak başvuruda bulu-
nabilecek.

Kiralık konut başvuruları 15 

Ocak 2020 tarihine kadar devam 
edecek. Başvurular hakkında 
detaylı bilgi almak isteyen vatan-
daşlar, (0312) 507 26 33 numaralı 
telefonu arayarak ya da Başkent 
153 ile iletişime geçebilecek.

YENİLENEN KİRALIK 
KONUTLAR İÇİN NOTER 
HUZURUNDA KURA 
ÇEKİLECEK

İç ve dış mekanları ile birlikte 
çevresi tamamen yenilenen ve 5 
bloktan oluşan 400 adet 1+1 daire 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
kiraya verilecek.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara 

ekonomik yönden destek sağla-
mak amacıyla aylık 100 TL’den 
kiraya verilecek konutlarda ikamet 
etmek isteyen vatandaşların aylık 
gelirinin 3 bin TL’yi geçmemesi ve 
eşlerin üzerinde herhangi bir gay-
rimenkul olmaması şartı aranacak.

Başvuru sahiplerinden Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olmak ko-
şuluyla ikametgahlarının en az 6 
ay öncesinden itibaren Ankara’da 
olduğunu belgelemesi istenecek. 
Başvuru formunu dolduran ya da 
bizzat başvuru yapanlar, kriterleri 
karşılayıp karşılamadıklarının de-
ğerlendirilmesinin ardından noter 
huzurunda yapılacak kura çekili-
şiyle evlerine taşınabilecek.

MANSUR YAVAŞ’TAN BİR SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ DAHA 

AYLIK 100 TL KİRAYLA KONUT
18 yıldır atıl duran Mamak Eserkent Sosyal Konutları’nı yenileten Başkan Mansur Yavaş, konutların dar gelirli 
yeni evli çiftler ile 65 yaş üstü vatandaşlara aylık 100 TL’ye verilmesi için harekete geçti. Yenilenen konutlar için 
“https://www.ankara.bel.tr” adresi üzerinden form doldurularak ya da Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı 
bankosundan 15 Ocak tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Konutlar, kura yöntemiyle kiraya verilecek.

Zeynep Esra ŞAHİN Ramazan KARACA
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Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş, 
Kasım ayında toplanan Bü-

yükşehir Belediye Meclisi bütçe 
görüşmeleri sırasında kendisine 
yöneltilen soru ve iddialara dü-
zenlediği basın toplantısıyla yanıt 
verdi. Başkan Yavaş sözlerine ve 
sunumuna, “Verdiğim cevapları 
sadece Ankara halkının değil Tür-
kiye’nin duymasını sağlayacağım-
dan kimsenin şüphesi olmasın” 
diyerek başladı.

“GÜNCEL DEĞERLE 3 
KATRİLYONLUK YOLSUZLUK 
DOSYASINI SAVCILIĞA 
VERDİK”

Yaklaşık 2 yıldır başkanlık göre-
vini yürüttüğü süre içinde geçmiş 
döneme ait 1 milyar 600 milyon TL 

borç ödediklerini belirten Başkan 
Yavaş, eski ve yeni dönemde ya-
pılan tüm belediye harcamalarını 
rakamlarla ayrıntılı olarak kamuo-
yuyla paylaştı.

Geçmiş dönemlere ait 3 katril-
yonluk yolsuzluk dosyasını savcı-
lığa verdiklerini açıklayan Başkan 
Yavaş, özellikle yolsuzlukla müca-
delede yalnız kaldıklarını belirte-
rek, mecliste grubu bulunan siyasi 
partilere iş birliği çağrısı yaptı:

“Toplamda yaptığımız 40 civa-
rında suç duyurusuna konu olan 
usulsüzlüklerin toplam bedeli 
güncel değeriyle 3 katrilyon lira-
dır. İşte bu gerekçeyle ben sizleri 
suç ortaklığına değil adaletin te-
cellisi için el birliğine, kardeşliğe 
davet ediyorum. Güç birliği ko-
nusunda doğrusu büyük ümitlerle 

başlamıştık. AK Parti’nin önceki 
grup başkan vekilinin konuşma-
sını biraz önce dinlediniz ben bu 
sözlerdeki samimiyete inanıyo-
rum. Sizi yargılamak için söylemi-
yorum ama aradan aylar geçti on-
larca yolsuzluk dosyasını adliyeye 
intikal ettirdik. Neden AK Partili 
arkadaşlar yanımızda yer almadı? 
Bu çalınanlar Ankara halkından 
çalındı. Biz de bu davalara mü-
dahiliz diyerek dosyaları adliyeye 
birlikte neden veremedik? Şimdi 
eski ve yeni başkan vekillerine 
sesleniyorum. Bu sözlerin hala 
arkasında mısınız, değil misiniz? 
Eğer arkasındaysanız neden bizim 
savcılığa verdiğimiz dosyalarda 
müdahil değilsiniz? Allah için gelin 
müdahil olun. Biz de size şükran 
ve minnet duyarak kamuoyuyla 
paylaşalım.”

MANSUR YAVAŞ ANLATTI 
ANKARA GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısının 
ardından düzenlediği basın toplantısında geçmiş dönemde yapılan harcamalardan göreve geldiği günden 
itibaren yapılan tüm harcamaları rakamlarla kamuoyuyla paylaştı. Canlı olarak yayınlanan basın toplantısı 
sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

HABER MERKEZİ Behzat Ethem TORUN • Ali İhsan Cansız
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Ankaralının parasına, yetim 
hakkına sahip çıkmayı ilke edin-
diğini ifade eden Başkan Yavaş, 
“Benim bir hatam, yanlışım olursa 
sizlere söylüyorum, asla bana sa-
hip çıkmayın. Meclisimizin değerli 
üyeleri bizler kardeşiz, inanç sa-
hibiyiz. Haksızlık karşısında dilsiz 
şeytan olmayalım” dedi.

Sunumunda belediye harcama-
larıyla ve faaliyetleriyle ilgili tüm 
iddialara yanıt veren Başkan Yavaş, 
kendisine sorulmayan soruların ol-
duğunu hatırlatarak, şu açıklama-
larda bulundu: 

“Bütçe konuşmasında ve fa-
aliyet raporunda saatlerce ko-
nuştunuz. Bu soruların içerisinde 
Mansur Yavaş’ın belediyemizin 
ihaleleri ile ilgili kendisine menfa-
at temini ettiğine dair bir iddiası 
olan var mı? Bunu onların yüzle-
rine sormak isterdim. Peki, Man-
sur Yavaş’ın yakınlarına menfaat 
temin ettiğine dair bir iddiası olan 
var mı? Mansur Yavaş kendi zen-
ginlerini yaratıyor diye bir iddianız 
var mı? Ya da böyle bir şey duy-
dunuz mu? Mansur Yavaş, kendi 
ailesinden birilerini zengin ediyor 
diye bir şey duydunuz mu? Man-
sur Yavaş’ın belediyeye alıyorum 
tezgahıyla evine eşya aldığına dair 
bir bilgi geldi mi hiç? Mansur Ya-
vaş’ın Cumhuriyet Halk Partisi ve 
İYİ Parti İl Başkanlıklarında özel 
hizmette çalışan personeli bele-
diyede çalışıyor gibi gösterdiğine 
ilişkin bir şey duydunuz mu? Al-
lah’ın izniyle bunların hiçbirisini 
duymadınız ve duyamayacaksınız. 
Çünkü hiçbir zaman yapılmayacak 
ve biz bize güvenenlerin başını 
öne düşürmeyeceğiz. Kimse kusu-
ra bakmasın ama şunu söylemek 
durumundayım bu iddialardan 

HATAM OLURSA 
BANA ASLA SAHİP 

ÇIKMAYIN

herhangi birini duyup da savcılığa 
gitmeyen o suça ortaktır ve na-
merttir.”

