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da bulunan Başkan Yavaş, “İnsani 
Geliştirme Vakfı’nın İnsani Geliş-
me Ödülleri - Büyükşehirler pro-
jesi kapsamında, 30 büyükşehir 
belediyesi arasında ‘Saydamlık 
ve Yönetişim’ ile ‘Nitelikli Eğitim’ 
alanlarında birinciliğe layık gö-
rüldük. Çalışma arkadaşlarıma ve 
bize güvenen herkese teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
DEĞERLENDİRİLDİ

30 büyükşehir belediyesini 
araştıran ve değerlendirmeye alan 
İNGEV tarafından düzenlenen 
ödül töreni Zoom üzerinden ger-
çekleştirildi. İNGEV Proje Direktö-
rü Berk Çoker moderatörlüğünde 
düzenlenen ödül törenine; Anka-
ra Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ı temsilen Genel 
Sekreter Yardımcısı Mustafa Ke-
mal Çokakoğlu katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye-
sinin daha önce de Uluslararası 
Şeffaflık Derneği tarafından ‘2020 
Özel Şeffalık Ödülü’ne layık gö-
rüldüğünü hatırlatan Çokakoğlu 
İNGEV tarafından verilen birincilik 
ödülünün anlamlı olduğuna dikkat 
çekerek, şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Sayın Mansur Yavaş’ın 
gerek seçim döneminde gerekse 
seçim dönemi sonrasında vur-
guladığı şeffaflık, saydamlık ve 
yönetişim alanında birinci sırada 
yer alması bizim için çok değerli. 
Şeffaflığın belediyelerin en önem-
li politik amacı olması için bir dizi 
düzenleme yaptık. Geleneksel 
uygulamaların dışına çıkıp, ger-
çekten insanı hedef alan, insani 
gelişimi önceleyen politikaları da 
oluşturmaya çalıştık. İnsani Geliş-
me Vakfına da teşekkür ediyorum. 
Bu endeks büyükşehir belediyele-
rinin önünü de açmış olacaktır.”

MANSUR YAVAŞ’A BİR ŞEFFAF
YÖNETİM ÖDÜLÜ DAHA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın şeffaf yönetim anlayışı, sivil toplum kuruluşları 
ve araştırma şirketleri tarafından ödüllendirilmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, “İnsani 
Gelişme Ödülleri-Büyükşehirler” projesi kapsamında, İnsani Geliştirme Vakfı (İNGEV) tarafından 
‘Yönetişim ve Saydamlık Ödülü’ ve ‘Nitelikli Eğitim’ kategorilerinde birinciliğe layık görüldü. 

Zeliha BAĞDAŞ Toygar DÜNDAR

Ankara Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Mansur 
Yavaş’ın göreve geldiği 

günden itibaren kent yönetimin-
de “şeffaflık” anlayışını yaygın-
laştıran uygulamaları vatandaşlar 
kadar sivil toplum kuruluşları ve 
araştırma şirketlerinin de takdiri-
ni kazanıyor.

Başkan Yavaş, “şeffaflık” ilke-
siyle hizmetlerine hız kesmeden 
devam ederken, İnsani Geliştir-
me Vakfı (İNGEV), Büyükşehir 
Belediyesini “Yönetişim ve Say-
damlık Ödülü” ile “Nitelikli Eği-
tim” sıralamasında birincilik ödü-
lüne layık gördü. 

Ankara Büyükşehir Belediye-
si, “İnsani Gelişme” ve “Sürdü-
rülebilir Ekonomi” sıralamasında 
ikinci, “Sağlıklı Yaşam ve Ula-
şım-Erişilebilirlik” kategorisinde 
ise üçüncü olarak dereceye girdi. 

Ödüllerle ilgili olarak sosyal 
medya hesaplarından açıklama-



2        www.ankara.bel.tr

BAŞKENT BÜLTENİ

BAŞKENT’İN TRAFİK SORUNUNU 
ÇÖZECEK PROJELER HIZLA İLERLİYOR
Ankaralıların trafikte uzun zaman kaybettiği Başer, Şaşmaz ve Hasköy’de bu sorunu çözmek için kavşak 
çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut İstasyon Caddesi’ne alternatif bulvar için ilk 
kazmayı vurdu. Ayrıca, Aydınlıkevler bölgesinin trafik sorununu çözecek projede de son aşamaya gelindi.

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, Başkent’in trafik so-
rununu çözecek projelerine 

devam ediyor. Etimesgut İstasyon 
Caddesi’nde yıllardır devam eden 
trafik çilesini çözmek için çalışma 
başlatan Büyükşehir Belediye-
si Fen İşleri Daire Başkanlığı, ilk 
etapta Türk Kızılayı Caddesi üze-
rinde iki köprülü kavşak çalışma-
sını tamamladıktan sonra projenin 
2. etabı olan İstasyon Caddesi’ne 
alternatif bulvar yapımına başladı.

Etimesgut ve Sincan’ın trafik 
sorununun çözülmesi için başlatı-
lan çalışmalarla alternatif bulvarın 
geçiş güzergahı üzerinde bulunan 

6 bina kamulaştırılarak yıkılmaya 
başlandı. 

Elvankent, Sincan ve Etimesgut 
bölgesini şehir merkezine taşıyan 
bölgenin en önemli arteri niteliğin-
deki İstasyon Caddesi’ne alternatif 
yapılacak yeni bulvar 5 kilometre 
uzunluğunda 4 demiryolu geçiş 
köprüsü ve 1 alt geçitten oluşacak. 

Fen İşleri Daire Başkanlığı ta-
rafından yapılan alternatif bulvar 
tamamlandıktan sonra İstasyon 
Caddesi, Ankara Çevre Yolundan 
Hikmet Özer Caddesi’ne kadar 
Ankara istikametine kadar tek yön 
olurken alternatif bulvar ise Sincan 
istikametine 3 şerit tek yön olacak.     

AYDINLIKEVLER’DE 4 ŞERİTLİ 
KATLI KAVŞAK İÇİN İHALENİN 
BU YIL GERÇEKLEŞMESİ 
PLANLANIYOR

Büyükşehir Belediyesi, yıllar-
dır trafik yoğunluğunun yaşan-
dığı Altındağ ilçesi Aydınlıkev-
ler bölgesi için düğmeye bastı. 
Kentin en önemli ana arterlerinin 
başında gelen ve Esenboğa Ha-
valimanı yolu üzerinde bulunan 
Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı 
üzerinde katlı kavşak yapımı için 
bu yıl ihaleye çıkılacak.

İstasyon Caddesi

İhale Bedeli: 106 Milyon TL

Erhan YUMŞAK • Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT Hüseyin KUTAY
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ŞAŞMAZ’DA ÇALIŞMALAR 
YOĞUN

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı-
nın Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 
(İstanbul Yolu) ile Ankara Bulvarı 
Şaşmaz Kavşağı arasında yer alan 
2473. Cadde ve 2474. Cadde kesi-
şiminde başladığı iki adet köprülü 
kavşağın yapımı kavşağın yapımı 
hızlı bir şekilde sürdürülüyor.

BAŞER BİTTİ, HASKÖY’DE 
SON YAKIN

Büyükşehir Belediyesinin Başer 
Kavşağı olarak bilinen Ayaş Yolu 
ve Devrimler Caddesi kesişimine 
yaptığı katlı kavşağın üst kısmı da 
80 günde tamamlanarak 3 geliş 3 
gidiş olmak üzere çift yönlü olarak 
hizmete açıldı. Kaldırım çalışmaları 
ise devam ediyor. 

Esenboğa Havalimanı bölge-
sindeki trafiğin rahatlaması için 
Hasköy (Fruko) Kavşağı’nda yapı-
mına başlanan köprülü kavşak ça-
lışmasında ise sona yaklaşıldı.

Başer Kavşağı

Hasköy Fruko Köprülü Kavşağı

Aydınlıkevler

Şaşmaz Bulvarı

Tahmini Maliyet: 20 Milyon TL

Tahmini Maliyet: 25 Milyon TL

Tahmini Maliyet: 23 Milyon TL
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6521 ÖĞRENCİNİN
YKS ÖDEMESİ YAPILDI
Başkan Mansur Yavaş’ın sosyal yardım alan ailelerin ve pandemi nedeniyle kapanan sektör çalışanlarının 
çocuklarının YKS ücretlerini ödeyeceklerini açıklamasının ardından 6 bin 521 öğrenciye harçlıklarıyla 
birlikte 300’er TL nakit ödeme yapıldı.

HABER MERKEZİ Barış KAYKUSUZ (Arşiv)

Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş, 
COVID-19 döneminde “6 

Milyon Tek Yürek” başlığıyla dü-
zenlendiği kampanyalar ve açıkla-
dığı destek paketleriyle zor günler 
geçiren vatandaşların ve esnafın 
yanında olmaya devam ediyor. 

Başkan Yavaş şimdi de sosyal 
yardım alan ailelerin ve pandemi 
nedeniyle kapanan sektör çalışan-
larının çocuklarının Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerini 
ödedi.

