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KIZILAY - DİKMEN METRO HATTI PROJESİ 
İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi hazırladığı projelerde ‘ortak akıl’ ve ‘katılımcılık’ ilkesinden taviz 
vermeden çalışmalarını sürdürüyor. “Kızılay-Dikmen Metro Hattı Projesi” ile ilgili daha önce muhtarlar 
ve semt derneklerini bilgilendiren EGO Genel Müdürlüğü son olarak akademisyenler ve meslek odaları 
temsilcilerine projeyi anlattı.

Ecegül SARAL

Yunus Emre AYAN

Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi, kent yönetiminde 
katılımcılık ilkesi doğrul-

tusunda çalışmalarına ara ver-
meden devam ediyor.

Belediyecilik anlayışı doğ-
rultusunda ‘ortak akla’ önem 
veren ve hazırlanan projelerde 
muhtarlardan akademisyenlere 
kadar tüm paydaşların görüş ve 
önerilerini dikkate alan Büyük-
şehir Belediyesi, toplu ulaşımda 
raylı sistemler ağını genişletmek 
amacıyla hazırladığı projelerden 
biri olan “Kızılay - Dikmen Met-
ro Hattı Projesi” için de benzer 
bir yöntemi tercih etti.

EGO Genel Müdürlüğü, 
muhtarlar ve semt derneklerin-
den sonra akademisyenler ile 
meslek odalarının temsilcileri-
nin de görüşünü almak üzere 
istişare toplantısına davet etti.

PROJE İÇİN HER KESİMİN 
GÖRÜŞÜ DİKKATE ALINIYOR

Büyükşehir Belediyesi Hizmet 
Binası’nda düzenlenen bilgilendir-
me toplantısında, akademisyenler 
ve  meslek odalarının temsilci-
lerinin görüş ve önerileri tek tek 
dinlendi. Kızılay-Dikmen Metro 
Hattı’nın ekonomik fizibilitesi, 
yolcu kapasitesi, yatırımın kentsel 
bütünleşmeye katkısı ve Ulaştırma 
Bakanlığı projelendirmelerinde yer 
alıp almadığına yönelik proje de-
tayları hakkında katılımcılara bilgi 
veren EGO Genel Müdürü Nihat 
Alkaş, şöyle konuştu: “Toplu ula-
şımla ilgili sorunları tespit ederek 
çözüm önerilerinin geliştirilme-
sine yönelik kapsamlı bir çalışma 
başlattık. Burada imdadımıza de-
ğerli hocalarımız ve sivil toplum 
kuruluşları koştu. Bugünün ko-
nusu olan Dikmen Metro Hattı’nı 
da içeren raylı sistemler ile ilgili 

yaptıklarımıza gelirsek, Ulaştırma 
Bakanlığına devredilmesiyle yani 
90’lı yıllardan sonra belediyenin 
başlayıp bitirdiği hiçbir metro 
hattı olmamış. Biz kaynaklarımızı 
toplu ulaşıma, başta hafif ve ha-
fif raylı sistemler ve metro olmak 
üzere toplu ulaşım uygulamalarına 
ayırmak istiyoruz. Bunu yaparken 
de ihmal edilmiş bölgelerimize ve 
semtlerimize öncelik vermek isti-
yoruz.”

Akademisyenler ve meslek 
odalarının görüşlerinin projenin 
sürdürülebilirliği açısından önemli 
olduğunu vurgulayan Alkaş, “İhmal 
edilmiş bölgelerin yeniden canlan-
dırılması ve kentle bütünleşme-
sinin artırılması için çalışıyoruz. 
Ortak aklı egemen kılmak zorun-
dayız. Bu projenin gerekliliği, bu 
projenin nasıl yürümesi gerektiği 
ve bu konudaki her türlü görüş ve 
önerilere açığız ve talibiz” dedi.
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HASRET SONA ERDİ: 
BAŞKENT’İN YENİ 
OTOBÜSLERİ YOLLARDA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’e kazandırılan ve bugün 
seferlere başlayan 85 otobüs için “Hasret Sona Eriyor: Başkent 
Yeni Otobüsleri İle Buluşuyor” programı düzenledi. ABB Başkanı 
Mansur Yavaş, “2022 yılı sonunda 355’i yeni otobüs ve 22’si 
dönüştürülmüş elektrikli otobüs olmak üzere 377 aracımızı 
Ankaralıların hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT • Zeynep Esra ŞAHİN Behzat Ethem TORUN • Yunus Emre AYAN

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın, 
yeni otobüs alımı için ısrarlı 

mücadelesi sonucu Başkent’e ka-
zandırılan otobüslerin ilk teslimatı 
yapıldı. Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğin-
de ilk seferlerine çıkmadan önce 
85 otobüs için EGO 3. Bölge Yer-
leşkesi’nde “Hasret Sona Eriyor: 
Başkent Yeni Otobüsleri İle Bulu-
şuyor” programı düzenlendi. 

“Seçim sürecinden önce de 
seçimlerin ardından da hep iki 
noktaya dikkat çekmiştik” diye-
rek konuşmasına başlayan Başkan 

Mansur Yavaş, şöyle konuştu: “Bi-
rincisi şeffaf, katılımcı ve hesap 
verebilir bir yönetim anlayışını 
hâkim kılmaktı. Bu konuda yap-
tığımız çalışmalarla ‘Dünya Bele-
diye Başkanı Başkent Ödülü’ ve 
‘Uluslararası Şeffaflık Ödülü’ dâhil 
birçok ödülü 6 milyon Ankara-
lı adına aldık. İkincisini ise halkın 
sağlığı ve halkın canını önceleyen 
bir belediyecilik anlayışı ortaya 
koymaktı. Biz farklı olmalıydık, 
öznemizi insan hayatını kolaylaş-
tıran, hemşehrilerimizin refahını 
arttıran ve sağlığını düşünen bir 
anlayış olarak belirlemeliydik. 
2013 yılından beri otobüs alın-
madığı için karda, güneşte, yağ-
murda beklemek zorunda kalan, 
tıka basa dolu otobüslerde zorluk 
yaşayan vatandaşlarımızın dertle-
rini en aza indirmek adına derhal 
harekete geçtik.”

2010 yılında Ankara nüfusu-

VATANDAŞLARIMIZIN 
DERTLERİNİ EN AZA 

İNDİRMEK ADINA 
HAREKETE GEÇTİK

nun 4 milyon 460 bin iken 2 bin 
37 otobüsün hizmet verdiğini 
hatırlatan Yavaş,  “2020 yılında 
ise nüfusu 5 milyon 663 bin olan 
Ankara’nın otobüs sayısı 1547’ye 
geriledi. 2013 yılından günümüze 
kadar Ankara nüfusu yüzde 12 
artarken, EGO Genel Müdürlüğü 
bünyesindeki faal araç sayısı yüz-
de 21’e düşmüştü. Bu ters orantı 
sadece rakamların değil aynı za-
manda bir yönetim anlayışının da 
tersliğini ortaya koyuyordu. Daha 
da vahimi, filomuzun yaş ortala-
ması 12 idi. İşte bu durum göreve 
gelir gelmez bize yeni sorumluluk-
lar yüklemişti. Hemen harekete 
geçip görüşmelerimizi ve hazırlık-
larımızı tamamladık. Süreç devam 
ederken nasıl zorluklarla karşılaş-
tığımızı tüm kamuoyu takip etti 
ancak nihayetinde buradayız ve 
Ankaralı hemşehrilerimizle yeni 
otobüslerimizi buluşturacağımız 
için huzurluyuz” dedi.
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“VİCDANİ MUTLULUĞUNU 
YAŞIYORUM”

“Göreve başladığım günden 
bugüne kadar şeffaf belediyecili-
ğin hem vicdani mutluluğunu hem 
de yararını yaşıyorum” diyerek ko-
nuşmasını sürdüren Yavaş, otobüs 
alım sürecindeki ihalelerin de canlı 
yayınlandığını belirterek 282 adet 
olarak açıklanan otobüs sayısının 
yapılan açık ihale sonucunda 301 
adede ulaştığını hatırlattı. 

Yavaş, teslimatı yapılan ve se-
ferlerine başlayan otobüslerle ilgi-
li şu bilgileri de paylaştı: “Bu 301 
adet otobüsün 168 adedi Merce-
des marka doğalgazlı körüklü ola-
cak. Bugünkü ilk teslimat sonucu 
33 adet doğalgazlı körüklü oto-
büsümüz sefere başlayacak. Yine 
Mercedes marka 105 otobüsü-
müz ise doğalgazlı solo olarak ad-
landırılan sınıfta yer alıyor. Bugün 
teslim aldığımız 21 adedi hemen 
seferlere başlayacak. Otokar mar-
ka 28 adet dizel körüklü otobüsü-
müzün ise bugün tamamını teslim 
aldık. Bu otobüslerimiz de hemen 
seferlerine başlayacak. Toplam 
301 adet otobüsümüzün 82 adedi 
bugünden itibaren hemşehrileri-
mize hizmet vermeye başlayacak. 
Bununla birlikte, Avrupa Birliği 
programı kapsamında 3 adet yer-
li üretim otobüs de belediyemize 
hibe edildi. Bu 3 çevreci ve yeni 
nesil otobüsümüzü de bugünden 
itibaren Ankara caddelerinde gör-
meye başlayacağız.”