“Bana neye mal olursa olsun 
namusumla haysiyetimle şere-
fimle bu görevi tamamlayacağım” 
diyen Başkan Yavaş, “Kendime 
çalıyor ama çalışıyor dedirtme-
yeceğim. Görev sürem bitince de 
başım dik, alnım açık vatandaşın 
içinde gezeceğim. Çoluk çocuğu-
ma bırakacağım en büyük miras 
da dürüstlük olacaktır” değerlen-
dirmesinde bulundu.

“BAKIN HEYKEL 
BELEDİYECİLİĞİNİ KİM 
YAPIYORMUŞ?”

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş hakkında “heykel 
belediyeciliği yapıyor” iddialarına 
da açıklık getirdi.

Geçmiş yönetim döneminde 
kentin birçok yerine konulan di-
nozor, hayvan figürleri ve saat 
heykellerini görselleriyle birlikte 
gösteren Başkan Yavaş, Çubuk 1 
Barajı’nda yaptırılan heykellerin 
hikayesini de anlattı:

“Bütçeye koyduğumuz heykel 
harcamaları için 1,5 milyonun se-
bebini size söyleyeyim. Covid-19 
sürecinde hayatını kaybeden sağ-
lık çalışanlarının hatıralarını ebe-

diyen yaşatmak için anıt yarışması 
düzenleyeceğiz, unutmayacağız, 
unutturmayacağız. Bir diğer anıt 
daha var planladığımız. O anıt da 
Cumhuriyetin 100. yılında Çalda-
ğı Mevkii’ne yapılacak Cumhuri-
yet Anıtı. Bununla ilgili de yazılar 
yazdık. Ayrıca Çubuk-1 Barajı’nda 
yapılan ahşap heykelleri görüp 
kendi kendilerine bunlarla dalga 
geçiyorlar. Eskiden olsa bunlar 
Çin malı olurdu, anormal paralar 
ödenirdi. Bu heykelleri yapan kim 
biliyor musunuz? 20 yıldır beledi-
ye bünyesinde çalışan bir arkada-
şımız sanatkar ve aldığı maaştan 
başka ilave tek bir kuruşu yok. 
Tabii kendileri sık sık Çin’den ge-
tirdikleri için bizi de öyle zannedi-
yorlar ama Ankara halkının boşa 
atılacak parası yok. Bakın heykel 
belediyeciliği kimdeymiş? Dün-
yanın en büyük bayrak direğini 
Ankara’ya dikeceğini söyleyen 
Gökçek, şehrin 5 girişine de 50 
metrelik heykeller yapacağız dedi. 
Allah’tan yapamadı. Mamak Bele-
diye Başkanı burada olsaydı so-
racaktım kendisine buna itirazın 
var mı diye? Bütün bunlara müthiş 
paralar verildi. Ankara’da böyle 
halkın parasının toprağa gömül-
düğünü, çöpe atıldığını göremeye-
ceksiniz ve ne yapıyorsak Ankara 
halkının refahı için yapacağız.”
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“ANKARA’DA BİSİKLET 
YOLUNU İLK KEZ BİZ 
YAPTIK”

Şu ana kadar 24 kilometrelik 
bisiklet yolunun tamamlandığına 
dikkat çeken Başkan Yavaş, bu ko-
nuda AK Parti Grup Başkan Vekili 
Murat Köse’nin, “Ortaokul seviye-
sinde soruyorum. Kolay bir denk-
lem var. İki yılda bin 400 kilometre 
bisiklet yolu yapılırsa 53 kilomet-
relik bisiklet yolu kaç yılda yapılır? 
Ben size söyleyeyim 75 yıl” sözle-
rine üzerine, “İlkokul seviyesinde 
sormak istiyorum. 25 yılda sıfır 
kilometre bisiklet yolu yapılırsa 
100 yılda kaç metre bisiklet yolu 
yapılır? Sıfır… Kilometresi ortada, 
harcanan para ortada… Kamu-
oyunda neden bu kadar çok yer 
aldı? Çünkü Ankara’da bugüne ka-
dar yapılmadı, ilk kez yapıldı. Tür-
kiye’de ilk ve tek Bisiklet Meclisi 
olan da biziz” yanıtını verdi.

ANKAPARK’ın 750 milyon 
dolara mal edildiğini hatırlatan 
Başkan Yavaş, ANKAPARK’ın ya-
pımından sonra 2. Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nin bilirkişi raporunda 
bugüne kadar 111 milyon TL daha 
zararın oluştuğunu açıklayarak, şu 
bilgileri verdi:

“ANKAPARK ile ilgili yeni öğ-
rendiğimiz bir bilgi var. Yapılan 
sözleşmeye göre kira ödemesi 
falan yok. ANKAPARK için ön-
görülen kira yok. Kira bedeli ne 
biliyor musunuz? Satılacak bilet 
gelirinin yüzde 3’ü. Şartnamede 
başka hiçbir madde yok. Baştan 
bir yılda şu kadar turist gelir di-
yerek 26 milyon 400 bin lira bize 
teminat vermişler. Biz onu paraya 

çevirdik. İki ay öncesi itibarıyla 
111 milyon TL zararın altıda biri. 
Bize teslim edilinceye kadar da 
zarar ne kadar olur bilmiyorum. 
Onun haricinde şartnamede hiçbir 
madde yok ve kaç aydır da kapalı. 
Peki bu kadar yüksek rakamlı mal 
teslim ediyorsunuz, bunun karşılı-
ğında bir teminat alınmaz mı arka-
daşlar? Maalesef yok. Şartnameye 
göre onu da yeni bulduk,  sigorta 
yaptırması gerekiyor. Çünkü 29 yıl 
sonra bir yere kiraya verirken der-
siniz ki verdiği gibi teslim edecek-
siniz. Bunu almak için ne yapma-
nız lazım bir kefil almanız lazım ve 
sigorta yaptırmanız lazım bunların 
da maalesef hiçbirisi yok. ANKA-
PARK, Ankara’ya değil Türkiye’ye 
atılan en büyük kazıktır. Bu asrın 
yolsuzluğuna kim sahip çıkıyor, 
kim çarpıtıyor kim üç maymunu 
oynuyorsa o vebalin ortağıdır. Bu-
nun hesabı Ankaralılar adına so-
rulmalıdır.”  

Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan yapılan sosyal yardımlarla ilgili 
eleştirilere de açıklıkla yanıt veren 
Başkan Yavaş, sosyal yardım anla-
yışına ilişkin çarpıcı değerlendir-
melerde bulundu: 

“6 Milyon Tek Yürek Kampan-
yasından ulaştığımız kişi sayısı 
519 bin 868 kişi. Hayal edemi-
yorlar böyle bir şeyi. Alışmışlar 
toptan ihale yapıp, yurt dışından 
ithal edilen makarnaları, nohut-
ları, bakliyatı götürüp vatandaşa 
dağıtma suretiyle ‘Tamam biz yar-
dım yaptık işte aç değilsiniz ya su-
sun’ diyorlardı. Onun da fazlasını 
su parasıyla zaten geri alıyorlar. 

Biz yeni bir belediyecilik örneği, 
sosyal belediyecilik örneği konu-
sunda tarih yazıyoruz. Pandemi 
döneminde karantinaya alınan 
herkesin evine sabah kahvaltı, ak-
şam yemeği gidiyor. Yine sosyal 
yardım alan ailenin 15 bin çocuğu-
na yüklendi, 15 bin daha talep var. 
30 bin çocuğa aylık 10 GB inter-
net yükleniyor, okusun diye. Köy-
lerde olup interneti olmadığı için 
eğitim hakkından mahrum olanla-
rın hepsine ücretsiz internet bağ-
lanıyor. Şimdi bir kampanya yapı-
yoruz. Allah’a şükür kimliğimiz ve 
sicilimiz temiz olduğu için insanlar 
güveniyor ve yaptığımız kampan-
yalara büyük katılım oluyor. ‘Afi-
yet ver’ kampanyasında 160 bin 
kişiye kıyma ve kavurma dağıtıldı 
yine ‘İftar Ver’ kampanyasında 2,5 
gün içerisinde 500 bini aşkın iftar 
verildi. Biz aslında şunu yaptık, in-
sanların birbirini görmeden iyilik 
yapmasını sağladık.  Kaç kişinin 
su parası ödendi. Anlamadıkları 
şu, ‘Bir insan karşılığını almadan 
neden yardım etsin?’ diyorlar. Biz 
iyilik kazanacak dedik. Bir yandan 
da kapatılan lokantalarla iş birliği 
yaparak yaklaşık 20 bin covid olan 
aileye yardım götürüyoruz.”