Şubat ayında yaptığı duyuruy-
la sosyal yardım alan ailelerin ve 
pandemi nedeniyle kapanan sek-
tör çalışanlarının çocuklarının YKS 
ücretlerini ödeyeceklerini açıkla-
yan Başkan Yavaş, bu vatandaşlara 
kısa mesaj yolu ile başvuru formu 
oluşturmaları çağrısında bulundu.

Başvuru oluşturan ve şartları 
tutan 6521 öğrenciye ödemeleri, 

harçlıklarıyla birlikte toplam 300 
TL nakit olarak adlarına yatırıldı. 

Konuyla ilgili olarak sosyal 
medya hesaplarından açıklama ya-
pan Başkan Yavaş, “Sosyal yardım 
alan ailelerin ve pandemi nedeniy-
le kapanan sektör çalışanlarının 
çocuklarının YKS ücretlerini kar-
şılayacağımızı söylemiştik. Baş-
vuran 6521 evladımızın sınav 
ücretlerini harçlıklarıyla beraber 
hesaplarına yatırdık.  Yarınların 
umudu gençlerimize başarılar dili-
yorum” ifadelerini kullandı.

TOPLAM 
300’ER TL 

NAKİT ÖDEME 
YAPILDI
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Ankara Büyükşehir Belediye-
si, Başkent’in tarihine ışık 
tutan ve turizm potansiyeli-

ne sahip mekanlarını bir bir ayağa 
kaldırıyor. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın göreve gelir gel-
mez sokak sağlıklaştırma çalışma-
larını başlattığı Ankara Kalesi’nde 
“İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaş-
tırma Projesi”nde sona yaklaşıldı. 
Üç aşamalı sokak sağlıklaştırma 
çalışmalarının 1. etabı yüzde 70 
oranında tamamlanırken, Baş-
kan Yavaş sosyal medya hesapla-
rı üzerinden yaptığı paylaşımda, 
“Ankara Kalesi’nde tarihi dokuyu 
yeniden ayağa kaldırıyoruz. İçkale 
1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Pro-
jemizi yakında tamamlıyor, 2. etap 
için ise mart ayında ihaleye çıkma-
yı planlıyoruz” dedi.

Ankara Kalesi 1. Etap sokak 
sağlıklaştırma kapsamında kale 

sokaklarında yer alan evlerin ça-
tıları başta olmak üzere büyük bir 
bölümü tahrip olan, yalnızca dış 
duvarları ile ayakta kalan mevcut 
yapıların tadilat ve güçlendirme 
çalışmalarında büyük ilerleme sağ-
landı.

ASLINA VE TARİHİ DOKUYA 
UYUMLU ÇALIŞMA

Büyük bir titizlikle sürdürülen 
çalışmalarda imalatlar aslına ve 
tarihi dokuya uygun olarak ger-
çekleştiriliyor. Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Daire Başkanlığı’nın yü-
rüttüğü sağlıklaştırma çalışmaları 
İstek Sokak’tan başlatılırken, 69 
binanın tümünün çatı imalatları, 
58 binanın ise dış cephe ve sıva 
imalatları tamamlandı. 40 binanın 
da ahşap doğrama imalatları yapı-
lırken, Alitaşı Sokağı’nın sağ tara-
fında bulunan imalatlar da yüzde 
90 oranında tamamlandı. Ankara 

Kalesi’ndeki sokak sağlıklaştır-
ma çalışmaları kapsamında 5 yıl 
içerisinde İçkale’de bulunan 234 
konutun tamamının restore edil-
mesi planlanıyor.

2. ETAP İÇİN GERİ SAYIM 
BAŞLADI

Sokak sağlıklaştırma projesinin 
2. etabı için de geri sayım başladı. 
Mart ayında yapılması planlanan 
ihale kapsamında Ankara Kalesi’n-
de Koruma Bölge Kurulu tarafın-
dan onaylanacak proje ile sokak 
zemin düzenlemeleri altyapı çalış-
malarıyla birlikte başlayacak. 

Binaların kapı, pencere ve ça-
tılarının ahşap malzemeleri yeni-
lenirken, bina dış yüzeylerine de 
sıva ile boyama işlemi uygulanıp 2. 
etap bölgesinde 34 parselde 29’u 
tescilli, 44’ü tescilsiz toplam 73 
yapı restore edilecek.

ANKARA KALESİ’NDE TARİHİ DOKU 
YENİDEN AYAĞA KALKIYOR Zeynep Esra ŞAHİN Toygar DÜNDAR

Büyükşehir Belediyesinin, şehrin en önemli tarihi simgesi Ankara Kalesi’nde başlattığı “İçkale 1. Etap 
Sokak Sağlıklaştırma Projesi”nde sona yaklaşıldı. 1. etap çalışmalarının yüzde 70’inin tamamlandığını 
belirten Başkan Mansur Yavaş, 2. etap için Mart ayında ihaleye çıkmayı planladıklarını belirtti.



6        www.ankara.bel.tr

BAŞKENT BÜLTENİ

Kent genelinde toplu taşıma 
araçlarının kullanımını özen-
dirmeyi amaçlayan Büyük-

şehir Belediyesi “Park Et - Devam 
Et” otoparkları yaparak, hem toplu 
taşıma araçlarının kullanımını ar-
tırmayı hem de trafik sıkışıklığını 
önlemeyi amaçlıyor. İlk “Park Et  - 
Devam Et” sistemi Milli Kütüpha-
ne İstasyonu’nda başladı.

Raylı Sistem istasyonlarında 
veya yakınında bulunan otopark-
ların düzenlenerek hizmete açıl-
ması için çalışmalar hızlandırılır-
ken, metroyu kullanan yolcular 
otoparktan ücretsiz yararlanacak. 
Kent trafiğini rahatlatacak proje-
de otoparkı sadece araç park et-
mek için kullanan vatandaşlar için 
ücretli tarife sistemi uygulanacak. 
Otopark çıkış turnikelerinde tam 
biniş üzerinden ANKARAKART 
kullanılacak.

“PARK ET DEVAM ET”İN 
ÇALIŞMA SİSTEMİ

Sürücüler, otopark girişinde 
bulunan giriş turnikesine raylı sis-
tem toplu araçlarında kullanacak-
ları ANKARAKART’larını okutarak 
giriş oluşturduktan sonra istasyon-
lardan biniş ücreti ödeyerek geçiş 

yapacak. Otoparka giriş yapılan 
gün, raylı sistemlerin saatlerine 
uygun olarak dönüş yapılması ha-
linde çıkış turnikesinden ücretsiz 
geçiş sağlanabilecek. Yalnızca tek 
yöne değil çift yönlü ve aktarmasız 
ulaşım yapılması halinde ücretsiz 
kullanımdan yararlanılabilecek. 
Tek yönlü ulaşım yapan yolcuların 
ise bilet ücretleri otopark ücretin-
den düşülecek.

Otoparka giriş gününden son-
raki günlerde kalan araçlar ise 
kaldıkları gün ve saat süresi kadar 
ücret ödeyecek. Kredi kartı veya 
NFC telefonları ile kayıt oluştu-
rulamadığı için yalnızca ANKARA-
KART ile ödeme alınabilecek. Uy-
gulanacak ücret tarifesi ise şöyle:

MİLLİ KÜTÜPHANE 
İSTASYONU OTOPARKI 430 
ARAÇLIK KAPASİTEYE SAHİP

 “Park Et - Devam Et” sistemi 
için seçilen 2 adet pilot istasyon-
dan biri olan Milli Kütüphane İs-
tasyonu içindeki otopark 430 araç 
kapasitesiyle hizmete girecek. 
Macunköy İstasyonu’nun ihalesine 
çıkmaya hazırlanan Fen İşleri Da-
iresi Başkanlığı, projesi hazır olan 
17 istasyonun otoparkı için de 
2021 yılı içinde ihale gerçekleşti-
recek.

BAŞKENT ULAŞIMINDA YENİ DÖNEM:  
“PARK ET - DEVAM ET”
EGO Genel Müdürlüğü, araç trafiğini azaltmak ve vatandaşları toplu taşıma araçlarına 
yönlendirmek için çevre dostu bir uygulamayı başlattı. Metro istasyonlarının yakınına yapılacak 
“Park Et - Devam Et” otoparkları sayesinde toplu taşıma kullanımı özendirilecek.