“YENİ OTOBÜSLER EN ÇOK 
TALEP EDİLEN HATLARDA 
HİZMET VERMEYE 
BAŞLAYACAK”

Devlet Malzeme Ofisi’nden alı-
nan 51 adet 8 metrelik otobüslerin 
eylül ayında hizmete sunulduğunu 
ve belediye iştiraki BELKA’nın da 
eski otobüsleri elektrikliye dö-
nüştürdüğüne dikkat çeken Ya-
vaş, “Tüm bu çalışmalar sonucun-
da 2022 yılı sonunda 355’i yeni 
otobüs ve 22’si dönüştürülmüş 

elektrikli otobüs olmak üzere 377 
aracımızı Ankaralıların hizmetine 
sunmuş olacağız. Yeni otobüsleri-
miz geldikçe en çok yoğunluk ya-
şanan, bizden en çok otobüs talep 
edilen hatlarda hizmet vermeye 
başlayacak” diye konuştu.

“Ne olursa olsun, hangi zor-
luklarla karşılaşırsak karşılaşalım, 
hemşehrilerimize hizmet etme 
sevdasından asla vazgeçmeye-
ceğiz. İnsan odaklı, insan canını 
önceleyen, doğru ulaşım proje-
lerimizi sürdürmeye devam ede-
ceğiz” diyen Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
şu değerlendirmelerde bulundu: 
“Çılgın projelere para harcayabilir-
siniz ama bizim önceliğimiz insan 
ve insan sağlığıdır. Belediyecilik 
faaliyeti nedir? Ekonomik sıkıntı 
olduğu zaman öğrencisinin, işçisi-
nin, memurunun yanında olmak-
tır. Ev ve yurt bulamayan gençle-
rine konaklama imkânı sunmaktır. 
Bırakın çılgın projeleri Ankara’nın 
en büyük gücü olan yerli üreticile-
re ve tarıma, üretmeye destekler 
vermektir. Biz bu şekilde çalışma-
ya da devam edeceğiz. Yapılan hiç-
bir beton ve plastiği belediyecilik 
hizmeti saymayacağız. Her zaman 
söylediğimiz gibi hiçbir çocuk ya-
tağa aç girmemeli, hiçbir çocuk 

eğitiminden mahrum kalmamalı.”

GENEL BAŞKANLARDAN 
ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Törene katılan CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni 
projelere imza atan Ankara Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş’tan övgüyle bahsetti: “Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız çok 
güzel ifade etti. 4 milyar lira borç 
ödedim ve otobüs kredisi hariç 
banka kredisi çekmedim dedi. De-
mek ki borç almadan da bir kenti 
yönetebiliyorsunuz. Sayın başkan 
çılgın projelere ihtiyacım yok de-
diniz bu memleketin çılgın proje-
lere değil akıllı adamlara ihtiyacı 
var.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener de Ankara’da yapılan hiz-
metlerden duyduğu memnuniyeti 
şu sözlerle ifade etti: “Herkesin 
huzurunda söylüyorum Allah siz-
den razı olsun, arkadaşlarınızdan 
razı olsun, biz sizden razıyız inşal-
lah Ankaralılar da sizlerden razı 
olur.”

Demokrat Parti Genel Başkanı 
Gültekin Uysal da törende yaptığı 
konuşmada, “Ankara Büyükşehir 
Belediyesinde niyetinden emin 
olduğumuz Sayın Başkan olmak 
üzere, bir Ankara sakini olarak 
bizler de gönül rahatlığı içerisin-
deyiz” dedi.

“HEMŞEHRİLERİMİZE HİZMET 
ETME SEVDASINDAN ASLA 

VAZGEÇMEYECEĞİZ”
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÜCRETSİZ 
ÇEKİCİ HİZMETİ DEVAM EDİYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, konforlu bir ulaşım 
sağlamak, araç arızası ya da kazalar nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla 2 yıl önce 
başlattığı ücretsiz çekici hizmetine devam ediyor. Ekipler, Başkent 153’ü arayarak ücretsiz çekici hizmetinden 
yararlanmak isteyenlere hafta içi 07.00 - 09.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Kazanın meydana geldiği veya 
aracın arızalandığı alanda trafik sı-
kışıklığının yaşanmaması ve uzun 
süreli beklemelerin önüne geçmek 
için bu hizmeti başlatan Büyük-
şehir Belediyesi, trafik güvenliğini 
gözeterek araç sahibiyle birlikte 
araçları sanayiye kadar götürüyor. 

Vatandaşların mağdur olma-
maları için ihtiyaç duydukları anda 
hızlı şekilde yanlarında olmaya ça-
lıştıklarını belirten Çekici Şoförü 
Mustafa Günday, “Ankara Büyük-
şehir Belediyesi olarak başlattı-
ğımız ücretsiz çekici hizmetimiz 
hafta içi 07.00-09.30 saatleri ara-
sında devam ediyor” dedi. 

Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi insan odaklı çalış-
malarına hız kesmeden 

devam ediyor. 

Vatandaşlara konforlu bir 
ulaşım sağlayarak Başkent’te 
trafik akışını kolaylaştırmayı 
amaçlayan Büyükşehir Beledi-
yesi, 2 yıldır ücretsiz çekici hiz-
metini sürdürüyor. 

Fen İşleri Daire Başkanlığına 
bağlı ekipler, hafta içi her gün 
07.00-09.30 saatleri arasında 
‘Başkent 153’e gelen ihbarlar 
doğrultusunda aracın arıza ya 
da kaza yaptığı noktaya giderek 
ücretsiz çekici hizmeti sağlıyor.

 Seda BUGARİ Emre ŞENOĞLU
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BAŞKENT KART İLE BİRLEŞİK ÖDEME
DÜNYANIN EN İYİ 7’NCİ İNOVATİF ŞİRKETİ OLDU 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından sosyal 
yardım alan ailelere dağıtımına başlanan “Başkent Kart”ın ünü dünyaya 
yayıldı. “Başkent Kart” uygulaması ile Birleşik Ödeme, teknoloji dünyasının 
önde gelen liderlerinin yer aldığı jürinin yaptığı değerlendirme sonucu “ilk 
50” şirket arasında 7’nci en iyi inovatif şirket seçildi. 

Teknoloji dünyasının önde ge-
len liderlerinin yer aldığı jüride 
Başkent Kart uygulaması ile Türki-
ye’deki ilk 50 şirket arasında 7’nci 
en iyi inovatif şirketi seçilerek yeni 
bir başarıya daha imza atan Birleşik 
Ödeme, Fast Company Dergisi’nin 
Aralık 2021-Ocak 2022 sayısında 
adını dünyaya duyurmayı başardı.

Ankara’da 220 bini sosyal yar-
dım alan aileler tarafından kulla-
nılan, 70 bini Başkentli çiftçilere 
dağıtılacak olan Başkent Kart’ta 

kullanıcı sayısı yaklaşık 400 bine 
ulaşırken, Fast Company Dergi-
si’nde Başkent Kart uygulamasının 
sağladığı şeffaflık ve avantajlar şu 
sözlerle anlatıldı: “Birleşik Öde-
me tarafından Ankara Büyükşehir 
Belediyesi için yaratılan Başkent 
Kart, bir sosyal yardım projesi ola-
rak faaliyet gösteriyor. Kullanıl-
dıkça takas komisyon gelirinden 
kendi yardım fonunu yaratan ve 
bunu sosyal yardıma muhtaç aile-
lerin hesaplarına otomatik ulaştı-
ran bir sistem olarak işliyor. Ayrıca 
sağladığı avantajlar ile Ankara hal-
kını kartın kullanımına teşvik ede-
rek bu işlemlerden oluşan takas 
komisyon gelirinin tekrar soysal 
yardım fonuna devrini otomatize 
edecek bir sistem üzerine kurul-
du.”

Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi özellikle sosyal 
sorumluluk projeleriyle 

büyük beğeni toplamaya devam 
ediyor.

Fast Company Dergisi’nin 
uluslararası platformda düzen-
lediği “Most Innovative Campa-
nies” araştırması Türkiye’de de 
gerçekleştirildi. Türkiye’nin en iyi 
inovatif şirketleri, teknoloji dün-
yasının önde gelen liderlerinin 
yer aldığı jürinin yaptığı değer-
lendirme sonucu belirlenirken, 
“Başkent Kart” uygulaması ile 
Birleşik Ödeme Hizmetleri ve 
Elektronik Para Anonim Şirketi, 
ilk 50 şirket arasında 7’nci seçildi. 