SOSYAL 
BELEDİYECİLİK 

ANLAYIŞINA 
VURGU 

ANKAPARK 
TÜRKİYE’YE ATILAN 
EN BÜYÜK KAZIKTIR
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Başkentlileri yakından ilgilendi-
ren haberleri de duyuran Başkan 
Yavaş, otobüs alımı için kredi tale-
binin meclisten geçmesine rağmen 
uzunca süredir onayda beklediği-
ne dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Nisan ayı sonu itibarıyla kre-
di onay talebi Sayın Berat Al-
bayrak’ın önünde duruyor diye 
mecliste ben söyledim. Pandemi 
döneminde zaten belediye 600 
milyon TL zarar ediyor. Arkadaş-
lar bir de diyoruz ki yolcu sayısını 
yarı yarıya indirin, zarar katmer-
leniyor. Otobüs yok. 2010 yılında 
2 bin 200 tane olan otobüs şim-
di bin 400 tane. En acil kredi bu 
kredi, hala imzadan çıkmıyor diye 
biz söyledik. Sonuç itibarıyla yeni 
gelen bakanımız otobüs kredimizi 
onaylanmıştır. Çalışmalara baş-
landı. Bugün sabahtan da yine bir 
protokol imzaladık. Allah nasip 
ederse inşallah en kısa zamanda 
Ankara’yı yeni otobüsler ile buluş-
turacağız.”

YAYINLANMAYAN 53 İHALE 
İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
Başkent’in ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla yaptığı ihaleleri canlı ya-
yınlayarak Türkiye’ye örnek olur-
ken, ihalelerin izlenme oranı 430 
bin izleyiciye ulaşarak rekor kırdı.

Binden fazla ihaleyi canlı ya-
yınladıkları ve yayınlanmayan 53 
ihale hakkında da inceleme baş-
lattıklarını belirten Başkan Yavaş, 
“Kaç ihaleyi canlı yayınlamadınız 
sorusunu sorma konforunu Türki-
ye’ye biz kazandırdık. Toplam iha-
le 1056. Canlı yayınlanmayan iha-

le 53 tanedir. Yayınlanmayan 53 
ihale hakkında neden yayınlama-
dınız diye genelgeye aykırılıktan 
Teftiş Kurulu’na inceleme talimatı 
verilmiştir” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN NEDEN 
METRO YAPMIYORSUNUZ 
SORUSUNA YANIT

Başkan Yavaş, Mamak Beledi-
ye Başkanı ve AK Parti Belediye 
Meclisi Grup Başkan Vekili Murat 
Köse’nin Kasım ayı meclis toplan-
tısında Ankara’da vaat edilen met-
ronun neden yapılmadığı yönün-
deki sorusuna da şu sözlerle yanıt 
verdi: 

“Bize izin verilen tek metro 
hattı Dikimevi-Natoyolu Raylı Sis-
tem hattı. Bir de Söğütözü’ne ka-
dar uzatılacak metro. Bunların ha-
ricinde metro yapımının tamamı 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na 
devredilmiş. Hatta Havalima-
nı Metrosunu istedik ama hayır 
biz yapacağız dediler. Siz sadece 
bunu yapabilirsiniz dediler. Biz de 
başladık. Sayın Köse metronun 
nasıl yapıldığını falan da bilmiyor. 
Proje ihalesi yapılacak, kredisi te-
min edilecek. Biz bunların hepsine 
başladık. 6 Haziran 2020 tarihin-
de proje ihalesini, 14 Ekim 2020 
tarihinde de sözleşmesini yaptık. 

Bilmemesi mümkün değil. Sosyal 
Medya hesaplarımızdan da ya-
yınladık. Görev süremiz içerisinde 
metroya ödediğim para 648 mil-
yon TL… Bizim sırtımıza 3 milyar 
48 milyon lira nisan ayından son-
ra, seçildikten sonra borç yükü 
bindirildi. 2019 yılında 10 milyon 
258 bin TL ödememiz gerekirken 
123 milyon lira ödedik, 12 kat 
fazla. Tüm bunlara rağmen metro 
hattını tamamlayacağız.”

Başkan Yavaş’ın Meclis Toplan-
tısının ardından önemli açıklama-
larda bulunduğu basın toplantısı 
ABB TV, Youtube Kanalı ve sosyal 
medya hesapları üzerinden canlı 
olarak yayınlandı.

Başkan Yavaş’ın ayrıntılı sunu-
muyla açıklamalar yaptığı basın 
toplantısı sosyal medyada üst sıra-
ya yerleşerek izlenme rekorları kı-
rarken, yaklaşık 3 saat süren basın 
toplantısı 850 bin kişi tarafından 
izlendi.

ANKARALILAR 
YENİ 

OTOBÜSLERE 
KAVUŞACAK

CANLI 
YAYINLANAN 

BASIN 
TOPLANTISI 

İZLENME 
REKORLARI   

KIRDI
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ASKİ Genel Müdürlüğü kent 
genelindeki altyapı mesa-
isini tüm hızıyla sürdürü-

yor. Sel ve su taşkınlarının önüne 
geçmek için harekete geçen ASKİ, 
tıkanan atık su ve yağmur suyu 
hatlarını temizliyor. Eksiklik olan 
yerlere yağmur suyu ızgarası ve sel 
kapanı yerleştiriyor.

Çalışma kapsamında kum, ça-
kıl, yağ ya da dökülen yapraklar ile 
tıkanan 1 milyon 286 bin metre 
hat ile 60 bin ızgara temizlenecek. 
İlk etapta Sincan, Etimesgut, Ke-
çiören, Pursaklar, Çubuk, Elmadağ 
ve Beypazarı başta olmak üzere 7 
ilçede çalışmalara başlayan ASKİ 
ekipleri; geniş kapsamlı temizlik, 
bakım ve onarım çalışmalarını 25 
ilçenin tamamında gerçekleşti-
recek. Ekipler, 1 milyon 286 bin 
metre atık su ve yağmur suyu hattı 
ile 60 bin ızgara temizliği dışında 
ayrıca 4 bin kayıp bacayı da yük-
seltecek.

SIHHİYE’DE YILLARDIR 
YAŞANAN SU 
TAŞKINLARINA KALICI 
ÇÖZÜM

Ankara Su ve Kanalizasyon İda-
resi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, her 
sağanak yağış sonrasında sele tes-
lim olan Sıhhiye’deki Sağlık Mahal-
lesi’nde harekete geçerek, Marma-

ra, Sağlık ve Halk Sokaklara sel ve 
su baskınlarını önlemek için ilave 
özel su alma yapıları inşa etti.  

İki haftada tamamlanan ça-
lışmalar ile 4 büyük ızgara, 20’de 
küçük ızgara yerleştirilen bölgeye 
ayrıca 250 metre uzunluğunda, 
800 mm çapında yağmur suyu hat-
tı döşendi.

ÇAYYOLU MAHALLESİ’NİN 
25 YILLIK ALTYAPI SORUNU 
ÇÖZÜLDÜ

ASKİ Genel Müdürlüğü, Çan-
kaya ilçesinde bulunan Çayyolu 
Mahallesi’nin altyapı sorunlarını 
çözmek için harekete geçti. sel 
ve su taşkınlarının yoğun olarak 
yaşanması nedeniyle ilçe sakinleri 
ve esnafın mağduriyetini gidermek 
amacıyla altyapı eksikliği olan nok-
taları tek tek belirleyen ekipler, 10 
ayrı noktada 134 yağmur suyu ız-
garası, 2 noktada ise 4 sel kapanı 
imalatı gerçekleştirdi.