Ecegül SARAL Ramazan KARACA

ZAMAN ÜCRET (Tam Bilet)

0-15 Dakika Ücretsiz
15 Dakika-1 Saat 2 bilet

1-4 Saat 3 bilet
4-8 Saat 4 bilet

8 Saat - İşletme bitiş 5 bilet
Günlük 6 bilet
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BARAJLARDA GEÇEN YILA 
GÖRE 50 MİLYON METREKÜP 
DAHA AZ SU VAR 
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara barajlarında 
geçen yılın aynı dönemine göre 50 milyon metreküp daha 
az su bulunduğuna dikkat çekerek, su tüketiminde tasarruf 
çağrısı yaptı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan 
küresel kuraklık Başkent 
Ankara’yı besleyen barajları 

da etkiledi. ASKİ Genel Müdürü 
Erdoğan Öztürk, 28 Şubat 2021 
tarihi itibarıyla barajlardaki aktif 
kullanılabilir su miktarının yaklaşık 
145 milyon metreküp olduğunu 
belirterek, “Bu rakam geçen yıla 
nazaran yaklaşık 50 milyon met-
reküp daha az. Lütfen suyumuzu 
tüketirken her zamankinden daha 
özenli olalım” sözleriyle Ankaralı-
lara tasarruf çağrısında bulundu. 

EN BÜYÜK BARAJ 
ÇAMLIDERE  

Ankara’ya su temin eden en 
büyük baraj olan Çamlıdere Ba-
rajı’nda incelemelerde bulunan 
Öztürk, Ankara’ya içme ve kullan-
ma suyu sağlayan barajların son 
durumuna ilişkin çarpıcı değerlen-
dirmelerde bulundu:

“Çamlıdere Barajı’ndan İvedik 
İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne giden 

2 bin 200’lük 3 hattımız var. 
Normal koşullarda bu barajımız-
daki aktif doluluk hacmimiz 1 
milyar 70 milyon metreküp kadar 
ancak şu an baktığımızda Çamlı-
dere’de sadece 95 milyon metre-
küp aktif doluluk hacmimiz var. 
Baraj rezervuarına baktığımızda 
geçmişte Çamlıdere Barajı yak-
laşık 20 metre daha üst kottay-
ken geldiği durumu rahatlıkla 
görmemiz mümkün. Suyun ya-
ladığı yerler, boşa çıkan yerler, 
oluşan küçük adacıklar barajdaki 
suyun ne kadar azaldığını gösterir 
durumda.”

1987 yılında işletmeye alınan, 
kil çekirdekli kaya dolgu tipinde-
ki Çamlıdere Barajı’nın normal 
su kotunda hacmi 1 milyar 220 
milyon 380 bin metreküp iken 
aktif hacmi 1 milyar 70 milyon 320 
bin metreküp olarak ölçülüyor. 
Ankara’nın en büyük barajı olan 
Çamlıdere Barajı, Acun, Çay, Eşik, 
Ilıca, Akpınar, Çayır, Değirmenözü 
ve Avluçayır dereleri ile besleniyor. 

Su tasarrufu konusunda tüm 
vatandaşlara seslenen ASKİ 
Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 
su kullanımında bilinçlenmenin 
önemine şu sözlerle dikkat çekti:  
“Ankara geneli için konuşmamız 
gerekirse içme suyu arıtma tesis-
lerimize giden aktif kullanılabilir 
suyumuz geçen yıl 195 milyon 
metreküp iken bugün yaklaşık 
145 milyon metreküp kadar. Bu 
tablonun yarattığı sonuçlar ile 
ilgili halkımızı bilinçlendirmek 
adına gerek sivil toplum kuruluş-
ları gerek Kent Konseyi, meslek 
odaları ve muhtarlarımızla vatan-
daşlarımızı bilinçlendirmek için 
çalışıyoruz. Suyun her damlası 
çok kıymetli. Vatandaşlarımızın 
bu uyarılarımızı dikkate almaları-
nı özellikle rica ediyorum.” 

Son zamanlarda yağan karın 
erimesiyle barajlara 4-5 günlük 
su artışı sağladığını vurgulayan 
Öztürk, “Barajlardaki suyumuz 
şu anki mevcut durumunu bir 
süre daha koruyacak gibi görü-
nüyor” dedi.

“SUYUN HER DAMLASI 
ÇOK KIYMETLİ” 

Evin DEMİRTAŞ Ahmet ŞAD
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BÜYÜKŞEHİR’DEN SAĞLIKTA BÜYÜK ADIM: 
YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE
ÜCRETSİZ SMA TESTİ YAPILACAK

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, Baş-
kent’te toplum sağlığını ko-

rumaya yönelik projelerini tek tek 
hayata geçirmeye devam ediyor.

Gelecek nesillerin daha sağ-
lıklı bir yaşam sürmesi için hare-
kete geçen Başkan Yavaş; kalıtsal, 
ilerleyici ve ilaç tedavisi uygulan-
madığı takdirde hayati tehlike ya-
ratan bir kas hastalığı olan Spinal 
Musküler Atrofi’ye yönelik (SMA) 
önemli bir adım attı. Bu kapsamda 
Büyükşehir Belediyesi ve Başkent 
Üniversitesi arasında SMA hastalık 

genine sahip anne ve babanın er-
ken tespit ve tedavi edilmesi ama-
cıyla iş birliği protokolü imzalandı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş ve Başkent Üniver-
sitesi Rektörü Ali Haberal’ın imza-
ladığı protokolle; SMA hastalığına 
yönelik Ankara genelinde önlem 
alınması sağlanarak hasta birey 
doğumlarının önüne geçilebile-

cek. Ankara genelinde evlilik ha-
zırlığında olup talep eden çiftler-
den birinin SMA hastalığına karşı 
ücretsiz DNA taraması yapılarak, 
muhtemel gen değişikliği önceden 
tespit edilebilecek.

SMA testiyle hastalık nedeni 
olan genlere ait olası değişiklikleri 
belirleyecek olan Başkent Üniver-
sitesi, öncelikli olarak çiftlerden 
erkek olanlara yapılacak tarama 
sonucunda, genlerde delesyon 
saptanan çiftlere genetik muayene 
ve genetik danışmanlığı da ücret-
siz olarak sağlayacak. 

DNA TARAMASI İLE GEN 
DEĞİŞİKLİĞİ ÖNCEDEN 
TESPİT EDİLECEK

Gelecek nesillerin daha sağlıklı olması amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve Başkent Üniversitesi arasında 
yeni evlenecek çiftlere yönelik ücretsiz Spinal Musküler Atrofi (SMA) taraması yapılması için protokol 
imzalandı. Protokolün Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesinin ardından Ankara’nın tüm 
ilçelerinde yeni evlenecek çiftlere ücretsiz SMA taraması yapılarak, gendeki değişikliklerin önceden 
tespit edilmesi ve önlem alınması sağlanacak.
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Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT

Barış KAYKUSUZ • Behzat Ethem TORUN

TALEP EDEN 
HERKES ÜCRETSİZ 
YARARLANABİLECEK

SMA tarama hizmetinden An-
kara mücavir alan sınırları içerisin-
de resmi nikah hazırlığında olan 
bütün vatandaşlar yararlanabile-
cek. Evlenecek çiftler nikahlarını 
ilçe belediyelerinde yaptıracak ol-
salar bile, Büyükşehir Belediyesine 
resmi olarak belgelerini ibraz ede-
rek hizmetten ücretsiz faydalana-
bilecek. Protokol, konunun Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisinde 
görüşülüp onaylanmasının ardın-
dan resmiyet kazanacak.

BU YIL İLK UYGULAMA
Protokol töreninin ardından 

açıklama yapan Başkan Yavaş, son 
dönemde SMA hastalığı ile ilgili 
medyada yer alan haberlere dikkat 
çekerek, “Gerek sosyal medyada 
gerekse medyada SMA’lı hastalar-
la ilgili çok iç acıtıcı görüntülerle 
karşılaşıyor, bunlarla ilgili kam-
panyaların yapıldığını ve çaresiz 
insanlar görüyoruz” dedi. Toplum 
sağlığının korunması için evlene-
cek çiftlere yeni bir sağlık desteği 
hizmeti sunmaya karar verdiklerini 
ifade eden Başkan Mansur Yavaş, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunu nasıl önleyebiliriz, be-
lediye olarak ne yapabiliriz diye 
düşündüğümüzde daha önceden 
bir teşhis ve tanı konmak suretiyle 
tedavinin daha kolay yapılabilece-
ği konusunda neler yapabiliriz diye 
araştırdık. Evlenmeden önce eş-
lerden birinin tahlil vermek sure-
tiyle tetkiklerinin yapılarak hasta-
lığı henüz evlenmeden tespit edip, 
çaresinin aranması için Başkent 
Üniversitesi ile bir iş birliği proto-
kolüyle bu yıl ilk uygulamayı ya-
pacağız. Müracaat eden sayısına 
göre veya elde ettiğimiz verilere 
göre inşallah önümüzdeki yıllar-
da yapılabilecek tüm tetkikleri de 
yaptırmak suretiyle Ankara’daki 

yeni evlenen çiftlerin toplumumu-
za sağlıklı çocuklar yetiştirmesi, 
en azından hastalıkla uğraşmama-
sı için iş birliği anlaşmasını imzala-
dık. Hayırlı olsun diyorum.”