BAŞKENT KART’IN ÜNÜ 
TÜRKİYE’Yİ AŞTI

“İnsan odaklı” yönetim anla-
yışı ile sosyal yardım alan vatan-
daşların hayatını kolaylaştırarak 
ihtiyaçlarının seçimini kendile-
rine bırakan Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Ya-
vaş’ın başlattığı “Başkent Kart” 
uygulaması, eylül ayında dağıtı-
lan Sardis Ödülleri kapsamında 3 
altın madalyanın da sahibi oldu.

Ecegül SARAL

Emre ŞENOĞLU • Ramazan KARACA

BAŞKENT KART 
KULLANICI 

SAYISI 400 BİNE 
YAKLAŞTI
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Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, 27 Aralık Atatürk’ün 
Ankara’ya gelişinin 102. yıl 

dönümü nedeniyle kentin birçok 
noktasında özel kutlama program-
ları hazırladı.

10 Büyükşehir Belediye Başka-
nı ve eşlerini Başkent’te ağırlayan 
Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen 
Yavaş, Atatürk Spor Salonu’nda 
düzenlenen “Kızılca Gün ve Edis 

Konseri” programında binlerce 
Başkentli ile bir araya gelerek unu-
tulmaz bir geceye de ev sahipliği 
yaptı.

Ankara Kulübü Seymenler 
ekibinin gösterileriyle renklenen 
programda Ankara Kent Orkestra-
sı’nın “27 Aralık Marşları”na eşlik 
ederek oyun havalarıyla coşan ve 
tek yürek olan Başkentlilere sesle-
nen Yavaş, şöyle konuştu: 

BAŞKENT ANKARA
27 ARALIK’TA ATA’SI İÇİN
TEK YÜREK OLDU
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 
102. yıl dönümünü konserlerden sergiye, atletizm koşusundan 
seymenler gösterisine kadar birçok etkinlikle kutladı. Mansur Yavaş, 
binlerce Başkentliye seslenerek, “Atatürk, Cumhuriyeti bizlere emanet 
etti. Biz de gençlerimize emanet ediyoruz” dedi.

HABER MERKEZİ 

Bugün 102. yılını kutluyoruz 
Kızılca Gün’ün, Atatürk’ün 
Ankara’ya gelişinin. Elbette 

eğleneceğiz de ama yedi düvele 
karşı savaşırken Anadolu’dan bir 
hareket başlatıp tüm ülkemizin 
bağımsızlığını kazanan Mustafa 

Kemal Atatürk’ün Ankara’ya 
gelişi çok çok önemlidir. İlk defa 

Atatürk’ü Ankara’da 35 bin 
kişi karşılamıştır. Seymenler, 
halk, hepsi ‘Hayırdır ağalar 

niye geldiniz?’ sorusuna cevap 
olarak ‘Vatan uğruna ölmeye 

geldik’ demişlerdir. Zor bir süreç 
başlayacaktır. Tekrar sorar, 

‘Fikrinizde sabit misiniz?’ diye. 
Cevap, ‘And olsun, and olsun, 
and olsun’dur. Ve kuruluşun 

ve kurtuluşun karargâhı 
Ankara’dan başlayarak Türkiye 
Cumhuriyeti bugünlere geldi. 

Mustafa Kemal Atatürk 
Cumhuriyeti bizlere emanet 

etti. Bizler de bu salonumuzu 
dolduran gençlerimizden çok 
şey bekliyoruz. Tabii ki bizler 

de size emanet ediyoruz. Onu 
canınızdan aziz koruyacağınıza 

hiç şüphemiz yok. Bizler 
özellikle 11 büyükşehir belediye 

başkanımız her ay ya da 40 günde 
bir ülkemizin herhangi bir ilinde 
toplanıp yaptığımız çalışmaları 

paylaşıyoruz. Birbirimizle 
paylaşma ve ortak karar alma 

süreçlerini konuşuyoruz. Özellikle 
27 Aralık’ı Ankara için kararlaş-
tırmıştık. Ankara’da toplandık ve 
böyle özel bir günde hem sizlerle 
hem de 11 büyükşehir belediye 

başkanımızla olduğumuz için son 
derece mutluyuz. Hepsi burada ve 

bize eşlik ediyor.
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Kültür ve Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı tarafından düzenlenen 
kutlama programı için saatler ön-
cesinden salona gelen vatandaşla-
ra şarkılarıyla ve sahne performan-
sıyla görsel bir şölen de sunan ünlü 
sanatçı Edis, “Mansur Başkana 
bizleri buluşturduğu için teşekkür 
ederim, en çok da siz Ankaralılara 
teşekkür ederim” dedi.

86. BÜYÜK ATATÜRK 
KOŞUSU YAPILDI    

Büyükşehir Belediyesi Gençlik 
ve Spor Hizmetleri Daire Başkan-
lığı ve Türkiye Atletizm Federas-
yonu’nun iş birliğiyle Atatürk'ün 
Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönü-
mü dolayısıyla 86. Büyük Atatürk 
Koşusu düzenlendi.

Seymenlerin gösterisiyle de-
vam eden ve Atatürk’ün 1919’da 
Ankara’ya geldiğinde kenti ilk 
gördüğü yer Dikmen Keklikpına-
rı'ndan başlayan Büyük Atatürk 
Koşusu, Ankara Garı’nda sona 
erdi. 10,8 kilometrelik yarışta ka-
dınlarda birinciliği Burcu Subatan, 
erkeklerde ise Cihat Ulus kazandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Ankara’ya gelişinin 102. yıl dönü-
münü çeşitli etkinliklerle kutlayan 
Büyükşehir Belediyesi AŞTİ’de de 
sürpriz bir flash mob gösteri hazır-
ladı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın 
ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı 
Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Anka-

ra’ya gelişinin 102. yıl dönümü ne-
deniyle Metro Sanat Galerisi’nde 
“Çocuklardan Atatürk’e Mektup-
lar” adlı sergiye ev sahipliği yaptı.

Ünlü caz sanatçısı İlham Gen-
cer ve oğlu Bora Gencer’in de 26 
Aralık’ta Gençlik Parkı Büyük Sah-
ne’de verdiği konsere Başkentli 
sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. 
Sanatçıların şarkılarına eşi Nursen 
Yavaş ve Başkentlilerle birlikte eş-
lik eden Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mansur Yavaş, “Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 
102. yıl dönümü adına düzenle-
diğimiz bu konserde ağabeyimiz 
İlham Gencer ile burada birlikte 
olmaktan son derece mutluyum” 
dedi.
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MANSUR YAVAŞ BİR SÖZÜNÜ 
DAHA TUTUYOR: AKILLI BAŞKENT 
TAKSİ PROJESİ BAŞLADI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından daha 
önce prototipi tanıtılan “Akıllı Başkent Taksi Projesi” kapsamında 
taksilere ücretsiz dijital taksimetre, yolcu koltuğuna da informatik 
ekran montajına başlandı. İlk etapta uygulanan test sürecinde 100 
adet taksiye ücretsiz taksimetre ve tablet takılırken, sürecin ardından 
Ankara’da faaliyet gösteren tüm taksilere sistem entegre edilecek.

Seda BUGARİ

Ramazan KARACA

Büyükşehir Belediye Başka-
nı Mansur Yavaş, Ankara’yı 
dünya başkentleriyle yarışır 

bir hâle getirmek için akıllı kent 
uygulamalarına bir yenisini daha 
ekledi. 

Seçim öncesi verdiği sözleri 
birer birer hayata geçiren Yavaş 
daha önce prototipini tanıttığı 
“Akıllı Başkent Taksi Projesi”ni 
hayata geçirdi. Büyükşehir Bele-
diyesi, ilk etapta test süreci için 
Başkent’teki 100 adet taksiye 
ücretsiz dijital taksimetre ile yol-
cu koltuğuna informatik ekran 
montajını tamamladı.  

ÖNCELİK DURAK 
TAKSİLERİNİN

İlk etapta pilot uygulama ile 
gönüllü olan 100 taksici esnafı-
nın aracına dijital taksimetre ve 
yolcu koltuğuna ise informatik 
ekran montajı yapılırken, ihale 
sürecinin tamamlanmasının ar-
dından Başkent’te isteyen diğer 
taksilere de bu sistem monte 
edilecek.

Akıllı Durak Sistemi ile önce-
lik durak taksilerine verilirken, 
yolcu mobil uygulama üzerinden 
taksi çağırdığında ilk olarak en 
yakın durağın sıradaki taksisine 
bildirim gönderilecek. Durakta 
taksi olmadığı takdirde ise yolcu-
ya en taksiye bildirim gidecek. 

Zam dönemlerinde veya kaza 
sonrası yapılan kalibrasyon ve 
mühürleme işlemlerinde proje sa-
yesinde taksici esnafı yüzde 65 
daha az ücret ödeyecek. Günlük, 
haftalık ve aylık rapor ile cironun 
çok rahat hesaplanabileceği uygu-
lamada, Çağrı Merkezi sistemi ile 
çoklu dil desteği de sağlanacak. Bu 
sayede yabancı müşteriler ile taksi 
şoförü arasında iletişim güçlüğü 
ortadan kalkacak.