MAMAK ÇARŞI İÇİ’NDE 
YENİLEME

ASKİ; Mamak Altıağaç Mahal-
lesi’nde Mamak Caddesi kesimin-
de, Mamak Belediyesi, Mamak 
Kaymakamlığı ve Mamak Telekom 
Müdürlüğü’nün de bulunduğu böl-
genin ve yıllardır ihmal edilen “çar-

şı içi” olarak bilinen bölgenin so-
runlu altyapısı için harekete geçti. 
Ekipler, çarşı içi bölgesine yaklaşık 
2 bin 92 metre atık su ve yağmur 
suyu hattı döşemeye başladı.

Alanda yapısal ömrünü doldu-
ran yaklaşık bin 132 metrelik atık 
su, 960 metrelik yağmur suyu hat-
tı yenilenirken bölgeye ayrıca 7 
büyük, 143 çiftli ve 6 tekli olmak 
üzere toplamda 156 ızgara yerleş-
tirildi.

DEMETLALE 
MAHALLESİ’NDE 2 BİN 75 
METRE HAT ÇALIŞMASI

ASKİ ekipleri Yenimahalle ilçe-
si Demetlale Mahallesi’nde de su 
baskınlarını önlemek için ızgara 
yenileme çalışmaları gerçekleştir-
di. Su taşkınlarının önüne geçilme-
si amacıyla yaklaşık 2 bin 75 metre 
atık su ve yağmur suyu hattı çalış-
maları gerçekleştirildi. Ekipler, hat 
imalatlarına ilave olarak yüzeysel 
suların yağmur suyu hattına alın-
ması için 168 adet normal ızgara 
ile 2 adet geniş ızgara imalatını ta-
mamladı.

ASKİ’NİN ALTYAPI MESAİSİ SÜRÜYOR
ANKARA’DA SEL
MANZARALARINA SON
Kentsel alanlarda yaşanan su baskınlarının önüne geçebilmek amacıyla atık 
su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hatlarını rutin şekilde temizleyen ASKİ 
Genel Müdürlüğü, Başkent genelinde kapsamlı bir temizlik, bakım ve onarım 
çalışması başlattı.

Evin DEMİRTAŞ

Selim Arda ERYILMAZ • Ahmet ŞAD • Yunus Emre AYAN
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MANSUR YAVAŞ’TAN BELEDİYE KİRACISI 
İŞLETMELERE YILBAŞI MÜJDESİ:
2021’DE ZAM YOK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “6 Milyon Tek Yürek” kampanyasına bir yenisini daha ekledi. 
Başkent’te iyilik hareketi başlatan Başkan Yavaş, “ABB, EGO, ASKİ ve iştiraklerimizde ekmek teknesi olan 
kiracılarımıza 2021 yılında zam yapmıyoruz. Faaliyetleri durdurulan işletmelerden de 6 ay kira almayacağız. 
Ankara’mız dayanışmayla güçleniyor ve umut buluyor” dedi.

Pandemi sürecinde vatandaşın 
yanında olan uygulamalara 
imza atan Ankara Büyükşehir 

Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
zor günler geçiren esnafı da yalnız 
bırakmıyor. Son olarak çeşitli 
meslek gruplarına nakdi yardım 
sağlayan Başkan Yavaş, servisçi 
esnafından sonra şimdi de beledi-
yeye ait iş yerlerindeki işletmele-
rin kiralarına zam yapılmayacağını 
açıkladı.

Pandemi döneminin olumsuz 
etkilerini azaltmak için işletmele-
re destek olacaklarını açıklayan ve 
genelge yayımlayan Başkan Yavaş, 
sosyal medya hesapları üzerinden 
işletme sahiplerine şu müjdeyi 
verdi:

“Belediyemiz, bağlı idareleri-
miz ve iştiraklerimiz (ANFA, EGO, 
ASKİ ve BUGSAŞ vb.) tarafından 
kiraya verilen iş yerleri için 2021 
yılında kiralara zam yapmıyoruz. 
Ekmek teknesi olan işletmelerden 
faaliyetleri durdurulanlardan da 6 
ay boyunca kira almayacağız. An-
kara’mız dayanışmayla güçleniyor 
ve umut buluyor. El ele verip tüm 
zorlukları aşacağız.”

BAZI İŞLETMELERDE 
KİRALAR 6 AY ERTELENECEK

Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal 
medya üzerinden yaptığı payla-
şımda ayrıca, diğer işletmelerin ki-
ralarının 6 ay ertelenerek Temmuz 
2021’den itibaren 6 taksitle alına-
cağını ve pandemi süreci devam 
ederse durumlarının tekrar de-

ğerlendirileceğini, faaliyetleri idari 
kararla durdurulan kiracıların di-
lerlerse sözleşmelerini koşulsuz 
sonlandırabileceğini, idari kararla 
faaliyette bulunamayan kiracıların 
ise sözleşme süreleri kapalı kaldığı 
süre kadar uzatılacağını açıkladı. 
Başkan Yavaş imzasıyla tüm birim-
ler ve iştiraklere gönderilen genel-
gede ise şöyle denildi:

• Kiralanan bütün iş yerlerini 
kapsayacak şekilde 2021 yılında 
kira artışı yapılmaması,

• Daha önceden yapılıp 2021 
yılına sarkan kira artışları olması 
halinde bunların Ocak 2021 
ayından başlamak üzere zamsız 
oranlar üzerinden devam ettiril-
mesi,

• Peşin ödeme yapılmış kira-
lardan fazla ödeme olarak tespit 
edilen tutarlardan 2021 yılına ait 
olan kısmının ödenecek kiralardan 
mahsup edilmesi,

• 2021 yılının ilk altı ayına ait 
kiraların Temmuz 2021 ayından 
başlamak üzere yılın geri kalanında 
herhangi bir faiz uygulanmaksızın 
eşit taksitler halinde alınması,

• Kiraya verilen yerlerden 
kamu kurum ve kuruluşları tarafın-
dan alınan tedbirler kapsamında 
faaliyetleri tamamen durdurulan 
veya faaliyette bulunamayan iş 
yerlerinin tespit edilerek bu iş yer-
lerinden 2021 yılının ilk altı ayında 
kira alınmaması.

COVID-19’un bütün dünya 
başta olmak üzere Türkiye’de ve 
Ankara’da sosyal ve ekonomik 
hayatı olumsuz etkilediğine dikkat 
çeken Başkan Yavaş yayımladığı 
genelgede, “Salgının olumsuz etki-
lerinin ne kadar süreceği bilinme-
mektedir. Salgın dolayısıyla bazı iş 
yerleri tamamen kapanmış, bazı 
iş yerlerinin faaliyetleri tamamen 
durmuş, bazı iş yerleri ise çok 
sınırlı kapasite ile çalışmaktadır. 
Ortaya çıkan bu durum esnafımı-
zın kiraları dahil sabit giderlerini 
karşılamalarını, evlerinin geçimini 
sağlamalarını oldukça zorlaştır-
maktadır” diyerek işletme sahiple-
rine destek olacaklarını vurguladı.
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MANSUR YAVAŞ’IN
İYİLİK HAREKETİ BÜYÜYOR
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı ‘iyilik hareketi’ büyümeye devam ediyor. İşini 
kaybeden meslek gruplarına nakdi yardım başlatıldı. Okulların kapalı olması nedeniyle iş yapamayan 
servisler kiralandı ve kullanılmaya başlandı. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesinin sağlık çalışanları ile hasta 
ve yakınları için başlattığı sıcak çorba hizmeti de sürüyor.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile 
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 
koordinasyonunda farklı sektör-
lerde hizmet veren ve pandemi 
döneminde işini kaybeden çeşitli 
meslek gruplarının nakdi yardım 
için başvurularını alarak ödeme-
lere başlarken, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal 
medya hesapları üzerinden şu du-
yuruyu yaptı:

“Başını yastığa koyunca kaçan 
uykundan, evladına götüreme-
diğin aşından, geçim telaşından 
hepimiz sorumluyuz. Farklı sek-
törlerde çalışan vatandaşların zor 

günlerinde yanlarında olacağız. 
11 bin 385 hemşehrimizin temel 
ihtiyaçlarını karşılayıp nakdi yar-
dımda bulunmaya başlıyoruz. An-
kara’da kimsenin yatağa aç girme-
sine müsaade etmeyeceğiz.”