HABERAL: “BU BİR 
TOPLUMSAL PROJE”

SMA’nın bir genetik hastalık ol-
duğunu ve Türkiye’de 10 binde bir 
oranında göründüğünü söyleyen 
Başkent Üniversitesi Rektörü Ali 
Haberal ise iş birliği protokolüne 
ilişkin şu bilgileri verdi:

“SMA’nın tanısıyla birlikte te-
davi imkanları da var. SMA sinir 
sistemini etkileyen bir kas hastalı-
ğı, zeka ile ilgili bir sorun olmuyor 
ama yeme içme ile ilgili olabiliyor. 
Tedavi de oldukça pahalı. İş bu 
noktaya gelmeden tanının önce-
likli olarak yapılması bizim tedavi 
olanaklarımızı da kolaylaştıracak 
olan bir yöntem. Büyükşehir Be-
lediyesinin en önemli katkısı daha 
tanı aşamasında çözülmesi. Çok 
büyük bir fedakarlık ve büyük bir 
öncülüğü gerçekleştiriyorlar. Bu 
bir toplumsal proje… Toplumu-

muza, öncelikle Ankara’ya hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum. Katkı-
ları için Sayın Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza ve ekibine, 
üniversitem ve toplum adına te-
şekkürlerimi sunuyorum.”

Büyükşehir Belediyesi Sağlık 
İşleri Daire Başkanı Seyfettin As-
lan’ın da katıldığı protokol imza 
töreninde konuşan Başkent Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Gene-
tik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Feride İffet Şahin de, “Bugün çok 
güzel öncü bir protokole imza atıl-
dı. SMA önemli ve oldukça gün-
demde olan, anne ve babanın ço-
cuğa aktardığı bir hastalık, yaşam 
kalitesini ve süresini etkileyen te-
davisi güç bir hastalık. Biz burada 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Ge-
netik Hastalıklar Değerlendirme 
Merkezi olarak toplumsal bir pro-
jeye imza atmanın gururunu yaşı-
yoruz” ifadelerini kullandı.
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TÜRKİYE’DE BİR İLK: 
DİZELDEN DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ 
%100 ELEKTRİKLİ OTOBÜS 
ÜRETİLDİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye’de bir 
ilke daha imza atarak dizelden dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli 
otobüs üretimini gerçekleştirdi. Projeyi kamuoyuna tanıtan Başkan 
Mansur Yavaş, “Bundan sonra inşallah Ankara’nın sokaklarında 
elektrikli otobüsleri göreceğiz. Sanayi Bakanlığı’nın onayının 
ardından sonra da seri üretime geçmeyi planlıyoruz” dedi.

Barış KAYKUSUZ • Behzat Ethem TORUN • Ramazan KARACA • Yunus Emre AYAN

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT • Seda BUGARİ • Ecegül SARAL

Çevre dostu projelerine 
bir yenisini daha ekleyen 
Ankara Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Mansur Yavaş, Avrupa 
Birliği’nin 2025 yılında şehir içi 
dizel toplu taşımayı kaldırma ka-
rarının ardından harekete geçerek 
Başkent ulaşımında bir ilke daha 
imza attı ve Türkiye’nin dizelden 
dönüştürülmüş ilk yüzde 100 
elektrikli otobüs üretimini gerçek-
leştirdi.

BELKA A.Ş tarafından dizel 
otobüsten dönüştürülerek AB 
standartlarında testleri ba-
şarıyla geçen “Türkiye’nin ilk 
dönüştürülmüş %100 elekt-
rikli otobüsü” için düzenlenen 
tanıtım programında konuşan 
Başkan Yavaş, hava kirliliğinin 
de önüne geçecek elektrikli 
otobüs ile ilgili şu açıklamalarda 
bulundu:

Eski bir otobüsün tamamen 
elektrikli hale gelmesinin 

dönüşümünü sağladık. Eski 
otobüsler hem hava kirliliği hem 
yakıt tüketimi açısından Ankara 

için son derece sakıncalıydı. Çünkü 
Ankara’da çok araç kullanılması 

ve diğer sebeplerden dolayı zaman 
zaman hava kirliliği yaşanıyor. 

Testler Avrupa standartlarına göre 
tamamlandı. Sanayi Bakanlığı’na 
müracaat ederek onayı aldıktan 

sonra artık seri üretmenin 
çaresine bakacağız. Bundan sonra 
Ankara’nın sokaklarında elektrikli 

otobüsleri inşallah göreceğiz.
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Büyükşehir Belediyesinin kendi 

imkanları ve kendi teknolojisiyle 
bu otobüsü dönüştürdüğünü ifade 
eden Başkan Yavaş, “Kendi tekno-
lojimizle bunun yapılabileceğini 
de göstermiş olduk. Ayrıca yurt 
dışından gelen bütün parçaların 
da ülkemizde üretilmesi için ça-
lışmalarımız devam edecek. Güzel 
bir örnek olduğunu düşünüyorum. 
Üniversiteler ve iş dünyasıyla gö-
rüşmek suretiyle kapasiteyi daha 
da artırarak, inşallah bir an evvel 
elektrikli dönüşümün sağlanması-
nı istiyoruz” dedi.       

YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ 
OTOBÜS

BELKA mühendis ve çalışanları 
tarafından dönüştürülen otobüs 
yüzde 100 elektrikle çalışan, doğa 
dostu, sessiz, çok daha ekonomik 
ve ileri teknolojiyi içeriyor. Mevcut 
sistemin yenilenmesi ile en az 15 
yıl daha kulanım ömrünün uza-
tıldığını belirten BELKA A.Ş. 
Genel Müdürü Dursun Çiçek, “Bu 
çalışma, 10-15 yıl kullanım süresi 
dolmuş, ağır bakım süreçleri baş-
lamış toplu taşıma araçları ve özel 
sektörün elindeki benzer toplu 
taşıma ve her segment servis araç-
larına da kolayca uygulanabilecek. 
Türkiye’de ilk defa 16 yaşında eski 
bir otobüsü yüzde 100 elektrikli 
otobüse dönüştürmeyi başardık” 
ifadelerini kullandı.

DİZEL OTOBÜSLERE GÖRE 
DAHA EKONOMİK

Sıfır elektrikli otobüs maliye-
tinin 3’te 1 maliyetine yüzde 100 
elektrikli otobüs dönüştürülürken, 
dizel otobüsün elektrikli otobüse 
dönüşümünde sadece yakıt farkı 
ise 3,5 yılda kendini amorti etme 
özelliğine sahip. Dönüşüm işle-
minden sonra kullanım ömürleri 
15 yıl uzayan ve yüzde 80’e yakın 
yakıt tasarrufu sağlayan otobüsler, 

gece şarjıyla birlikte 3-4 saatlik 
şarjla yaklaşık 300 ila 400 kilomet-
re yol yapabiliyor. 

BELKA Atölyesinde çıkartılan 
dizel motor, şanzıman ve yakıt 
deposu gibi ana sistemlerle otobüs 
yaklaşık bin kilogram üzerinde 
hafifletilerek yük dağılımı daha 
dengeli hale getirildi. Testler so-
nucunda Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi BELKA Atölyesi, yüzde 100 
elektrikli dönüşüm tadilat yetkisi 
almış ilk şirket olacak.
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DÜNYA BAŞKENTLERİ COVID-19
MÜCADELESİ İÇİN ÇALIŞIYOR
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın öncülüğünde daha önce 44 başkenti COVID-19 
salgını ile mücadele konusunda “www.capitalsinitiative.org” internet sitesi ile bir araya getiren 
Büyükşehir Belediyesi, güncel haber ve gelişmeleri bu platform üzerinden dayanışma içerisinde 
paylaşmaya devam ediyor.

A
nkara Büyükşehir Belediyesi 
koronavirüs salgınıyla mü-
cadelesini ve uluslararası iş 

birliklerini sürdürüyor. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 
öncülüğünde kurulan “COVID-19’a 
Karşı Dünya Başkentleri Platfor-
mu” dünya başkentlerinin belediye 
başkanlarının çalışmalarını ve hiz-
metlerini paylaşarak ortak müca-
dele sağlamayı amaçlıyor. 

Yaklaşık 1 yıldır bu platform-
da COVID-19 salgını ile yapılan 
mücadele çalışmaları hakkında 
deneyimlerini paylaşan 44 dün-
ya başkenti, bu mücadele konu-
sunda desteğe ihtiyacı olan diğer 
başkentlere de yardımcı oluyor. 
“www.capitalsinitiative.org” in-
ternet adresi üzerinden takip 
edilebilen platformun buluştuğu 
merkez nokta Ankara olurken, bu 
platformdan yararlanan dünya 
başkentleri salgın süreci ile birlikte 
hayata geçirdikleri mücadele yön-
temleri ve güncel haberler başta 

olmak üzere Dünya Sağlık Örgü-
tü’nden alınan COVID-19 salgını-
na ait günlük veriler ve bilgileri de 
paylaşmaya devam ediyor.