Araç Takip Sistemi sayesinde 
araç 7/24 izlenebilecek ve sisteme 
geçen taksici esnafı ayrıca anlaş-
ma yapılan benzinliklerde indirimli 
akaryakıt imkânından da yararla-
nabilecek. 

Proje kapsamında mobil uygu-

lamayı indiren vatandaşlar, online 
taksi çağırma imkânına sahip ola-
cak.

Taksiyi kullanan yolcular bun-
dan sonra hem uygulama üze-
rinden hem de informatik ekran 
sayesinde gidecekleri mesafeyi, 
süreyi ve ödeyecekleri ücreti gö-
rebilecek. 

Talep hâlinde yolcular, yolcu-
luk bittikten sonra taksi şoförüne 
1’den 5’e kadar puanlama verebi-
lecek ve sürücüye ait tüm bilgileri 
görebilecek. Akıllı Başkent Taksi 
Projesi içinde yer alan ‘Kayıp Eşya 
Butonu’ sayesinde de araçta unu-
tulan eşyaların bulunması daha da 
kolaylaşacak.

Önümüzdeki süreçte alternatif 
ödeme imkânının da sunulacağı 
uygulama ile Başkentlilere daha 
konforlu ve güvenli ulaşım sağlan-
ması hedeflenirken projenin de-
taylarına “akillitaksi.ankara.bel.tr” 
adresinden ulaşılabilecek.

SÜRÜCÜ 
PUANLAMASINDAN 

KAYIP EŞYA BUTONUNA 
KADAR BİRÇOK YENİ 

UYGULAMA
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Ray kırılma riski, trenin raydan 
çıkması, işletme ve yolcu güvenli-
ğini tehlikeye atacak durumlar ol-
maması için acil olarak başlatılan 
çalışmalar kapsamında ANKARAY, 
bu tarihler arasında yolcu taşıma-
cılığı ve işletmeye kapatıldı. Vatan-
daşların mağdur olmaması ama-
cıyla 300 hat numaralı otobüsler, 
ANKARAY güzergâhı üzerinde 
AŞTİ - DİKİMEVİ arasında hizmet 
verdi.

ANKARAY’DA 25 YIL SONRA 
İLK MAKAS DEĞİŞİMİ VE HAT 
YENİLEME

EGO Genel Müdürlüğü, Raylı 
Sistemler ağını daha güvenli, 
hızlı ve konforlu hâle dönüş-

türmek için çalışmalarını sürdürü-
yor. 

ANKARAY İşletmesi Dikimevi 
bölgesinde yapılan inceleme sonu-
cu tren raylarında çatlaklar tespit 
eden EGO Genel Müdürlüğü, 25 
yıl sonra ilk kez bu bölgede makas 
değişimi ve hat yenileme çalışması 
yaptı. 

Ulaşım Planlama ve Raylı Sis-
tem Daire Başkanlığı, ANKA-
RAY’ın Dikimevi bölgesindeki tren 
raylarında hafta sonunda makas 
değişimi ve hat yenileme çalışması 
gerçekleştirdi.

Seda BUGARİ

Emre ŞENOĞLU

EGO Genel Müdürlüğü, ANKARAY İşletmesi Dikimevi 
bölgesi tren raylarında çatlakların tespit edilmesi ve yolcu 
güvenliği için risk oluşturması nedeniyle 11-12 Aralık 
2021 tarihleri arasında makas değişimi ve hat yenileme 
çalışması yaptı.

ÖNCELİK 
YOLCU 

GÜVENLİĞİ
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“Engelsiz Başkent” hedefi ile 
Ankara’da yaşayan engelli va-
tandaşların hayatını kolaylaştır-

maya ve sosyal hayata katılmaları-
nı sağlamaya yönelik çalışmalarını 
aralıksız sürdüren Ankara Büyük-
şehir Belediyesi ve Ankara Kent 
Konseyi, ‘3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü’nde de birbirinden renkli et-
kinlikler düzenledi.

Müzik dinletisinden resim ser-
gisine, belgesel gösteriminden 
panele kadar birçok etkinliğe imza 
atan Ankara Kent Konseyi, “Kro-
mozom Kardeşler” adlı belgesel 

filmin gösterimine de ev sahipliği 
yaptı.  Gençlik Parkı Kabul Salo-
nu’nda gösterimi yapılan filmi iz-
lemeye gelen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, “Maalesef 
ülkemizde engelli vatandaşlarımız 
ancak böyle özel günlerde hatırla-
nıyor ve  gündeme alınıyor. Daha 
sonra da hep askıya alınıyor, za-
mana bırakılıyor. Talep geldikçe 
yerine getirmeye çalışıyorlar ama 
Ankara’da durum farklı, Ankara’da 
Kent Konseyimiz var. Kent Konse-
yimizin Engelliler Meclisi 1 yıl bo-
yunca sadece bu iş için çalışıyor” 
dedi.

KROMOZOM KARDEŞLER 
FİLMİ BÜYÜK BEĞENİ 
TOPLADI

Yavaş, 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü’nün bir kutlama ya da bay-
ram olmadığına şu sözlerle dikkat 
çekti:

“Ancak bugün bize göre bir 
kutlama ya da bayram değil tüm 
özel vatandaşlarımızın sorunları-
nın gündeme getirileceği ve bun-
ların çözümü için yapılabilecekle-
rin ele alındığı bir tarihtir. Ankara 
Kent Konseyimiz bize sahadaki 

BÜYÜKŞEHİR’DEN 
ENGELLİLER GÜNÜ 
ETKİNLİKLERİ
Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi (AKK), “3 Aralık Dünya Engeliler Günü”nde Başkent’te 
müzik dinletilerinden dans gösterilerine, söyleşilerden sergiye kadar çeşitli etkinliklere ev sahipliği 
yaptı. Başkan Mansur Yavaş, “Maalesef engelli vatandaşlarımız ülkemizde ancak böyle özel günlerde 
hatırlanıyor ve gündeme alınıyor ama Ankara’da durum farklı” dedi.

HABER MERKEZİ

Behzat Ethem TORUN • Emre ŞENOĞLU • Yunus Emre AYAN
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kinliğe Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Kemal Çokakoğlu, Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanı Adnan 
Tatlısu, Kültür ve Sosyal İşler Da-
ire Başkanı Ali Bozkurt, Sağlık İş-
leri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, 
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel 
İyileştirme Daire Başkanı Mutlu 
Güler ile çok sayıda sivil toplum 
kuruluşu temsilcisi ve engelli va-
tandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Da-
ire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hiz-
metleri Daire Başkanlığı da Atatürk 
Spor ve Sergi Sarayı’nda “Beraber 
Bir Dünya” adlı etkinliğe imza attı. 
ABB FOMGET Halk oyunları gös-
terisiyle renklenen etkinlikte; Çu-
buk Aile Yaşam Merkezi Bedensel 
Engelli üyelerinin müzik dinletisi 
büyük alkış aldı. Görme engelli 
üyeler ile aralarında milli sporcu-
ların yer aldığı iki takım Goalball 
oyunu oynayarak heyecanlı daki-
kaların yaşanmasına sahne olur-
ken, etkinlik Elvanket Aile Yaşam 
Merkezi zihinsel engelli üyelerin 
dans gösterisi ile devam etti.

verileri ve talepleri iletiyor. Tabii 
ki eksiklerimiz çok. Bir başkasının 
akıl vermesi veya yönlendirmesi 
değil bu sıkıntıyı yaşayanların bize 
iletmesiyle çok daha kolay çözü-
leceğine inanıyoruz sorunların. 
Benim dileğim sadece bugüne has 
olmadan inşallah yılın 365 günü 
yöneticilerimizin bu işe vakit ayı-
rıp çözümü de bir an evvel yapma-
ları. Bizim de güzel çalışmalarımız 
var, inşallah kreşler ve parkları da 
hep birlikte önümüzdeki yıl içeri-
sinde açacağız.”

Ankara Kent Konseyi (AKK) 
Engelli Meclisi gün boyu düzenle-
diği “Engelsiz Bir Dünya” adlı özel 
programda engelli vatandaşları ve 
ailelerini ağırladı.

Resim yapma etkinliğinin ar-

dından engelli müzik öğrencileri, 
piyano ve kanun dinletisi ile müzik 
ziyafeti yaparken, Haldun Karabu-
dak’ın moderatörlüğünde düzen-
lenen “Farklı boyutlarıyla engel-
lilik” konulu panele; Prof. Dr. Erol 
Belgin, Prof. Dr. Nesrin Çobanoğ-
lu, Prof. Dr. Tülin Düger, Prof. Dr. 
Ayşe Sanem Şahlı, Prof. Dr. Nezihe  
Şentürk ve Öğretim Görevlisi Sibel 
Aktaş katıldı.