Farklı sektörlerde yıllardır An-
kara’ya hizmet eden ancak pande-
mi döneminde büyük mağduriyet 
yaşayan, ihtiyaçlarını karşılamak 
için Büyükşehir Belediyesine baş-
vuran 11 bin 385 kişi, kimlik numa-
rasını ve ismini ibraz ederek banka 
üzerinden 500 TL nakdi yardımı 
alabilecek.

Ankara Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Mansur Ya-
vaş’ın insan odaklı bele-

diyecilik anlayışı yaygınlaşmaya 
devam ediyor. 

Toplumsal dayanışma ve 
yardımlaşma projelerini hayata 
geçirerek özellikle pandemi sü-
recinde toplumun her kesimine 
destek sağlayan Başkan Yavaş, 
COVID-19 salgını nedeniyle 
iş yerini kapatan esnaf ve işini 
kaybeden çeşitli meslek grupla-
rına destek vermeyi sürdürüyor.

İŞİNİ KAYBEDEN MESLEK 
GRUPLARINA NAKDİ 
YARDIM BAŞLADI

Esnaf ve meslek odaları tem-
silcileriyle bir araya gelerek, 
bu süreçte işini kaybeden çalı-
şanlara kısa süre içinde destek 
olacaklarını açıklayan Başkan 
Yavaş bu sözünü de tuttu.
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Ali Emre AY • Seda BUGARİ 

Ali Arda ERDEMLİ • Barış KAYKUSUZ • Ramazan KARACA

Son olarak Mayıs ayında ser-
visçilere nakdi yardım sağlayan 
Büyükşehir Belediyesi, okulların 
kapanması nedeniyle iş kaybına 
uğrayan servisçi esnafına destek 
olmak amacıyla Ankara Servis 
Aracı İşletmecileri Esnaf Odası ile 
anlaşma imzalayarak, odaya bağ-
lı araçlardan ilk etapta 28 servis 
aracını bir ay boyunca günlük 450 
TL’den kiraladı. 

Servisçiler, Ankara’daki ihtiyaç 

sahibi ailelere ulaştırılmak üzere 
hazırlanan nohut, konserve kavur-
ma ve 300 TL’lik alışveriş kartları 
için taşıma hizmeti veriyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLE 
HASTA VE YAKINLARI İÇİN 
SICAK ÇORBA HİZMETİ

Sağlık çalışanlarına fedakarca 
çalışmalarından dolayı ücretsiz ko-
naklama hizmeti dahil Başkent’te 
EGO otobüsleri ve raylı sistem-
lerden ücretsiz yararlanma imkanı 
sağlayan Başkan Mansur Yavaş, 
pandemi sürecinin devam etmesi 

nedeniyle yaklaşık 6 aydır 4 hasta-
nede günlük sıcak çorba dağıtımı 
gerçekleştiriyor.

Zekai Tahir Burak, Ankara Şe-
hir, Hacettepe Üniversitesi ile An-
kara Gülhane Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nin (GATA) girişlerinde-
ki ücretsiz sıcak çorba hizmetin-
den sağlık çalışanlarının yanı sıra 
hasta ve hasta yakınları ile çevre 
esnafı da yararlanıyor.

SERVİSÇİ 
ESNAFININ 

ARAÇLARI BİR 
AY BOYUNCA 

GÜNLÜK OLARAK 
KİRALANDI 
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Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş, 
pandemi döneminde zor 

günler geçiren esnaf ve çeşitli 
meslek gruplarını sağladığı destek-
lerle de yalnız bırakmıyor.

Başkent’te sanatın ve sanat-
çının yanında olan uygulamalara 
imza atan Başkan Yavaş son olarak 
zor günler geçiren ve seyirciyle 
buluşamayan tiyatrolara ekono-
mik yönden de destek sağlayacak 
yeni bir projeyi hayata geçirdi. 
Başkent’te faaliyet gösteren ti-
yatroların toplam 37 oyununa, 
geçtiğimiz aylarda birçok kültürel 
etkinliği Ankaralılarla buluşturan 
ABB TV ve Başkent Mobil ev sa-
hipliği yapacak.

TİYATROLARA BAŞKENT 
TİYATROLARI SAHNESİ EV 
SAHİPLİĞİ YAPACAK

Ankara Büyükşehir Belediye-
si Kültür ve Sosyal İşler Dairesi 
Başkanlığına bağlı Başkent Tiyat-
roları; Ankara Tiyatro Yapımcıla-
rı (ANTİYAP) Derneği üyesi 25 
tiyatro başta olmak üzere diğer 
tiyatrolardan 10, engelli tiyatrolar-
dan da 2 oyunun sahnelemesi için 
kapılarını açacak.

Seyircisiyle pandemi sürecin-
de buluşamayan tiyatroları yalnız 
bırakmak istemediklerini belirten 
Başkan Yavaş, “Pandemide zor 
günler geçiren tiyatrolarımızın da 
yanında olmak için gayret ediyo-
ruz. 37 farklı oyunu alıp yayınla-
yarak hem tiyatrolarımızı destek-
leyecek hem de vatandaşlarımızın 

sanattan uzak kalmalarını engel-
leyeceğiz. Oyunları ABB TV ve 
Başkent Mobil’den izleyebilirsi-
niz” dedi.

ABB TV VE BAŞKENT MOBİL 
ÜZERİNDEN İZLENEBİLECEK

Başkentli sanatseverler, Büyük-
şehir Belediyesi tarafından satın 
alınan toplam 37 tiyatro oyununu 
ABB TV ve Başkent Mobil üzerin-
den izleyebilecek.

MANSUR YAVAŞ’TAN
BİR DESTEK DE TİYATROLARA
Pandemi sürecinde zor günler geçiren sanat ve sanatçılara desteğini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesinin 
satın aldığı oyunlar, geçtiğimiz ay birçok kültürel etkinliği Ankaralılarla buluşturan ABB TV üzerinden seyircisiyle 
buluşacak. Başkan Yavaş, “Tiyatrolarımızı destekleyerek, vatandaşlarımızın sanattan uzak kalmalarını da 
engelleyeceğiz” dedi.

Pandemi süreci nedeniyle se-
yircisiz olarak Başkent Tiyatroları 
sahnesinde oynanacak oyunlar, 
kayıt altına alınarak özellikle 
sokağa çıkma kısıtlamasının uygu-
landığı saatler ile hafta sonları ya-
yınlanacak. Bu süreçte ilk etapta 
yayınlanacak 12’si yetişkin, 13’ü 
ise çocuk olmak üzere, sadece 
Ankara’da değil dünyanın herhan-
gi bir noktasında online olarak şu 
oyunlar izlenebilecek:

Zeliha BAĞDAŞ

YETİŞKİN OYUNLARI:
Ankara Devinim Tiyatro → Muhteris Sukunet 
Ankara Ortaoyuncular → İstiklal Yolu 
Bambu Tiyatro → Lena, Leyla ve Diğerleri 
Birinci Peron → Ünsüz Kadınlar 
Deli Sanat → Kanlı Düğün 
Fareler Tiyatro → Karışmak 
Gülüm Pekcan Dans Tiyatrosu → Kadınlar Öyküler Türküler 
Ankara Akademi Sanat Tiyatrosu → Natürmort 2047
Özgür Sahne → Bernarda Alba’nın Evi 
Sole Sanat → Şeyh Bedrettin Destanı 
Şubat Tiyatro Yapım → Ruşenali’den Köroğlu’na 
Tiyatro Sahneden → Vecihi Hürkuş 