102 DİLE ÇEVİRİ İMKANI 
“COVID-19’a Karşı Dünya Baş-

kentleri Platformu”nda başkent-
lerdeki yerel yönetimler ve büyü-
kelçiliklerle irtibat halinde önemli 
verilere ulaşılırken, günlük ortala-
ma 5 bilimsel makalenin paylaşıldı-
ğı platformda salgın hastalığa karşı 
800’den fazla makale ve alınacak 
önlemler otomatik çeviri ile 102 
dilde yayınlanıyor. 

www.capitalsinitiative.org 
adresi üzerinden uluslararası 
medyadan alınan salgına yönelik 
haberlerin yanı sıra uluslararası 
makalelerin de yer aldığı tüm bil-
giler anında Türkçeye çevrilirken, 
çoklu dil desteği sayesinde tüm 
dünyadan da takip edilebiliyor.

İnternet sitesinde dünya ha-
ritası üzerinden ülke ülke vaka 
ve ölüm sayılarına ulaşılabilirken, 
günlük bilgiler ve tüm çalışmalar 
platforma yüklenerek anlık olarak 
paylaşılıyor.

Kororanavirüs ile mücadelede 
Ankara Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından yapılan tüm çalışmaların 
da paylaşıldığı platformda şu baş-
kentler yer alıyor: Atina, Bağdat, 
Bangkok, Banjul, Bişkek, Brüksel, 
Budapeşte, Buenos Aires, Bükreş, 
Dnipro, Doha, Guanco, İslamabad, 
Kanberra, Karkiv, Kiev, Lefkoşa 
Türk Belediyesi, Londra, Lübliyana, 
Maputo, Moskova, Nur- Sultan, 
Paris, Pekin, Priştine, Riga, Saray-
bosna, Sejong, Seul, Shenzhen, 
Singapur, Tahran, Taipei, Talin, Tif-
lis, Tiran, Tokyo, Tunus, Ulan Ba-
tur, Vaşington, Viyana, Zagreb ve 
Phnom Penh.

44 BAŞKENT’TEN 
ANLIK VERİLER

Seda BUGARİ

 Yunus Emre AYAN



www.ankara.bel.tr        13

BAŞKENT BÜLTENİ

TARIMSAL DESTEK BAŞVURULARI
DİJİTAL ORTAMA TAŞINDI
Pandemi sürecini göz önünde bulunduran Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Türkiye’de bir ilke imza 
atarak, 2021 yılı tarımsal destek programları için başvuruları elektronik ortama taşıdı. 

Kırsal Hizmetler Daire Baş-
kanlığı 2021 yılı tarımsal destek 
programı içinde yaklaşık 3 bin 500 
çiftçiye 150 ton yonca, 120 ton da 
mısır tohumu dağıtımı yapacak. 

DESTEK BAŞVURULARI 
ARTIK DİJİTAL ORTAMDA

Pandemi sürecinde hem zaman 
hem de kağıt tasarrufu sağlamak 
amacıyla Başkentli çiftçiler, bun-
dan sonra destek başvurularını 
dijital ortamda yapacak. Yonca ve 
mısır tohumundan faydalanmak 
isteyen çiftçiler ilk kez “baskent-
tarim.ankara.bel.tr” adresi üzerin-
den ön başvuruda bulunabilecek. 
2021 yılı destek programı takvimi 
kapsamında başkentli çiftçiler baş-
vurularını internet ortamında;

CANLI YAYINDA VE NOTER 
HUZURUNDA KURA ÇEKİLİŞİ

2021 yılı tarımsal destek baş-
vuru tarihlerinin sona ermesiyle 
birlikte tohum desteği almaya hak 
kazanan çiftçiler noter huzurun-
da yapılan kura çekilişi ile belirle-
necek. Şeffaf belediyecilik ilkesi 
gereği kura çekilişi ayrıca ABB 
TV’den canlı olarak yayınlanacak.

Y
üzde 90’ı hibe, yüzde 10’u 
çiftçi katkı payı olmak üze-
re mısır, yonca ve buğday 

tohumu ile domates ve biber fi-
desi desteğinden yararlanmak 
isteyen çiftçiler, “baskenttarim.
ankara.bel.tr” adresinden ön 
başvuru yapabilecek.

Başkent’te tarımsal üretimi 
artırmaya ve çiftçilerin ekono-
misini rahatlatmaya yönelik ta-
rımsal destek programlarına hız 
veren Ankara Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Mansur Yavaş; 
mısır, yonca ve buğday tohumu 
ile domates ve biber fidesi 2021 
yılı destek programı için ön baş-
vuru sürecini başlattı. Başvuru-
lar, pandemi koşullarının devam 
etmesi nedeniyle ilk kez bu yıl 
elektronik ortamda gerçekleşti-
rilecek.

Başkentli çiftçilere mevsimi-
ne uygun olarak tohum deste-
ğini sürdüren Büyükşehir Be-
lediyesi Kırsal Hizmetler Daire 
Başkanlığı; yüzde 90’ı hibe, yüz-
de 10’u çiftçi katkı paylı olmak 
üzere destek programı takvimini 
açıkladı.

Seda BUGARİ Behzat Ethem TORUN • Emre ŞENOĞLU • Toygar DÜNDAR

• Mısır ve yonca tohumu için 5 
Mart 2021 tarihine kadar,

• Domates ve biber fidesi için 
9 Nisan 2021 tarihine kadar,

• Buğday tohumu için 31 
Ağustos 2021 tarihine kadar 
yapabilecek.



14        www.ankara.bel.tr

BAŞKENT BÜLTENİ

SAĞLIKLI BİR NESİL İÇİN
BAŞKENTLİ ÇOCUKLARA SÜT
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkent’te yaşayan çocukların 
gelişiminde ve sağlıklı beslenmesinde önemli bir yere sahip olan süt ihtiyacını karşılamak için harekete 
geçti. Yerli üreticilere destek olmak amacıyla uzun ömürlü süt satın alan Büyükşehir Belediyesi, pilot 
bölge olarak seçilen Sincan’da ayda 10 bin ihtiyaç sahibi aileye 60 bin ücretsiz süt desteği sağlayacak.

yardım alan ve pandemi sürecinde 
işsiz ya da gelirlerinden olan va-
tandaşların yanında olan Büyük-
şehir, 0-3 yaş arası bebeği olan 
ihtiyaç sahibi ailelere de bebek 
bezi ve mama desteği sağlamaya 
başladı. Ayrıca, Kadınlar Lokalin-
de çalışan personel ve üyelerin el 
emeğiyle yaptığı çocuk atkısı, bere 
ve patikler de sosyal yardım alan 
ailelere ulaştırıldı.

Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş, 
Başkent’te yaşayan ihtiyaç 

sahibi ailelerin çocuklarının sağ-
lıklı ve dengeli beslenmesini ön-
celeyen bir projeyi hayata geçirdi. 
Büyükşehir Belediyesinden sosyal 
yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere 
yönelik yeni bir hizmeti başlatan 
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 
ilk etapta pilot bölge olarak seçi-
len Sincan ilçesinde ayda 10 bin 
ailenin 0-10 yaş arası çocuğuna 
toplam 60 bin “Başkent Süt” dağı-
tarak, günlük süt ihtiyacını karşıla-
yacak.

SÜT PROJESİYLE YERLİ 
ÜRETİCİYE DE DESTEK 
SAĞLANACAK

Projeyle bir yandan ihtiyaç 
sahibi ailelerin süt ihtiyacını karşı-
layan Büyükşehir Belediyesi diğer 
yandan da dağıtılan her biri 1’er lit-
relik toplam 6 litreden oluşan uzun 

ömürlü sütleri (UHT) Başkentli 
yerli üreticilerden satın alıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla 
Başkent Süt projesi kapsamında 
hem ihtiyaç sahibi ailelerin hem 
de yerli üreticilerin ekonomilerine 
destek sağlanırken, gelecek neslin 
sağlıklı beslenmesi yönünde ça-
lışmalarını hızlandıran Büyükşehir 
Belediyesi, Başkent Süt projesini 
önümüzdeki süreçte diğer ilçeler-
de de yaygınlaştırmayı planlıyor.

 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın sosyal belediye-
cilik anlayışı doğrultusunda sosyal 

BEBEK 
BEZİ VE 
MAMA 

DESTEĞİ

Ali Arda ERDEMLİ • Yunus Emre AYAN • Toygar DÜNDAREcegül SARAL • Seda BUGARİ • Zeynep Esra ŞAHİN
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EGO Genel Müdürlüğü, Anka-
ra Kent Konseyi iş birliğiyle 
hazırlanan “İşaret Dili Öğre-

niyorum Projesi” kapsamında eği-
timlere başladı. 

“3 Mart Dünya Kulak ve İşitme 
Günü”nde başlayan “İşaret Dili 
Eğitimi” ile toplu taşıma araçların-
da görev yapan sürücüler ile raylı 
sistemlerde görevli güvenlik per-
soneli işaret dilini öğrenecek.