AKK Sanat Galerisi’nde açılan 
ressam Mehmet Ozan Ahi ve Yu-
suf Akgün’ün “Başarı Öyküleri” 
adlı sergisi büyük beğeni toplar-
ken, uluslararası platformlarda 
önemli başarılara imza atan Gol-
ball Kadınlar Milli Takım oyuncula-
rına, Ampute Milli Takım sporcula-
rı ile Down Sendromlu Basketbol 
Milli Takım sporcularına teşekkür 
belgesi ve plaket takdim edildi. 

ABB’DEN GÜN BOYU 
ETKİNLİKLER

Sosyal Hizmetler Daire Başkan-
lığı tarafından Gençlik Parkı Necip 
Fazıl Salonu’nda düzenlenen et-

ÖZEL 
PROGRAM: 

“ENGELSİZ BİR 
DÜNYA”
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MANSUR YAVAŞ’TAN DAYANIŞMA 
ÇAĞRISI: “İYİLİKTE BİR DAMLA OLALIM”
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi süreci ve ekonomik kriz nedeniyle 
su faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için destek çağrısında bulundu. Yavaş, “Gelin, su 
kullanımının arttığı pandemi sürecinde yine iyilikte bir damla olalım. Dayanışmaya el verelim” dedi.

Sosyal medya hesapları üzerin-
den yaptığı paylaşımla yeni iyilik 
hareketini başlatan Yavaş hayır-
sever vatandaşlara seslenerek, 
“Ekonomik krizin faturasını öde-
yen vatandaşlarımız kendi fatura-
larını ödeyemez hale geldi. Gelin, 
su kullanımının arttığı pandemi 
sürecinde yine iyilikte bir damla 
olalım. Dayanışmaya el verelim. 
Sosyal yardım alan ailelerimizin su 
faturasını ödemek için: https://su-
ver.aski.gov.tr/” adresine girerek 
fatura ödemesi yapabileceklerini 
söyledi.

Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş, 
yaptığı dayanışma çağrıları 

ile pandemi süreci sonrası oluşan 
ekonomik kriz ortamında zorluk 
yaşayan Başkentlilerin yanında ol-
maya devam ediyor. 

Daha önce yaptığı toplumsal 
dayanışma çağrılarına bir yenisini 
daha ekleyen Yavaş, tüm Türki-
ye’ye yayılan iyilik hareketinin de 
öncüsü oldu. Yavaş, şimdi de su fa-
turalarını ödemekte zorlanan sos-
yal yardım alan vatandaşlar için bir 
dayanışma çağrısı yaptı.

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT 

“İyilik hastalıklardan daha bu-
laşıcıdır” ve “Birlikte başaracağız” 
sloganıyla başlatılan yardım kam-
panyası kapsamında “https://su-
ver.aski.gov.tr/”  adresi üzerinden 
sosyal yardım alan ailelerin fatura 
borçlarının yer aldığı liste paylaşıl-
dı.

YAVAŞ: “İYİLİK 
HASTALIKLARDAN 

DAHA 
BULAŞICIDIR”

Başkan Yavaş’ın 7 Aralık 2021’de 
yaptığı çağrının ardından 20 
Aralık 2021 tarihine kadar 

toplamda 4 milyon 764 bin 995 
TL tutarında, 98 bin 544 adet 

fatura ödendi.
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ARALIK AYINDA BAŞKENT BARAJLARINA 
YAKLAŞIK 14 MİLYON METREKÜP SU GELDİ
Başkent’te son günlerde yaşanan kar yağışı ile birlikte kente içme ve kullanma suyu sağlayan 
barajlarda aralık ayının ilk 20 gününde yaklaşık 14 milyon metreküp su akımı gerçekleşti. 
Başkentlilere suyu tasarruflu kullanmaları çağrısını yineleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan 
Öztürk, “Önümüzdeki yıl Ankara’nın su sıkıntısı çekmeyeceğini umuyoruz” dedi. 

Evin DEMİRTAŞ

Ahmet ŞAD

Dünyada küresel ısınmaya 
bağlı yaşanan kuraklık, Baş-
kent Ankara’da da etkisini 

gösterirken son günlerde başlayan 
kar yağışı ile barajlarda su oranını 
az da olsa yükseltti.

Ankara nüfusunu besleyen 7 
barajdan 3’üne su akışı sağlayan 
havzalardan Işık Dağı Geçidi’n-
de incelemelerde bulunan ASKİ 
Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 
Başkent’teki kar yağışının memnu-
niyet verici olduğunu ancak henüz 
istenilen seviyede olmadığını söy-
ledi.

İklim değişikliği nedeniyle son 
yıllarda su sıkıntısının arttığına 
dikkat çekerek Başkentlilere bir 
kez daha suyu tasarruflu kullan-
maları çağrısında bulunan Öztürk, 
“Kar yağışlarının barajlara etkisini 
ilkbahar aylarında hissedeceğiz. 
Dağlardaki kar erimeye başladı-
ğında barajlarımızı besleyecek 
olan sular sayesinde gelecek yıl 
Ankara‘nın su sıkıntısı çekmeye-
ceğini umuyoruz” dedi.

Ankara’da içme suyu barajlarını 

besleyen en önemli faktörün don 
hâlini alan yoğun kar yağışının sı-
cak havalarda erimesi sonucunda 
oluşan su akımları olduğunu ifade 
eden Öztürk, şöyle konuştu: 

“Barajlarımızdaki su miktarının 
artmasına neden olan en önemli 
etken kar yağışlarıdır. Havzalar ya-
ğan karın erimesiyle barajlarımıza 
su akışı sağlamaktadır. Şu anda da 
gelecekte de Kurtboğazı, Kavşak-
kaya ve Eğrekkaya Barajlarımıza 
ciddi miktarda su akışı sağlayacak 
olan Işık Dağı Geçidi havzasında 
3-4 gündür kar seviyesi 25 santi-
metreye ulaşmış bulunuyor. Her 
ne kadar bu yağışlar yüzümüzü 
güldürmüş olsa da asıl kar yağışla-
rının gelecek aylarda yoğunlaşma-
sıyla birlikte istenilen seviyelere 
çıkmasını umut etmekteyiz. Bu yıl 
henüz aralık ayı bitmemesine kar-
şın şu anda 14 milyon metreküpe 
yaklaşan bir su akımı oluştu. Ge-
çen yıla oranla 4,5 milyon metre-
küp daha fazla su gelmiş olması az 
da olsa sevindirici. Bunun asıl kar 
yağışlı dönem olan ocak, şubat ve 
mart aylarında daha da artmasını 
bekliyoruz.”

Barajların doluluk oranı (aktif 
kullanılabilir hacim) 21 Aralık 2021 
tarihi itibarıyla yüzde 7,44 olur-
ken, su miktarı da 308 milyon 956 
bin metreküp olarak ölçüldü.

ASKİ verilerine göre Ankara’nın 
çevresinde yer alan ve kentin 
su ihtiyacını karşılayan 7 barajın 
(Çamlıdere, Kurtboğazı, Eğrekka-
ya, Akyar, Çubuk 2, Kavşakkaya ve 
Elmadağ Kargalı Barajları) toplam 
hacminin 1 milyar 584 milyon 13 
bin metreküp olduğunu vurgula-
yan Öztürk, abone sayısı 2 milyon 
483 bin 965 olan Ankara’da 21 
Aralık’ta kente 1 milyon 289 bin 
455 metreküp su verildiğini ifade 
etti. Başkent’te kişi başı tüketilen 
günlük su miktarı 237 litreye ula-
şırken, ASKİ Genel Müdürlüğü, 
şeffaflık ilkesi doğrultusunda ba-
rajlardaki su miktarını dijital sen-
sörler ile anlık ölçerek, resmi inter-
net sayfasında açıklamaya devam 
ediyor.

BARAJLARIN DOLULUK 
ORANI YÜZDE 7,44 
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Seçim öncesi verdiği sözle-
ri tutan ve gençlerin önünü 
açan projelere imza atan An-

kara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, Türkiye’ye örnek 
olacak yeni bir projeyi daha hayata 
geçirdi.

Başkent’i dünya başkentleriyle 
yarışır hâle getirmek amacıyla akıl-
lı kent uygulamalarını Ankara’ya 
taşıyan Yavaş, genç girişimcileri 
sevindiren inovasyon ve teknoloji 
merkezi ‘TechBridge’i Türkiye’de 
ilk kez Kuzey Yıldızı’nda hizme-
te açtıklarını duyurdu. Ankara’da 
BLD 4.0 dönüşümünün tüm hı-
zıyla devam ettiğini belirterek 
genç girişimcilere seslenen Yavaş, 
“Kuzey Yıldızı’nda artık fikirler 
parlıyor. Gençlerimiz hayallerini 
gerçekleştirebilsin istiyoruz. Çan-
kaya, Dikmen, Çayyolu ve Ulus’ta 

BÜYÜKŞEHİR’DEN BİR İLK DAHA: 
TECHBRIDGE KUZEY YILDIZI GENÇ 
GİRİŞİMCİLERE KAPILARINI AÇTI
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te bilişim teknolojisinin gelişmesi için yeni bir projeyi daha hayata 
geçirdi. Başkan Mansur Yavaş, Türkiye’de ilk kez uygulanan ve genç girişimcilerin önünü açarak bilişim 
sektörüne destek olacak teknoloji ve inovasyon merkezinin ilki ‘TechBridge’in Kuzey Yıldızı’nda hizmete 
açıldığını “Kuzey Yıldızı’nda artık fikirler parlıyor. Gençlerimiz hayallerini ülkelerinde gerçekleştirebilsin 
istiyoruz. Siz yeter ki bu ülkeden ümidi kesmeyin” sözleriyle duyurdu.