ÇOCUK OYUNLARI:
Ankara Çağdaş Sanat Tiyatrosu → Sinekli Salih Efendi 
Ankara Nöbetçi Sahne → Hansel ile Gratel 
Aslan Tiyatro → Keloğlan’ın Konuşan Aynası 
Antiyap Derneği → Ali Nihat’la Sihirli Yolculuk 
Çan Tiyatrosu → Sevimli Tavşanlar 
Düş Kapanı → Mor Burun 
Fer Sahne → Bay Mikrop 
Filozof Medya → Keloğlan Masalları Elma Şekeri Festivali 
Gökkuşağı Tiyatrosu → Gülümseyen Bahçe 
Karabiber Kabare → Temiz Dişler Ülkesi 
Kobat Sanat Tiyatrosu → Pinokyo 
Tiyatro Pembe Kurbağa → Avcı İle Kelebek 
Yaşam Sanat → Kooperatifçi Değer Dede
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Zeynep Esra ŞAHİN Ali Arda ERDEMLİ 

ANKARA’DA MOR RENKLİ BEREKET
BAŞKENT’İ LAVANTA KOKUSU SARACAK
Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitki ithalatını azaltmayı hedefleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
Nallıhan’da tarımla uğraşan 18 mahalledeki 28 üreticiye yüzde 50 çiftçi katkı paylı lavanta fidesi 
dağıtımı gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, Başkent ekonomisine 
katkı sağlayan kırsal kal-

kınma hamlelerine ara vermeden 
devam ediyor. Kırsal Hizmetler 
Daire Başkanlığı, Başkent’te tarım 
çeşitliliğinin artırılması amacıy-
la “Lavanta Yetiştiriciliği Projesi” 
kapsamında Nallıhan’da yüzde 50 
çiftçi katkı paylı olmak üzere 18 
mahalledeki 28 üreticiye 350 de-
karlık alanda yetiştirilmek üzere 
501 bin adet lavanta fidesi desteği 
sağladı.

Yağlık çeşit olarak üretimi ya-
pılacak olan lavanta fideleriyle 
Başkent hem görsel bir güzelliğe 
kavuşacak hem de katma değerli 
ürün olarak çiftçilerin ekonomisi-
ne katkı sağlayacak. Mor renkli ve 
kokulu lavanta fidesi desteği pro-
jesiyle; iklim ve toprak özellikleri 
bakımından tıbbi ve aromatik bitki 
yetiştiriciliğine uygun olan ve kul-
lanılmayan arazilerin ayrıca tarıma 
kazandırılması amaçlanıyor.

Arazi uygulamalarını yerinde 
inceleyen Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi Kırsal Hizmetler Daire 
Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, 
proje hakkında şu bilgileri verdi:

“Nallıhan ilçemizi pilot olarak 
seçtik ve lavanta üretimine ağırlık 
verdik. Burayı tercih etmemizin 
nedeni Nallıhan ilçemizin hem 
iklim özellikleri hem de toprak 
özelliklerinin uygun olması. La-
vantayı üreticilerimize daha fazla 
kazanç sağlayacak alternatif bir 
ürün olarak gördük. Teslim ettiği-
miz fidelerde özellikle yağlık çeşit 
olanları seçtik. Üreticilerimize ek 
gelir sağlayacak olan lavanta 3. 
yılın sonunda istediğimiz değere 
ulaşacak. Böylece lavantadan 

çelik almayı da üreticilerimize öğ-
reteceğiz. 3 yılı boş geçirmeyen 
üreticilerden alacağımız çelikleri 
ANFA Şirketimize vererek çevre 
düzenlemelerinde kullanılmasını 
sağlayacağız. Bu yöntem sayesin-
de yerli lavanta üreticileri maddi 
açıdan desteklenecek.”

Türkiye’nin tıbbi ve aromatik 
bitkileri ithal eder konumdan çı-
karılması için çalıştıklarını vurgu-
layan Tüzün, “Ankara üreticisinin 
pay almasını sağlamak istiyoruz. 
Sonuçta iyi bir örnek çıkararak 
bunu Ankara’nın ekolojik koşulla-
rını da dikkate alarak yaygınlaştı-
racağız” dedi.

Kırsal Hizmetler Daire Baş-
kanlığı, arazisinde lavanta yetiştir-
mek isteyen çiftçilere daha sağlıklı 
üretim yapabilmeleri için “Lavanta 
Yetiştiriciliği” eğitimi de düzenle-
di.

YERLİ
LAVANTA 

ÜRETİMİNE
DESTEK
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Dünyada yaşanan kuraklık ve 
küresel ısınmanın etkileri 
Türkiye’de de kendini gös-

termeye başladı.

Yağışların az olması nedeniyle 
barajlardaki doluluk oranları alarm 
verirken, Ankara’daki barajlarda da 
doluluk oranları düştü. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
su israfının önüne geçecek formül-
ler üzerinde çalışırken, Büyükşehir 
Belediye Meclisi’ne “Kademeli Su 
Faturası” uygulamasına geçilmesi-
ne ilişkin hazırlanan Başkanlık Ya-
zısını sunacak. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı ile iklimle mücadele ko-
nusunda faaliyet gösteren birçok 
sivil toplum kuruluşu tarafından 
desteklenen kademeli tarife, Mec-
lis’te oylanacak.

SOSYAL YARDIM ALAN 
AİLELER İÇİN 10 TONA 
KADAR TONBAŞI 1 TL

Başkan Yavaş tarafından mec-
lis gündemine taşınacak Başkanlık 
Yazısının kabul edilmesi halinde 
dar gelirli sosyal yardım alan ailele-
re uygulanacak su ve atık su met-
reküp toplam birim fiyatı 10 tona 

kadar tonbaşı 1 TL’ye düşürülecek.
Ekonomik zorluk çeken ihtiyaç sa-
hibi ailelerin konut aboneliklerin-
de kademeli tarifeye geçildiğinde 
10 metreküpe kadar su kullanı-
mında 10 TL su faturası ödenecek. 

ASKİ Genel Müdürlüğü’ne An-
kara’da kayıtlı bulunan konut tipi 
aboneliklerin genelinde istatistik 
çalışması yaptıran Başkan Yavaş, 
gelen bilgiler ışığında kademeli 
su tarifesi uygulamasının yüksek 
kullanımın önüne geçeceğini ve 
tasarruf sağlayacağını Büyükşehir 
Belediye Meclis toplantısında an-
latacak.

ANKARA’DA BARAJLAR
ALARM VERİYOR: 
MANSUR YAVAŞ’TAN SU TASARRUFU İÇİN
KADEMELİ SU TARİFESİ ÖNERİSİ

Tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği ve küresel ısınma Türkiye’de de son yılların en kurak 
dönemlerinin yaşanmasına neden oluyor. Ankara’yı besleyen barajlar da alarm veriyor. Doluluk oranı 
yüzde 20.91 olan barajlarda 110 günlük su bulunuyor. Başkan Yavaş, su tüketimindeki israfın önüne 
geçmek için “Kademeli Su Faturası” uygulamasını meclis toplantısında gündemine taşıyacak.
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Meclise sunulacak kademeli 
tarifeye göre 10 metreküpe ka-
dar suyun birim fiyatında değişim 
yapılmazken, 10 metreküp üzeri 
kullanımda ise il merkezinde aylık 
su ve atık su birim ücreti toplam 
olarak 0-10 metreküp arası 5 TL, 
11-15 metreküp arası 7,5 TL ve 15 
metreküp ve üzeri 9 TL olacak.

Başkent Ankara’ya içme 
ve kullanma suyu sağlayan 
barajlarda 2 Ocak 2021 tarihi 
itibarıyla toplam su miktarının 
331 milyon 345 bin metreküp 
olduğunu açıklayan ASKİ Ge-
nel Müdürü Erdoğan Öztürk, 
“Barajlarımızın doluluk oranı 
şu anda yüzde 20.91. Geçen 
yıla göre 13 milyon 469 bin 
daha az su bulunuyor. Baraj-
lara hiç su gelmemesi duru-
munda 110 günlük suyumuz 
kaldığını söyleyebiliriz. Suyu-
muzun her damlası çok kıy-
metli. Lütfen dikkatli tükete-
lim” dedi. 