EĞİTİM MATERYALLERİ 
TOPLU TAŞIMA 
ARAÇLARINDA 
YAYINLANACAK

EGO Otobüs İşletme Dairesi 
Başkanlığı’nda görev yapan 2 bin 
532, Özel Halk Otobüslerinde 
(ÖHO) 200 ve Özel Toplu Taşıma 
Araçlarında (ÖTA) ise 400 ulaşım 
personeli ile Ulaşım Planlama ve 
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığında 
görev yapan 786 güvenlik perso-
neli 5 ay boyunca işaret dili eğitimi 
alacak.

Toplam 3 bin 918 sürücü ve güvenlik personeli, 
uzman eğitmenler eşliğinde online ortamda eğitimlere 
katılacak. Eğitim sonunda hazırlanan öğretici materyal 

ve afişler istasyonlar ve toplu taşıma araçlarına 
asılacak, videolar ise toplu taşıma araçları ekranlarında 

yayınlanacak.

TOPLU ULAŞIM ŞOFÖRLERİNE
İŞARET DİLİ EĞİTİMİ
EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle “İşaret Dili Öğreniyorum Projesi” 
kapsamında toplu ulaşım araçlarını kullanan sürücüler ile raylı sistemlerde görev yapan güvenlik 
personeline işaret dili eğitimi vermeye başladı. 

Zeliha BAĞDAŞ  Yunus Emre AYAN
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ESNAFA PANDEMİ DESTEĞİ SÜRÜYOR 
Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi dönemi boyunca iş yeri kapanan, gelirinden olan ya da 
gelir sağlayamayan çeşitli esnaf grupları ve vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Kademeli 
normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan restoran, kafe, fırın ve 
lokantalara da hijyen desteğinde bulunuldu.

Başkentli esnaf, Büyükşehir 
Belediyesine ait “forms.ankara.bel.
tr” adresi üzerinden form doldura-
rak ücretsiz hijyen desteğinden 
yararlanabilecek.

İŞGAL HARCI PANDEMİ 
SÜRESİNCE ALINMAYACAK

Pandemi nedeniyle kapanan 
ya da kısıtlı ölçülerde faaliyet sür-
düren yiyecek ve içecek sektö-
ründeki esnafı ekonomik yönden 
rahatlatacak yeni bir destek için 
harekete geçildi. 2464 sayılı Bele-
diye Gelirleri Kanunu kapsamında 
işgal harcı alan Büyükşehir Beledi-
yesi, pandemi nedeniyle bu harcı 
almayacağını duyurdu.

Ankara’yı kültür ve sanatın 
başkenti yapmak için çalışmala-
rına ağırlık veren Başkan Yavaş, 
pandemi sürecinde işsiz kalan ve 
maddi anlamda zor günler geçiren 
müzisyen ve müzik gruplarına 
nefes aldıracak destek projesini 
hayata geçirdi. 

Daha önce ANTİYAP (Ankara 
Tiyatro Yapımcıları Derneği) üyesi 
tiyatrolar ile diğer tiyatroların 39 
oyununu satın alarak ABB TV’den 
yayınlayan Büyükşehir Belediyesi, 
mali sıkıntı yaşayan müzisyen ve 
müzik gruplarının başvurmaları 
halinde performanslarının profes-
yonel video çekimlerini gerçekleş-
tirerek bu performansları karşılı-
ğında ödeme yapacak.

Ankara Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Mansur 
Yavaş’ın Başkent’ten baş-

lattığı iyilik hareketi yayılmaya 
devam ediyor. Pandemi nede-
niyle kapanan sektör temsilcileri 
ve çalışanlarından Büyükşehir 
Belediyesine başvuran 16 bin-
den fazla vatandaşa üçüncü kez 
500 TL nakit desteği sağlanırken, 
esnaf ile çalışanların hesaplarına 
150 TL de ekmek parası desteği 
yatırıldı.

TALEP EDEN İŞLETMELER 
ÜCRETSİZ DEZENFEKTE 
EDİLECEK

Büyükşehir Belediyesi Sağlık 
İşleri Daire Başkanlığı iştirakle-
rinden BelPlas, koronavirüs ön-
lemleri kapsamında 11 Kasım 
2020’de kısmi olarak kapatılan 
restoran, kafe, fırın ve lokanta-
ların yeniden açılmasıyla dezen-
feksiyon uygulaması için hareke-
te geçti. 

HABER MERKEZİ Yunus Emre AYAN 

MÜZİSYENLERİN VE 
MÜZİK GRUPLARININ 
TANITIM VİDEOLARI 

BÜYÜKŞEHİR’DEN
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BAŞAK PROJESİ’NDE İLK TEMEL ATILDI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 
hayata geçirdiği “Başkent Ankara Köy Evleri Projesi-BAŞAK” için ilk temel Ayaş’ın Yağmurdede 
Mahallesi’nde atıldı.

Zeliha BAĞDAŞ Ali İhsan CANSIZ

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın 
kırsal kalkınmayı destekle-

mek amacıyla başlattığı en önemli 
projeleri arasında yer alan “Baş-
kent Ankara Köy Evleri Projesi”n-
de (BAŞAK Projesi) ilk temel atıldı. 
Projenin ilk uygulandığı adres Ayaş 
ilçesi Yağmurdede Mahallesi oldu. 

BAŞAK Projesi’nden yararlan-
mak isteyen ve başvuruda bulunan 
vatandaşlara İmar ve Şehircilik 
Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire 
Başkanlığı ekipleri yardımcı oluyor. 

PROJE 4 MEVSİM DEVAM 
EDİYOR 

Köyden kente olan göçü azalt-
mak ve kırsal yerleşim alanlarında 
yerleşimi teşvik etmek için Türki-
ye’de ilk kez Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş 
tarafından hayata geçirilen BAŞAK 
Projesi, 4 mevsim devam ediyor.

Mahallesinde (köyünde) ev 
yaptırmak isteyen vatandaşlar, 
parsellerine ait aplikasyon kro-
kileri ile önce ilçe belediyelerine 
başvuruyor. İlçe belediyelerinin 
hazırladığı imar çapı ve yol kotu 
belgeleri ile taleplerini teslim ettik-
ten sonra Büyükşehir Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 
Kırsal Planlama Şube Müdürlüğü-
ne başvuran vatandaşlar, parsel-

lerine uygun projeleri seçiyor. Bu 
işlemin ardından vatandaşlar için 
zemin etüdü çalışmaları yapılarak; 
mimari, statik, elektrik ve mekanik 
projelerini ücretsiz hazırlayan Bü-
yükşehir Belediyesi, belgeleri ilçe 
belediyesine iletiyor. İlçe beledi-
yesi tarafından projelerin onaylan-
masının ardından da kırsal yapı izin 
belgesini alan vatandaşlar inşaata 
başlıyor.
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Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş, 
pandemi sürecinde feda-

karca çalışarak hayatını kaybeden 
sağlık çalışanlarına toplumun min-
nettarlığını göstermek amacıyla 
anma mekanı yapılacağını sosyal 
medya hesapları üzerinden yaptı-
ğı paylaşımda duyurdu. “Unutma-
yacağız, unutturmayacağız” diyen 
Başkan Yavaş, “Fedakarlıkta sınır 
tanımadan evlerinden uzak kalıp 
yeminleri uğruna can verdiler. Bu 
kahramanlığı anlatmaya yetmez 
ama Covid-19 sürecinde hayatını 
kaybeden sağlık çalışanlarının ha-
tıralarını ebediyen yaşatmak için 
anıt yarışması düzenleyeceğiz” 
dedi. 

“Kahramanlarımızın yüzlerini 
hafızamıza kazıdık. Yakında tüm 
Ankara bu fedakarlığa daha ya-
kından bakacak. Rahmet ve min-
netle” diyerek sağlık çalışanlarına 
yönelik şiddeti de kınayan Başkan 
Yavaş’ın bu açıklamasının ardından 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire 
Başkanlığı ilk adımı atarak “Sağlık 
Çalışanlarına Şükran ve Anma 
Mekanı” adlı proje yarışması için 
Resmi Gazete’de ilana çıktı. 

18 YIL SONRA 
DÜZENLENEN İLK 
PROJE YARIŞMASI

Büyükşehir Belediyesi, sağlık 
çalışanlarına yönelik vefa niteliğin-
de özel bir mekan hazırlanması için 
18 yıl sonra ilk kez proje yarışması 
düzenleyecek. 

“Sağlık Çalışanlarına Şükran ve 
Anma Mekânı” yarışması ile sağlık 
emekçilerinin insanlığın karşılaş-
tığı en büyük salgınlarından birisi 
ile mücadele sürecinde gösterdiği 
insanüstü özveri karşısında toplu-
mun duyduğu şükran ifade edile-
cek.

AKADEMİK KURUL 
GÖNÜLLÜLÜK ESASINA 
GÖRE ÇALIŞACAK

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire 
Başkanlığı bundan sonra hem 
Başkent Ankara’da hem de Tür-
kiye’deki diğer kentlerde ortak 
akıl ve diyaloğa dayalı kentsel ve 
mimari problem tanımlama ile 
proje üretme pratiklerine yarışma-
lar düzenleyerek katkı sağlamayı 
planlıyor. 