4 merkez daha açarak binlerce 
genç girişimcimizin yanında olaca-
ğız. Siz yeter ki bu ülkeden ümidi 
kesmeyin” dedi.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE EN 
GÜZEL DESTEK

Açık ofis alanlarından tekno-
lojik altyapıya, çok sayıda eğitim 
olanaklarından oyun alanına kadar 
pek çok destekten ücretsiz yarar-
lanılacak olan ‘TechBridge Kuzey 
Yıldızı’nın kapıları genç girişimcile-
re açıldı.

Sektör profesyonelleri tarafın-
dan verilecek seminerler, program 
tasarımı ve kodlaması, girişimcilik 
odaklı eğitimler ile yatırımcı gün-
lerine katılma fırsatından ücretsiz 
faydalanabilecek olan genç giri-
şimciler bu sayede yeni fikirlerle 
girişim dünyasına adım atabilecek.

Seda BUGARİ

Emre ŞENOĞLU
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Gelecek projeleri, oluşturulan 
uzman jüri tarafından seçecek olan 
Büyükşehir Belediyesi, ürettikleri 
fikir ve projelerle teknolojik mer-
kezlerden ücretsiz olarak yarar-
lanmak isteyen girişimciler için ön 
başvuruları “https://forms.ankara.
bel.tr/bld40mer” adresi üzerinden 
almaya devam ediyor.

TEKNOLOJİ MERKEZİNDE 
GELECEKTE BAŞKENT’İN AD-
INI DUYURACAK GENÇLER 
YETİŞECEK

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İş-
lem Daire Başkanı Gökhan Özcan, 
ülkelerin refahına ve kalkınmasına 
değer katmak için yüzyılın itici gü-
cünün bilişim ve teknoloji olduğu-
nu vurgulayarak, Türkiye’de bir ilk 
olan uygulama hakkında şu bilgile-
ri verdi:

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
olarak yeni kurulan teknoloji 

girişimlerine, TechBridge ağı içinde 
erişilebilir bilgi kaynağı, altyapı 
ve hatta potansiyel iş fırsatları 

sunmak için bir platform sunuyoruz. 
Bu yapıyla şehir refahı açısından 
tutturulan hedeflerin başarısını 
ve büyümesini ödüllendirirken, 

uyarlanabilirlik, yeni ürünler ve çığır 
açan yeniliklere fırsat tanıyoruz. 
Bu merkezlerde sektör profesyo-
nelleri tarafından ücretsiz olarak 

verilecek seminerler, program 
tasarımı ve kodlaması, girişimcilik 

odaklı eğitimler ile yatırımcı günleri 
düzenleyerek girişimcilerimizi her 

alanda desteklemeyi sürdüreceğiz.

Kuzey Yıldızı Teknoloji Merke-
zi’nde yaklaşık 80 kişiden oluşan 

35 farklı girişimci grubunun yer 
aldığını belirten Özcan, “Parlak 
fikirlere sahip birçok teknoloji gi-
rişimi, işlerini geliştirirken, başlan-
gıçta herhangi bir yatırım yapacak 
kadar şanslı değil. Genellikle mas-
rafları nedeniyle bir yıl boyunca 
herhangi bir kâr elde etmeden 
uzun süre dayanamıyorlar. Anka-
ra Büyükşehir Belediyesi olarak, 
bu yükü parlak fikirleri olan giri-
şimcilerin üstünden kaldırmayı 
amaçlıyor ve onlara tüm bu altyapı 
kaynaklarını, açık ofis iş alanlarını, 
sine-vizyon, telekonferans ve top-
lantı salonlarını, dinlenme ve fikir 
sunum alanlarını 7 gün 24 saat 
açık olacak teknoloji merkezi-
mizde ücretsiz olarak sağlıyoruz” 
dedi.

Büyükşehir Belediyesi, hizme-
te açılan TechBridge Kuzey Yıldı-
zı’ndan sonra Çankaya, Dikmen 
Vadisi, Çayyolu ve Ulus’ta 4 tek-
noloji merkezini daha açarak genç 
girişimcilere destek olmayı sürdü-
recek.
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BÜYÜKŞEHİR’İN KENT GEZİLERİ
KIŞ AYLARINDA DA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR
Büyükşehir Belediyesinin, yaz döneminde başlattığı ve yoğun ilgi gören kent gezileri kış aylarında da devam 
ediyor. Başkentliler kadar yabancı turistleri de haftanın belirli günlerinde düzenlenen ücretsiz kent gezileriyle 
buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu sayede yerel ekonominin canlanmasına da katkıda bulunuyor. Kent 
gezilerine haziran ayından bugüne kadar 8 bin 778 kişi katıldı.

Başkent 153 üzerinden yapılan 
başvurularla düzenlenen kent ge-
zilerine ilginin her geçen gün arttı-
ğına dikkat çeken Kültür ve Sosyal 
İşler Daire Başkanlığı Turizm Şube 
Müdürlüğü Gezi Sorumlusu Tülay 
Doğan, “Kent gezilerimiz kışın da 
devam ediyor. Ankaralı misafir-
lerimize Başkent’in ilçelerini gez-
diriyoruz. Gezilerimiz vatandaş-
lardan gelen talep üzerine devam 
ediyor. İlçelerimizin geleneksel örf 
ve adetlerini, kültürel miraslarını 
burada vatandaşlarla buluşturu-
yoruz. Herkesi bekliyoruz” dedi.

Turistlerin de kent gezilerine 

katıldığını vurgulayan Büyükşe-
hir Belediyesi Osmanlı Aile Yaşam 
Merkezi Kadınlar Lokali Türkçe 
Eğitmeni Emel Akdoğan, “Özellikle 
yabancı uyruklu öğrenciler kültür 
aktarımı için gezilerimize katılıyor. 
Güzel bir gün geçirirken Başkent’i 
tanıma fırsatı da buluyorlar” diye 
konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin 8 
Aralık’ta düzenlediği gezi progra-
mında Beypazarı Bağ Evi’nde ya-
pılan kahvaltının ardından Tarihi 
Kent Müzesi’nden yöresel ürünle-
rin satıldığı pazarlara kadar birçok 
yeri ziyaret eden vatandaşlar bir 
yandan yaşadıkları kenti yakından 
tanıma fırsatı bulurken bir yandan 
da yerel esnaftan alışveriş yaptı.

Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından Baş-
kent’te hem vatandaşla-

rın sosyalleşerek yaşadığı kenti 
yakından tanımasına imkân ve-
ren hem de yerel esnafın ekono-
misine destek olmak amacıyla 
yaz aylarından itibaren düzen-
lediği kent gezileri, kış aylarında 
da yoğun ilgi görüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı tarafından Başkent’in 
15 ilçesine haftanın belirli gün-
lerinde vatandaşlardan gelen 
talep doğrultusunda otobüsler-
le gerçekleştirilen ücretsiz kent 
gezilerine haziran ayından bu-
güne kadar 8 bin 778 kişi katıldı.

YEREL 
ESNAFTAN 
ALIŞVERİŞ

Ramazan KARACAEcegül SARAL
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GAZANFER DOĞU’DAN MANSUR YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Başkent’in değerlerine sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden Prof. Dr. Gazanfer Doğu, şöyle ko-
nuştu:

  Türkiye tarihine iz bırakacak bir eseri ortaya çıkarmayı amaçladıkla-
rını vurgulayan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Daire Başkanı Bekir 
Ödemiş de şu açıklamalarda bulundu:

“Geçtiğimiz 100 yılın en büyük sporcusu diyebileceğimiz, Türk Mil-
leti’nin göğsünü uluslararası alanda kabartan milli gururumuz, değerli 
büyüğümüz Yaşar Doğu’yu kalıcı kılmak için Yaşar Doğu Evi ve Türk Mü-
zesi çalışmasının ilk toplantısını gerçekleştirdik. Yaşar Doğu, İsmetpaşa 
Mahallesi Uzunyol Sokak’taki evinde hem yaşamış hem de kıt kaynak-
larla, kendi imkânlarıyla sayısız güreşçi yetiştirmiştir. Yaşadığı evi can-
landırarak, restore ederek kalıcı kılmak istiyoruz. Ayrıca onun yetiştirdiği 
talebeleri, diğer değerli şampiyonlarımızı orada anmak için bu çalışmayı 
yapıyoruz.”