Ankara’da kişi başı günlük tü-
ketilen su miktarının kayıp kaçak 
su durumları da dâhil edildiğinde 
250 litrenin üzerine çıktığını ifade 
eden Öztürk, “Küresel su krizin-
den ne yazık ki Başkentimiz de pa-
yına düşeni alıyor. Bu yıl çok kurak 
ve yağışsız bir yıl geçiriyoruz. Üze-
rine pandemi şartları da eklenince 
hijyen hassasiyeti ve artan su ihti-
yacına bağlı olarak barajlar alarm 
veriyor. Bu yıl kişi başı su tüketim 
oranları pandemi nedeniyle daha 
da yüksek. Hijyen kurallarına mut-
laka dikkat edelim ama suyumuzu 
her zamankinden daha tasarruflu 
kullanmaya da özen göstermek 
zorundayız” diye konuştu.
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EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
78 YAŞINDA
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, kuruluşunun 78’inci yılını kutladı. 
EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, “EGO’nun iş yapabilme kapasitesini güçlendirmeye ve 
ayağa kaldırmaya çalışıyoruz” dedi. 

Ankara Büyükşehir Belediye-
si EGO Genel Müdürlüğü 
78. yaşını kutladı. Büyük-

şehir Belediyesi Hizmet binasında 
gerçekleştirilen etkinliğe pandemi 
nedeniyle EGO Genel Müdürü Ni-
hat Alkaş ile üst düzey bürokratlar 
ve sınırlı sayıda çalışanlar katıldı.

EGO Genel Müdürlüğü, 1987 
model eski belediye otobüsünü 
Büyükşehir Belediyesi önüne ge-
tirerek hem çalışanlara hem de zi-
yarete gelen vatandaşlara nostalji 
yolculuğu yaşattı.

Kent Orkestrası ile amatör so-
kak sanatçılarının verdiği mini kon-
ser eşliğinde düzenlenen yıl dönü-
mü kutlamasında konuşan EGO 
Genel Müdürü Nihat Alkaş, araç 
filosunu güçlendirecek yeni oto-
büslerin alınmasıyla daha kaliteli 
hizmet vermeye başlayacaklarını 
belirterek, şu değerlendirmelerde 
bulundu:

“EGO Genel Müdürlüğü 16 
Aralık 1942 tarihinde kuruldu. 
Örneğin Türkiye’deki ilk troleybüs 
şebekesi ilk kez bizim tarihimizde 
yer alıyor. Yer altından giden hafif 
raylı sistemler olarak adlandırılan 
ANKARAY ve Türkiye’nin ilk met-
rosu da EGO Genel Müdürlüğü ta-
rafından gerçekleştiriliyor. Kurum 
kültürünün ve hafızasının canlı 
tutulmasının önemli olduğunu 
düşünüyorum. EGO’nun iş yapa-
bilme kapasitesini güçlendirmeye, 
ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Kısa 
bir süre önce 282 otobüs alımıyla 
ilgili kredinin nihai onayı yapıldı. 
İnşallah bu sene içinde de ihale 
süreçlerimizi tamamlayarak oto-
büs alımlarını son sürecine taşıya-
cağız.” 

EGO’YU
AYAĞA 

KALDIRMAYA
ÇALIŞIYORUZ
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VATANDAŞ SEÇTİ: 
OTOBÜSLERİN KOLTUK KILIFLARI
YENİLENDİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi katılımcı belediyecilik anlayışı kapsamında düzenlediği anketle 
Başkentlilerden otobüs kılıflarının tasarımlarını seçmelerini istedi. En çok beğenilen tasarım 
kent genelinde hizmet veren solo otobüslerde uygulanmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın 
tüm Türkiye’ye örnek olan 

katılımcı ve şeffaf belediyecilik uy-
gulamaları her geçen gün artarak 
devam ediyor.

EGO Genel Müdürlüğü, va-
tandaşların daha sağlam, rahat 
ve ergonomik bir şekilde seyahat 
edebilmeleri için otobüs koltuk 
döşeme tasarımlarını Başkentlile-
rin seçmesi için anket düzenledi. 
Anket sonucu en çok beğenilen 
kumaş tasarımı EGO’ya ait oto-
büslerde uygulanmaya başladı.

Yaklaşık 600 solo otobüste 
yıpranan sırtlık, koltuk ve oturak 
kısımları yeni koltuk kılıflarıyla 
değiştirilirken; yaşlılar, engelliler, 
hamile ve çocuklu kadınlar için 
ayrılan koltuklar da özel deseniyle 
diğer koltuklardan ayrılıyor. 

EGO Genel Müdür Yardımcısı 
Zafer Tekbudak, kumaş yenileme 
çalışmalarının 2 ay içinde tamam-
lanacağını belirterek, şu değerlen-
dirmelerde bulundu:

Ali Emre AY Yunus Emre AYAN 

BAŞKENTLİLERİN
TERCİHİ YENİ

KILIFLAR
TAKILIYOR “Ankara Büyükşehir Belediye 

Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın 
Ankara halkına vermiş olduğu 
sözlerden birisi de toplu taşıma 
için kullandığımız otobüslerin 
döşemelerinin vatandaşlara la-
yık ve temiz bir şekilde değiştiril-
mesiydi. Çalışmalarımızı başlat-
tık. 2009, 2010 ve 2011 model 
olan yaklaşık 600 aracımızın dö-
şemelerini 2 ay süre içinde de-
ğiştireceğiz. Biz de vatandaşla-
rımızdan döşemeleri daha temiz 
ve düzenli şekilde kullanmalarını 
rica ediyoruz.”
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SOKAKTAKİ DOSTLAR
EMİN ELLERDE
Ankara Büyükşehir Belediyesi, gönüllü hayvanseverlerle iş birliği yaparak ücretsiz kuduz aşısı seferberliği başlattı. 
Yıl sonuna kadar hem gönüllü hayvan barınaklarında hem de sokakta yaşayan can dostlara 10 bin doz kuduz aşısı 
yapılması planlanıyor. Büyükşehir ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde sokak hayvanlarına 
mama desteğini sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye-
si, “Başkent’te yaşayan her 
canlı değerlidir” anlayışı ile 

hayvan dostu çalışmalarına aralık-
sız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık 
İşleri Daire Başkanlığı, gönüllü 
hayvanseverler ile iş birliği içinde 
çalışarak Başkent Ankara’da ücret-
siz kuduz aşısı kampanyası başlattı. 
Gönüllü hayvanseverlerin barınak-
larından gelen talepler doğrultu-
sunda ilk olarak Karşıyaka Canları 
Hayvan Barınağı ile İnci Anne’nin 
Hayvan Barınağı’nda yaşayan can 
dostların kuduz aşıları yapıldı.

YIL SONUNA KADAR 10 
BİN DOZ KUDUZ AŞISI 
UYGULANACAK

Her iki barınakta 600’e yakın 
sokak köpeğine kuduz aşısı 
hizmeti verilirken, bu çalışmalara 
katılan Sağlık İşleri Daire Başkanı 

Seyfettin Aslan, şu açıklamalarda 
bulundu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi 
olarak her zaman gönüllülerle iş 
birliği halindeyiz. Yakacık bölge-
sinden başladık, buradaki hayvan-
larımızın tamamına kuduz aşısı 
uygulaması yapacağız. Yıl sonu iti-
barıyla 10 bine yakın kuduz aşısı 
elimizde. Ankara’nın tamamında 
ve gönüllü barınaklarda kuduz 
aşısı uygulamalarını gerçekleşti-
receğiz.”

Ankara Büyükşehir Belediye-

si, koronavirüs salgını nedeniyle 
sokağa çıkma kısıtlamasının uygu-
landığı hafta sonu yaban ve sokak 
hayvanlarına mama desteğini sür-
dürdü. Sağlık İşleri Daire Başkan-
lığı ekipleri merkez ve ilçelerdeki 
barınak ve parklarda mama deste-
ğinde bulundu.