Ankara Kent Konseyi’nin kat-
kıları ve Başkan Yavaş’ın daveti 
üzerine oluşturulan 11 kişilik Aka-
demik Danışma Kurulu gönüllülük 
esasına göre çalışacak.

Proje alanı olarak “Sıhhiye” 

bölgesi seçildi. Hıfzıssıhha, Eski 
Sağlık Bakanlığı ile Abdi İpekçi ve 
Kurtuluş parklarının bulunduğu 
alan sağlık çalışanlarını hatırlata-
cak özel bir alana dönüştürülecek. 
Peyzaj mimarlığı ve mimarlık gibi 
sanat dallarından ortak çalışmaları 
kapsayacak mekan için hazırlana-
cak projenin etki alanı ise Sıhhiye 
Pazar Alanı ve Aksu Caddesi’nin 
bir bölümünü içine alacak şekilde 
Abdi İpekçi Parkı’ndan Kurtuluş 
Parkı’na kadar uzanacak.

YARIŞMA İÇİN BAŞVURU 
SÜRECİ BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediye-
si Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire 
Başkanlığınca yürütülen ve ücret-
siz başvuru sürecinin başladığı ya-
rışmanın şartnamesi 17.02.2021 
tarihinden itibaren yarismayla.
ankara.bel.tr internet adresinde 
yayımlandı. 

Anıt yarışması için projelerin 
elden 17 Mayıs’a kadar, kargo ile 
ise 19 Mayıs’a kadar teslim edil-
mesi gerekiyor.

MANSUR YAVAŞ’TAN SAĞLIK
ÇALIŞANLARINA ANMA MEKANI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi döneminde büyük bir özveriyle çalışarak 
hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının hatıralarını yaşatmak için Başkent’te bir anma mekanı 
oluşturacaklarını açıkladı. Sıhhiye’de yapılacak olan “Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı” 
yarışmasının şartnamesine yarismayla.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor. 

Zeliha BAĞDAŞ Yunus Emre AYAN 



www.ankara.bel.tr        19

BAŞKENT BÜLTENİ

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

öğrencilerin yararlanması için 918 
mahallede ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti 
başlatan Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi, bu hizmeti kent meydan-
larına taşımaya başladı. Kentin 35 
meydanına yapılması planlanan 
çalışma kapsamında ilk etapta üc-
retsiz internet erişimi 6 Mart 2021 
tarihi itibarıyla 20 meydanda aktif-
leştirildi.

“İNTERNETE ERİŞİM İNSAN 
HAKKIDIR”

Daha önce “En kısa zamanda 
kentimizin farklı noktalarında 
toplam 10 milyon metrekarelik 
alana ücretsiz internet sağlamayı 
planlıyoruz” sözleriyle vatandaşla-
ra ilk duyuruyu yapan Ankara Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, “İnternete erişim hakkının 
temel bir insan hakkı olduğuna 
inanıyoruz. 20 meydanda ücretsiz 
Wİ-Fİ hizmeti vermeye başladık 
ve sene sonuna kadar 10 milyon 
metrekarelik alana ulaşmayı plan-
lıyoruz. Başkent’in geleceğini in-
ternet ağlarıyla örmeye devam 
edeceğiz” dedi. 

20 MEYDANDA ÜCRETSİZ 
İNTERNET KULLANIMI 
BAŞLADI

Bilgi İşlem Daire Başkanlı-
ğı 1,4 milyon metrekarelik alanı 
kapsayan 20 meydanı internet 
erişimine açarken, “wifi.ankara.
bel.tr” adresi üzerinden aktifleşti-
rilen meydanlar tek tek gösterildi. 

Sadece Başkentlilerin değil yerli ve 
yabancı turistlerin de yararlanması 
için bu noktaların ulaşım bilgilerini 
içeren yol tariflerine de internet 
sayfasında yer verildi. Vatandaşları 
hızlı, güvenli ve ücretsiz internet-
le buluşturan hizmet kapsamında 
devreye alınan ücretsiz 1. Etap 
Wİ-Fİ noktaları (FAZ1) şöyle:

 

ANKARA’DA İNTERNET İNSAN HAKKI:
ÜCRETSİZ İNTERNET 20 NOKTADA KULLANIMDA

YAKINDA PARK VE 
REKREASYON ALANLARI 
DA İNTERNET ERİŞİMİNE 
KAVUŞACAK

Merkez ve ilçe meydanlarına 
ücretsiz Wİ-Fİ uygulaması kap-
samında kalan 15 noktada kısa 
sürede internet erişimi sağlanacak. 
Çalışmaların 2. etabında (FAZ2) ise 
başta park ve rekreasyon alanla-
rının bulunduğu 30 noktaya daha 
Wİ-Fİ bağlanarak vatandaşların 
kullanımına açılacak. Proje kapsa-
mında yıl sonuna kadar toplam 65 
noktada ücretsiz internet kullanı-
labilecek. 

İNTERNETE NASIL 
BAĞLANILIYOR?

İnternet bağlantısına mobil 
cihazlarının wi-fi özelliğini kulla-
narak “Ankara Buyuksehir Wifi” 
kablosuz ağına girmesi gereken 
vatandaşlar, ilk kullanımda cep 
telefon numaralarını sisteme ta-
nıtarak üye oluyor. Vatandaşlar 
üyelik işleminin tamamlanmasının 
ardından cep telefonuna gelen 
bağlantı şifresi ile kent genelinde 
uygulamanın geçerli olduğu her 
yerde internete bağlanabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı 
olduğuna inanıyoruz. Başkent’in geleceğini internet ağlarıyla örmeye devam edeceğiz” sözleriyle 
duyurduğu ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti, 20 meydanda vatandaşların kullanımına açıldı.

Erhan YUMŞAK Yunus Emre AYAN • Ramazan KARACA

1- 512. Sokak İvedik

2- Adnan Yüksel Cad

3- Akyurt Cumhuriyet Meydanı

4- Batıkent Meydan(Gimsa Önü)

5- Elmadağ Kent Meydanı

6- Haymana Kent Meydanı

7- Kalecik Kent Meydanı

8- Polatlı Kent Meydanı

9- Şehit Salim Akgül

10- Ayaş Kent Meydanı

11- Bala Kent Meydanı

12- Beypazarı Atatürk Parkı

13- Çamlıdere Ali Semerkandi Türbesi

14- Güdül Kent Meydanı

15- Kahramankazan Kent Meydanı

16- Kızılcahamam (Soğuksu Gidişi)

17- Nallıhan Kent Meydanı

18- Şereflikoçhisar Ankara Caddesi

19- Evren Kent Meydanı

20- Ulus Meydanı
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BAŞKENT TARİHİNİ GÜN
YÜZÜNE ÇIKARACAK PROJELER
Başkan Mansur Yavaş, Başkent’in tarihi mirasını ayağa kaldıracak projesi kapsamında Anafartalar 
Caddesi ve Çarşısı, Posta Caddesi, Ulus İş Hanı, Çıkrıkçılar Yokuşu ve Sobacılar Çarşısı’nın bulunduğu 
bölge yenilenecek. Ayrıca tarihi Roma Tiyatrosu, “Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi” ile açık hava 
müzesine dönüştürülecek.

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, Baş-
kent’in tarihine sahip çıkan 

projelere öncelik veriyor. Başkan 
Yavaş’ın talebi doğrultusunda 
kent tarihini ve kültürel mirası 
gün yüzüne çıkaracak projeleri 
hayata geçirmek için çalışmalarını 
hızlandıran Kültür ve Tabiat Var-
lıkları Daire Başkanlığı, Ankara’nın 
sembol noktalarından biri olan 
Anafartalar Caddesi ve Çarşısı 
başta olmak üzere Ulus Meydanı 
ile çevresinde sağlıklaştırma ve 
cephe yenileme çalışmalarını baş-
latıyor. Büyükşehir Belediyesi 
ayrıca Roma Tiyatrosu ve Arkeo-
park Projesi ile de tarihi mekanı 
cazibe merkezi haline dönüştür-
meyi planlıyor.

“ULUS, CUMHURİYET 
DÖNEMİNİN EMANETİ”

Geçmişe ışık tutan tarihi 
mekanları ayağa kaldırmayı ve 
gelecek nesillere Başkent tarihini 
taşımayı amaçlayan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
Ulus’un tarihi kimliğine uygun 
olarak çehresini değiştirecek ve 
turizmi canlandıracak iki ayrı proje 
için düğmeye bastı.