YAŞAR DOĞU’NUN BAŞKENT’TEKİ EVİ 
GÜREŞ MÜZESİ OLACAK
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihinde 
yer tutan milli ve manevi değerlere sahip çıkmaya 
devam ediyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire 
Başkanlığı, Türk Güreşi’nin babası olarak tanınan 
Yaşar Doğu’nun Altındağ İsmetpaşa Uzunyol Caddesi 
üzerinde bulunan evini müze hâline dönüştürecek.

Bu proje sayesinde Türk Güreşi’ni ve Türk Güreş tarihini 
doğru bir şekilde yansıtabileceğiz ve önemli bir hizmeti 

gerçekleştireceğiz. 4-5 yıldır sahip çıkılması için mücadele 
ettiğim bu projeye Mansur Yavaş’ın duyar duymaz bu 

kadar ciddi bir şekilde sarılarak sahip çıkması beni çok 
duygulandırdı. Çok teşekkür ediyorum.

Ankara Büyükşehir Belediye-
si Başkent’in tarihinde yer 
tutan ve unutulmaya yüz 

tutmuş milli ve manevi değerleri 
gün yüzüne çıkarmak için çalışma-
larını sürdürüyor. 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire 
Başkanlığı, tarihte güreş sporuna 
adını altın harflerle yazdıran ve 
sayısız sporcu yetiştiren Yaşar Do-
ğu’nun hatırasını Başkent’te yaşat-
ma kararı aldı. 

Projenin detaylarının masaya 
yatırıldığı ve Ankara Kent Konseyi 
Kabul Salonu’nda gerçekleştirilen 
ilk toplantıya; Kültür ve Tabiat Var-
lıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, 
Türkiye Güreş Vakfı Genel Başkanı 
Ahmet Ayık, Türkiye Güreş Vakfı 
Genel Sekreteri Coşkun Vaz, Türki-
ye Güreş Federasyonu Başkanı Şe-
ref Eroğlu ile Yaşar Doğu’nun oğlu 
Prof. Dr. Gazanfer Doğu katıldı.   

Altındağ İsmetpaşa Uzunyol 
Caddesi üzerinde bulunan ve mül-
kiyeti Büyükşehir’e ait olan bin 
800 metrekarelik alanda geçmişte 
usta sporcunun yaşadığı evi müze 
hâline dönüştürecek olan Büyük-
şehir Belediyesi, Yaşar Doğu’yu ve 
başarılarını gelecek nesillere ak-
tarmayı amaçlıyor.

Yaşar Doğu Evi ve Türk Güreş 
Müzesi’nde çalışmaların tamam-
lanmasının ardından Türk güreşine 
antrenör olarak da emek vermiş 
Yaşar Doğu’ya ait eşyalar ve hatı-
raları sergilenecek.

Ramazan KARACAZeynep Esra ŞAHİN
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BAŞKENT BİSİKLETLİ ULAŞIMDA ÖRNEK OLACAK: 
ERYAMAN DA MAVİ YOLA KAVUŞTU
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, bisikletin Başkent’te alternatif ulaşım 
aracı olarak da kullanılması hedefi doğrultusunda mavi yolların sayısı her geçen gün artıyor. 
53,6 kilometrelik Bisiklet Yolu Projesi’ni etap etap hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, son 
olarak Etimesgut Eryaman’da da 7,5 kilometrelik bisiklet yolunu tamamladı.

Zeynep Esra ŞAHİN

Emre ŞENOĞLU

Ankara Büyükşehir Belediye-
si, Başkent’i bisiklet yolla-
rıyla donatmak için kentin 

birçok noktasında başlattığı mavi 
yol çalışmalarını hız kesmeden sür-
dürüyor.

Bisiklet kullanımını teşvik et-
mek ve alternatif ulaşım aracı ola-
rak kullanılmasını artırmak ama-
cıyla 53,6 kilometrelik 9 etaptan 
oluşan Bisiklet Yolu Projesi’ni An-
kara’da hayata geçiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
mavi yolları etap etap tamamlaya-
rak Başkentlilerle buluşturuyor.

ERYAMAN BİSİKLET YOLU 
HİZMETE AÇILDI

Daha önce Milli Kütüphane 
- Beşevler arası, Başkent Üni-
versitesi Bağlıca Yerleşkesi, Gazi 
Üniversitesi, Türk Hava Kurumu 
Üniversitesi, ODTÜ, Anadolu Or-
ganize Sanayi Bölgesi ve Gölbaşı 
Mogan Park’ın yer aldığı bisiklet 
yollarını hizmete açan Büyükşehir 
Belediyesi son olarak Etimesgut 
ilçesi Eryaman Mahallesi’nde de 
7,5 kilometrelik bisiklet yolunu ta-
mamlayarak bisikletseverlerin kul-
lanımına sundu.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ta-
rafından yapımı tamamlanan Er-
yaman Bisiklet Yolu ile bölgede 
oturan vatandaşlar; 2670. Cadde, 
Lozan Barışı Caddesi, Bozhöyük 
Caddesi, Üç Şehitler Caddesi ve 
Dumlupınar 30 Ağustos Cadde-
si’ni kapsayan bisiklet yolunu kul-
lanmaya başladı.  

BİSİKLET YOLU AĞI HER 
GEÇEN GÜN GENİŞLİYOR

Ekonomik, çevreci ve sürdü-
rülebilir bir ulaşım politikasını be-
nimseyen ve Bisiklet Kampüsü’nü 
Başkentlilerin hizmetine açan An-
kara Büyükşehir Belediyesi, her 
geçen bisiklet yol ağını genişleti-
yor.

2040 yılına kadar toplam 275 
kilometre uzunluğa sahip bisiklet 
yolunu Başkent’e kazandırmayı 
planlayan ve Ankara Bisiklet Stra-
tejisi ve Master Planı’nı kamuo-
yuyla paylaşan Büyükşehir Beledi-
yesi, sağlıklı bir yaşam için bisiklet 
kullanımını yaygınlaştırarak diğer 
illere örnek olmayı amaçlıyor.

Hüseyin KUTAY
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Metro İstasyonuna 8 ve Batıkent 
Bisiklet Kampüsü’ne de 2 adet ol-
mak üzere toplam 46 şarj istasyo-
nunun kurulumunu tamamladı.   

Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) Metro İstasyonuna ko-
nulması planlanan 14 adet bisiklet 
şarj istasyonunun montajını ise 
kısa süre içinde gerçekleştirecek 
olan EGO Genel Müdürlüğü, şarj 
istasyonları başta olmak üzere test 
için 25 adet elektrikli bisikletlerin 
temini sonrası sivil toplum kuru-
luşları ile bir araya gelerek projeyi 
tanıtmayı hedefliyor.

BAŞKENT’TE ÇEVRECİ UYGULAMALAR: 
BİSİKLET ŞARJ İSTASYONLARI
KURULMAYA BAŞLANDI
EGO Genel Müdürlüğü, Başkent’te çevreci ve sürdürülebilir ulaşım 
projeleri kapsamında yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Avrupa 
İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) ile imzalanan ve yüzde 100 hibe 
ile desteklenen ‘Bağlantılı Mikromobilite Altyapısını Mevcut Toplu 
Taşımaya Entegre Etme (MeHUB) Projesi’ kapsamında 60 bisikletlik şarj 
istasyonundan ilk etapta 46’sı belirlenen metro girişlerine yerleştirildi.

Barış KAYKUSUZZeynep Esra ŞAHİN

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, Başkent’te sürdüre-
bilir çevreci ulaşım proje-

lerini Başkentlilerle buluşturmaya 
devam ediyor.

3 Eylül 2021 tarihinde Avrupa 
Birliği’nin bileşenlerinden Avrupa 
İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü 
(EIT) ile imzalanan ve yüzde 100 
hibe ile desteklenen ‘Bağlantılı 
Mikromobilite Altyapısını Mev-
cut Toplu Taşımaya Entegre Etme 
(MEHUB) Projesi’ Başkent’te ha-
yata geçirilecek.

EGO Genel Müdürlüğü, oto-
mobil kullanımının azaltılması, 
karbon emisyonunun düşürül-
mesine katkı sağlanması, bisiklet 
hareketliliğinin artırılması ve yeni 
bisiklet yolu güzergâhlarının be-

lirlenmesi amacıyla “Mikromobi-
lite altyapısını Mevcut Toplu Ta-
şımaya Entegre Etme (MeHUB)” 
sözleşmesi kapsamında belirlenen 
metro girişlerine bisiklet şarj istas-
yonlarını yerleştirdi.