Doğada yaşayan tüm canlılara 
her mevsim gıda desteğine devam 
eden Büyükşehir Belediyesi, hafta 
sonları Mamak, Gölbaşı, Sincan, 
Etimesgut ve Altındağ başta 
olmak üzere toplam 16 ilçe ve 245 
noktada 40 bin sokak hayvanına 
28 ton mama dağıtımı gerçekleş-
tirdi.

Büyükşehir Belediyesi çok 
sayıda lokanta ve kafenin kapalı 
olması nedeniyle yemek bulmak-
ta zorlanan sokak hayvanlarına 
vatandaşlardan gelen ihbarlar 
doğrultusunda da ulaşarak gıda 
desteği sağlıyor.

SOKAK 
HAYVANLARINA 

MAMA
DESTEĞİ

Ecegül SARAL Ali İhsan CANSIZ • Emre ŞENOĞLU
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BAŞKENT’İN YENİ SEMBOL ANITI
KIZILCA GÜNDE AÇILDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101. yıl dönümünde, Genelkurmay Kavşağı’nda 
“27 Aralık 1919 Kızılca Gün Anıtı”nın açılışını yaptı. 10 metre yüksekliğindeki anıt, milli mücadeleye inanmış 
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil heyetini, onları karşılayan Ankaralıları ve 16 Türk Devleti ile 
Türkiye Cumhuriyeti’ni sembolize ediyor. 

B
aşkent Ankara, Atatürk’ün 
Ankara’ya gelişinin 101. yıl 
dönümünde yeni bir anıta ka-

vuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın talebi ve Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Kent Este-
tiği Daire Başkanlığı koordinasyo-
nunda yaptırılan ve maliyeti ASO 
2. Organize Sanayi Bölgesi tara-
fından karşılanarak Genelkurmay 
Kavşağı’na yerleştirilen “27 Aralık 
1919 Kızılca Gün Anıtı”nın açılışı, 
pandemi nedeniyle temsili olarak 
gerçekleştirildi. 

Heykeltraş Aslan Başpınar ta-
rafından yaklaşık 10 metre yük-
sekliğe ve 4,5 metre ene sahip 
cam elyaf takviyeli polyester mal-

zemeden yapılan anıt, 17 figür ve 
1 rölyeften oluşuyor. Anıta verilen 
isim olan Kızılca Gün, Oğuz töresi-
ne göre bir devletin yıkılıp yeni bir 
devletin kurulduğu ve yeni liderin 
seçildiği gün olarak biliniyor.  

ANKARALILARI VE MİLLİ 
MÜCADELEYİ ANLATAN 
TARİHİ ANIT

27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya 
Gelişi’nin yıl dönümünde Baş-
kentlilerle buluşacak olan anıtın 
kademeli mimari formu 16 Türk 
Devletini, Ay Yıldız ise Türkiye 
Cumhuriyetini temsil ediyor.

Anıtta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk başta olmak üzere 
dönemin Ankara Müftüsü Rıfat 

Börekçi, Ankara Vali Vekili Yahya 
Galip, Müderris Beynamlı Hoca 
Mustafa Efendi ve ilk kadın muhtar 
Satı Kadın yer alıyor. Ana figürle-
rin etrafında ise Ankara’nın yiğit 
Seymenleri, Bacı erenleri, gençler 
ve çocuklar ile Milli Mücadele’ye 
inanmış Ankaralılar bulunuyor.

Başkent’in yeni sembollerinden 
biri olacak anıt aynı zamanda Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük 
medeniyet ve imparatorluklar 
kurmuş Türk milletinin devletsiz 
kalamayacağı fikrini ve tarihsel 
kültürel birikimini de sembolize 
ediyor.

Ramazan KARACA • Behzat Ethem TORUN
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Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, gö-
reve geldikten sonra tüm 

Türkiye’ye örnek olan hesap ve-
rilebilirlik ve şeffaf belediyecilik 
uygulamaları ile gündeme geldi. 
Başkan Yavaş, Uluslararası Şeffaf-
lık Derneği tarafından “2020 Şef-
faflık Ödülü”ne layık görüldü. 

Uluslararası Şeffaflık Derneği 
tarafından 31 Mart yerel seçimleri 
öncesinde belediye başkanı aday-
ları için hazırlanan “Şeffaflık Taah-
hütnamesi”ni ilk imzalayan aday 
olan Başkan Yavaş, şeffaf, hesap 
verebilir ve katılımcı bir yönetim 
anlayışı sergileyeceğini taahhüt 
ettiği belgeyle ayrıca mal varlığını 
da açıklamıştı. 

“BAŞKENT’İN YÖNETİMİNDE 
ŞEFFAFLIK VE KATILIMCILIK 
EVRENSEL ÖLÇÜTLERDE 
UYGULANIYOR”      

Şeffaflık Özel Ödülünü kazanan 
Mansur Yavaş için Uluslararası Şef-
faflık Derneği şu mesajı yayımladı: 

“Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, şeffaflığın 
sağladığı sosyal hesap verebilirlik 

ve erişilebilir karar alma anlayışı 
ile örnek bir yönetim sergilemek-
tedir. Başkent’in yönetiminde şef-
faflığın ve katılımcılığın evrensel 
ölçütlerde uygulanıyor olması, 
yereldeki güçlü demokrasi dene-
yimini yeni kuşaklara aktarmakta 
ve yurttaşların kamu kurumlarına 
ve idari süreçlere güvenini ye-
şertmektedir. 2020 Şeffaflık Özel 
Ödülünü Sayın Mansur Yavaş’a 
sunmaktan büyük bir mutluluk 
duyuyoruz.”

Uluslararası Şeffaflık Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Oya 
Özarslan da sosyal medya hesap-
ları üzerinden yaptığı paylaşım-
da ise ödül kazananlara teşekkür 
ederek, “Şeffaflık Ödülleri, in-
sanlık için kara bir yılda hepimize 
umut veriyor. Daha iyi ve daha 
temiz bir dünya yaratılması ko-
nusunda önemli çalışmalar yapan, 
yolsuzlukla mücadeleyi yüksek 
sesle dile getiren kişi kurum ve 
gazetecilere minnettarız. 9 Aralık 
Dünya Yolsuzlukla Mücadele Gü-
nü’nde topluma örnek olan herkes 
bu mücadelenin önemli bir parça-
sını oluşturmaktadır” ifadelerini 
kullandı.

TÜM FAALİYETLER 
KAMUOYUNUN GÖZÜ 
ÖNÜNDE

Belediyenin tüm birimlerde 
hesap verilebilirlik ilkesiyle baş-
lattığı yeni uygulamaları hayata 
geçiren Başkan Yavaş, vatandaş-
lardan büyük takdir toplamaya 
devam ediyor. Belediyeye ait mal 
ve hizmet alım ihaleleri başta 
olmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclis toplantılarının canlı yayın-
lanmasını sağlayan Başkan Yavaş, 
belediyenin resmi internet sitesin-
de de “Saydamlık ve Hesap Verile-
bilirlik” başlığı altında tüm meclis 
faaliyetlerini vatandaşlarla payla-
şıyor.

 “Halkımıza hesap veriyoruz” 
sloganıyla raporlar yayımlayan, 
şehrin birçok noktasına asılan pan-
kartlarla alt ve üst geçitler ile yol, 
kavşak ve köprü yapım maliyetle-
rini halkla paylaşan Başkan Yavaş, 
Büyükşehir Belediyesinin tüm 
faaliyetlerini kamuoyunun gözü 
önünde yapma kararını adım adım 
uygulamayı sürdürüyor. 

Erhan YUMŞAK Barış KAYKUSUZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 9 
Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü kapsamında 
göreve geldiği günden itibaren uyguladığı şeffaf 
belediyecilik uygulamaları nedeniyle “2020 Şeffaflık Özel 
Ödülüne” layık görüldü.

ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞINI
BAŞKENT’E GETİREN BAŞKAN:
MANSUR YAVAŞ