Sosyal medya hesapları üzerin-
den yaptığı paylaşımla Başkent-
lilere başlanacak projeyi tanıtan 
Başkan Yavaş, “Ulus’u tarihi do-
kusuna uygun olarak canlandı-
rıyoruz. Cumhuriyet döneminin 
emaneti olan bu yapılarımızın 
sağlıklaştırma ve cephe yenileme 

çalışmalarını tamamlayarak tekrar 
faaliyete geçireceğiz. Başkentimi-
zin tarihi geleceğine ışık olacak” 
dedi. 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire 
Başkanlığı tarafından bu yıl içeri-
sinde restorasyon ve çevre düzen-
lemelerine başlanacak olan iki ayrı 
projenin dünya kültürel mirasına 
kazandırılması yönünde çalışmalar 
hızlandırıldı.   

BAŞKENT TARİHİNİ DÜNYA 
TANIYACAK

Ulus’un tarihi geçmişine tanık-
lık eden Anafartalar Caddesi ve 
Çarşısı ile Posta Caddesi, Ulus İş 
Hanı, Çıkrıkçılar Yokuşu ve Soba-
cılar Çarşısı’nda da sağlıklaştırma 

Zeliha BAĞDAŞ Ali Arda ERDEMLİ



www.ankara.bel.tr        21

BAŞKENT BÜLTENİ

ve cephe yenileme çalışmalarına 
başlayacak olan Büyükşehir Bele-
diyesi, tarihi mirasa sahip çıkacak.

Ankara’nın tarihini büyük bir 
titizlikle incelediklerini ve tarihi 
dokuyu korumaya özen göste-
receklerini vurgulayan Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Daire Başkanı 
Bekir Ödemiş, projeye ilişkin şu 
bilgileri verdi:

Bu bölge Ankara’nın tarihi kent 
merkezi… Ulus İş Hanı, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü olarak kul-
lanılan bina ve Anafartalar Çarşısı, 
Cumhuriyet döneminin tarihi bi-
naları. Biz Ulus’un tarihi kent mer-
kezinin sosyoekonomik olarak 
yeniden canlandırılmasını hep 
birlikte sağlayacağız. Ulus İş Hanı 
ve Anafartalar Çarşısının cephe 
yenilemesine yönelik çalışmalar 
başlayacak. Gençlik ve Spor Mü-
dürlüğü binasının da otel olması 
için Büyükşehir Belediye Mecli-
sinden karar alındı. Elimizdeki bu 
binayı koruyarak, işlev vererek fa-
aliyete geçirmeyi planladık. Posta 
Caddesi, Ulus İş Hanı, Çıkrıkçılar 
Yokuşu ve Sobacılar Çarşısı sağ-
lıklaştırma ve cephe çalışmasını 
da en kısa sürede gerçekleştire-
ceğiz. Anafartalar Caddesi’ni bu 
yüzden önemsiyoruz. Tabela kirli-
liği ile de ayrıca mücadele diyoruz. 
Bu konuda da gerekli çalışmaları 
başlattık. Arkeolojik yapıyı öne 
çıkararak Ankara’nın geçmişini 
gelecek nesillere taşıyacağız.

ROMA TİYATROSU VE ARKE-
OPARK PROJESİ TURİZME 
KATKI SAĞLAYACAK  

Ankara Büyükşehir Belediye-
si, Başkent’in tarihi miraslarından 
biri olan Roma Tiyatrosu’nu gün 
ışığına çıkaracak “Roma Tiyatrosu 
ve Arkeopark Projesi” ile binler-
ce yıllık tarihe ev sahipliği yapan 
Roma Tiyatrosu’nu da yeniden gün 
yüzüne çıkaracak. Roma Tiyatro-
su’nu arkeopark alanına dönüştü-
rerek kent turizmine kazandıracak 
projeyi anlatan Ödemiş, şunları 
söyledi:

“Roma Tiyatrosunun yanı sıra 
17 bin metrekarelik bir alanı içine 
alan Arkeopark projemiz hayata 
geçiyor. Yaklaşık 35 bin metrekare 
yeşil alanla, gelen misafirleri kar-
şılayan bir otopark ve arkeopark 
karşılama alanı ile tarihi mekanda 

misafirleri kabul edeceğiz. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Mansur Yavaş’ın da belirttiği gibi 
Ankara’da bize miras bırakılan 
her döneme ait tüm tarihi, doğal, 
kültürel, arkeolojik ve jeolojik 
varlıkların korunması, yaşatılması 
ve gelecek nesillere aktarılmasını 
hedefliyoruz. Roma Tiyatrosuna 
yönelik çalışmalarımız başladı. 
Ekim ayında yer teslimini yaptık. 
Taşlar numaralandı ve üç boyutlu 
çizimleri yapıldı. Dolgu ve haf-
riyatlar çıkarıldı. Şu an numune 
seçimi yapıyoruz. Malzeme seçi-
minde titiz davranıyoruz. Roma 
Belediyesi ile Büyükşehir Be-
lediyesinin kardeş şehir olması 
yolunda tüm adımlar da atıldı. Ya-
zışmalar yapıldı temel atma töreni 
ile birlikte Roma Tiyatrosunda 
kardeş şehir protokolü imzalaya-
cağız.” 



BAŞKENT BÜLTENİ

Ankara Büyükşehir Belediyesinin çocuklara 
hem eğlenceli vakit geçirtecek hem de 
Ankara’nın tarihi ve kültürünü aşılayacak 
olan “Bil Bul Ankara” ve “Ankaralı Öyküler” 
isimli kitapları Başkentli çocuklarla 
buluşmaya başladı

ÇOCUKLAR ANKARA’YI
BÜYÜKŞEHİR KİTAPLARIYLA
ÖĞRENECEK

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi, Ankara’nın 

tarihi ile kültürünü gelecek nesil-
lere aktarmak ve kent tarihini an-
latmak amacıyla çocuklara yönelik 
kitaplar hazırladı. 

Başkent 153 Çağrı Merkezi’ne 
çocuklar ve ailelerinden gelen 
yoğun talep üzerine harekete 
geçen Büyükşehir Belediyesi “Bil 
Bul Ankara” ve “Ankaralı Öyküler” 
isimli kitaplar hazırlayarak, Baş-
kentli çocukların beğenisine 
sundu. 9 ile 13 yaş grubu arasında-
ki çocuklara hitap edecek şekilde 
hazırlanan kitaplarda; nostalji kö-
şesinden kültürel zenginliklere, 
Ankara’nın müzelerinden hayvan-
lar alemine kadar birçok bölüme 
yer verildi.

ANKARALI OLMA KÜLTÜRÜ 
AŞILANACAK

Ankara’nın kültürünü ve tari-
hini çocuklara aşılamak ve kente 
aidiyet duygusunu geliştirmek 

amacıyla bu kitapların hazırlandı-
ğına dikkat çeken Büyükşehir Be-
lediyesi Basın Yayın ve Halkla İliş-
kiler Genel Koordinatörü Volkan 
Memduh Gültekin, şu değerlendir-
melerde bulundu:

“Başkent 153 Çağrı Merke-
zi’ne göreve geldiğimiz günden 
bugüne kadar çocuklarımızdan ve 
ailelerden çocuk kitapları hazır-
lamamız için talepler geliyordu. 
Biz de bunun üzerine harekete 
geçerek ‘Bil Bul Ankara’ ve ‘Anka-
ralı Öyküler’ adlı iki ayrı kitap ha-
zırladık. Tamamen belediyemizin 
kendi imkanlarıyla ve kendi mesai 
arkadaşlarımızın bilgi ve becerile-
riyle hazırladığı bu kitaplarda hem 
Ankaralılık bilincini çocuklarımıza 
aşılayacağız hem de ailelere güzel 
bir hediye sunmuş olacağız. Burası 
Cumhuriyet’in Başkent’i, İstiklal 
Savaşı’nın ve kurtuluşun kenti. Bu 
bilinci aşılamak için kitaplarımız-
da Ankara’ya dair tüm kültürel ve 
tarihi yapılara yer verdik. Anıtka-
bir’den Hacı Bayram-ı Veli Cami-
si’ne, Ankara Kalesi’nden Beypa-

zarı’na, Ayaş’tan Hamamönü’ne 
kadar Ankara’nın birçok tarihi, 
turistik ve kültürel yerini tanıtan 
bilmeceler, öyküler ve de sorular 
yer alıyor. Çocuklarımız bu kitap-
lar vasıtasıyla yaşadıkları kente, 
Ankara’ya aidiyet duygusunu his-
setmiş olacaklar. Aynı zamanda 
Büyükşehir Belediyesi bünyesin-
de yer alan psikolojik danışmanla-
rımızın da onayından geçen bu ki-
taplar, sosyal yardım alan ailelerin 
çocukları başta olmak üzere Aile 
Yaşam Merkezleri, Çocuk Kulüp-
leri, BELMEK’ler ve Kadın Lokalle-
ri’nde dağıtılmaya başlandı.”

Eğlenerek öğreten kitapların 
“ankara.bel.tr” internet adresinden 
indirilerek okunabileceğini belirten 
Gültekin, çocukların taleplerine ve 
seslerine kulak vermeyi sürdüre-
ceklerini de sözlerine ekledi.
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