Bisiklet kullananların hayatını 
kolaylaştırmayı amaçlayan EGO 
Genel Müdürlüğü; Bahçelievler 
Metro İstasyonuna 12, Batıkent 
Metro İstasyonuna 8, Kızılay Met-
ro İstasyonuna 8, Koru Metro 
İstasyonuna 8, Milli Kütüphane 

STK’LARIN 
KATILIMIYLA 

PROJENİN 
TANITILMASI 

AMAÇLANIYOR
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Bu çalışmalar sonrasında 30 
Kasım 2021 tarihinde yeni bir son-
daj çalışması daha planlayan ASKİ 
Genel Müdürlüğü, bölge halkı ve 
Hasanoğlan Derneği’nin bölgede 
bulunan çeşmelerin etkileneceği-
ne yönelik itirazları neticesinde bu 
çalışmasını da sonlandırdı.

Yer altı su araştırması yapılması 
amacıyla 9 noktada ölçüm yapan 
2 noktada daha sondaj planlayan 
ancak 1 sondajın imalatını tamam-
layan ASKİ ekipleri, yeterli mik-
tarda su olmadığını gözlemledi. 

ASKİ ALTYAPI ATAĞINDA: 
ELMADAĞ HASANOĞLAN’IN İÇME 
SUYU PROBLEMİ DE ÇÖZÜLECEK
Elmadağ Hasanoğlan Mahallesi’nin içme suyu problemini çözmek için harekete geçen ASKİ, Elmadağ 
merkez için yapılan çalışmalarla bölgeye sağlanan su miktarını artırdı.  Mevcut iletim hatları ile de 
İsmetpaşa Deposu, Lalabel Deposu ve oradan da Hasanoğlan Mahallesi’ni besleyen depoya su aktararak 
mahallenin su sorununun çözülmesi hedefleniyor. 

Yapılan genel inceleme sonucunda 
bölgenin jeolojik yapısının temel 
kaya olarak metamorfik şistlerden 
oluştuğu ve bu nedenle bölgeden 
sondaj ile su sağlanmasının olası 
gözükmediği tespit edildi. 

Tüm bu gelişmeler üzerine 
ASKİ, Elmadağ merkez için yapılan 
çalışmalarla bölgeye sağlanan su 
miktarını artırarak mevcut iletim 
hatları ile İsmetpaşa Deposu’na 
oradan Lalabel Deposu’na son 
olarak da Hasanoğlan Mahallesi’ni 
besleyen depoya aktararak mahal-
lenin içme suyu problemini çöz-
meyi hedefliyor. 

SU MİKTARI 
ARTIRILAK 

DEPOLARA SU 
TAKVİYESİNDE 
BULUNULACAK 

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi ASKİ Genel Müdürlü-
ğü kent genelinde altyapı 

seferberliği başlattı. 

Yıllardır kronikleşen ve çö-
zülmeyen altyapı problemlerini 
yerinde tespit ederek merkez ve 
ilçelerde altyapı atağını sürdüren 
ASKİ Genel Müdürlüğü, Elmadağ 
ilçesi Hasanoğlan Mahallesi’nin 
de su sorununu çözmek için te-
yakkuza geçti.

Hasanoğlan Mahallesi’nde 13 
kuyunun bulunmasına karşılık 
bunlardan 10’unun aktif durum-
da olduğunu tespit eden ASKİ 
ekipleri, tasarım debileri saniye-
de yaklaşık 75 litre olan kuyula-
rın yaşanan kuraklık nedeniyle 
yer altı su seviyesi azaldığından 
verimlerinin 25 litreye kadar düş-
tüğünü belirledi.

Mahallede yer alan kuyular-
daki toplam su, toplama odasında 
toplanarak 1. Pompa İstasyonu 
ile Hasanoğlan alt kat, 2. Pompa 
İstasyonu ile orta kat, 3. Pompa 
İstasyonu ile de üst kat depola-
rına iletilmesine ve ayrıca Ha-
sanderesi Mevki’nden gelen PE 
hattından da saniyede yaklaşık 4 
litre su sağlanmasına rağmen ye-
terli olmadığı ortaya çıktı. 

Bölgede durum tespit çalış-
malarını sürdüren ekipler, Kasım 
2020’de önce 72 metrelik, Ocak 
2021 tarihinde ise 48 metrelik 
kuyu açtı ancak su veriminin dü-
şük olması nedeniyle işletmeye 
alamadı.

Evin DEMİRTAŞ

ASKİ ARŞİV



www.ankara.bel.tr        21

BAŞKENT BÜLTENİ

BÜYÜKŞEHİR’DEN AĞAÇ SEFERBERLİĞİ: 
HAZİRAN AYINA KADAR HEDEF 70 BİN AĞAÇ

Ankara Büyükşehir Belediye-
si, bir yandan şehri güzelleş-
tiren peyzaj çalışmalarıyla 

ve mevsimlik çiçeklerle süslerken 
bir yandan da ağaçlandırma ça-
lışmalarına hız kesmeden devam 
ediyor.

ANFA Genel Müdürlüğü, BA-
KAP Proje Alanı (Gölbaşı Tarım 
Kampüsü) ile Yeşilin Başkenti Pro-
jesi dahil Ankara’nın muhtelif alan-
larındaki park, yeşil alan, orta refüj 
ve yan bantlara son 3 ayda toplam 
24 bin 50 adet ağaç dikimi gerçek-
leştirdi.

Ana arterler başta olmak üzere 
iklime dayanıklı ağaçların dikimine 
hız veren ANFA ekipleri, kentin 
dört bir yanındaki cadde, bulvar, 
park ve refüjlerde ağaçlandırma 
çalışması yapıyor.

Dişbudak, süs eriği, süs elması, 
süs kirazı, akçaağaç, topak asya, 
karaçam, sarıçam ve sedir türlerin-
de yerli üreticilerden satın alınan 
ağaçların dikimi ile Başkent’i her 
mevsim yeşil bir hâle dönüştürme-
yi amaçlayan ANFA Genel Müdür-
lüğü, başlatılan ağaç seferberliği 
kapsamında haziran ayına kadar 
70 bin ağaç daha dikmeyi hedef-
liyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
ağaçlandırma çalışmalarını da 
aralıksız sürdürüyor. Son 3 ayda 
BAKAP Proje Alanı ile Yeşilin 
Başkenti Projesi dahil Ankara 
genelindeki park, yeşil alan, 
orta refüj ve yan bantlara yerli 
üreticilerden satın alınan toplam 
24 bin 50 adet ağaç dikildi. ANFA 
Genel Müdürlüğü, haziran ayına 
kadar 70 bin adet ağacı kent 
genelinde dikmeyi hedefliyor.

Ecegül SARAL  Emre ŞENOĞLU Hüseyin KUTAY
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Zeynep Esra ŞAHİN

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Başkent’te üniversiteyi okumaya gelen gençlerin barınma problemini 
nasıl çözdüğünü ve bu süreçte neler yaşandığını konu alan “Umut Bir Yurt Meselesi” adlı belgesel film 
Youtube kanalında yayınlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın göreve gel-
mesinin ardından hayata ge-

çirdiği sosyal dayanışma örnekleri 
her geçen gün artıyor.

Başkent’te iyilik hareketini baş-
latan ve bunun dalga dalga yayıl-
masını sağlayan Yavaş son olarak 
üniversiteyi Ankara’da okumaya 
gelen ancak barınma sorunu 
yaşayan öğrencileri de yalnız bı-
rakmadı.

Yurt bulamayan ya da ekono-
mik zorluklar nedeniyle ev kirala-
yamayan öğrencileri Şefkat Evleri 
ile kiralanan otel ve yurtlara yer-

leştiren Büyükşehir Belediyesi 
şimdi de bu öğrencilerin barınma 
sorununun nasıl çözüldüğünü, ai-
leleri ile yaşadıkları o anları anlatan 
belgesel bir film hazırladı. 

YAVAŞ: “BİNLERCE EV-
LADIMIZA YUVA OLDUK, 
OLMAYA DA DEVAM EDİ-
YORUZ”

Yürekleri ısıtan bir filme imza 
atan Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, öğrencilere ve ailelerine özel 
hazırladığı “Umut Bir Yurt Mesele-
si” adlı belgeseli Youtube kanalın-
da yayınladı.

Başkan Yavaş da Anado-
lu’nun çeşitli yerlerinden gelen ve 
barınma endişesi yaşayan gençle-
rin ve ailelerinin yaşadıkları süreci 
anlatan belgeseli sosyal medya he-
sapları üzerinden paylaştı.

“Üniversite Ankara’da okunur” 
sözünü tutan Yavaş paylaşımında, 
“Son öğrenci barınma hakkına 
kavuşmadan hiçbirimiz yastığa 
başımızı huzurla koyamayız. Kay-
bedilen her gün bu ülkenin gele-
ceğinden çalınan gündür. Bu sene 
binlerce evladımıza yuva olduk, 
olmaya da devam ediyoruz” sözle-
rine yer verdi.

MANSUR YAVAŞ ÖĞRENCİ 
KISA BELGESELİNİ DUYURDU: 
“UMUT” BİR YURT MESELESİ

Belgesel,
YouTube 

üzerinden 
izlenebilir


