
Yılmaz, “Ülkemiz su kaynaklarının
yüzde 75’i tarım ve sulama, yüzde

10’u sanayi, yüzde 15’i de içme suyu
olarak tüketilmektedir. Tarıma ve su-
lamaya toplam suyumuzun 4/3’ünü

harcıyoruz. Geçtiğimiz günlerde
ANFA ve çiçekçi-peyzajcı ar-

kadaşlarla susuz peyzaja
geçmemiz gerektiğini ko-

nuştuk” dedi.
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BAŞKENTİN GÜNDEMİNE KENT KONSEYİ BAKIŞI

‘Tehlikeyi
Cevirelim’
Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim 
Yılmaz, ASKİ’nin verilerine göre barajların doluluk 
oranının yüzde 8.6 civarında olduğunu hatırlata-
rak olası bir kuraklık sorununa dikkat çekti

Takımdaki
hava güzel

Gençlerbirliği 
Teknik Direktörü 

Mehmet 
Altıparmak, 

“Takımda çok güzel 
bir hava oluştu. 

bugün tek amacımız 
var, kazanmak. 

bütün maçlarımızda 
aynı amacı 

taşıyoruz. rakibin 
kim olduğu, iç saha, 
dış saha, hiç önemli 
değil” dedi. başkent 

ekibi, bugün saat 
16.00’da beşiktaş’ı 

ağırlıyor. ›› 6’da

ALIŞKANLIKLARIMIZ SARSILDI
Halil İbrahim Yılmaz, “Koronavirüs 
gerçeğinin bireysel alışkanlıklarımızı 
sarstığı şu günlerde, bildik davranışlardan 
vazgeçip yeni davranış biçimleri 
geliştiriyoruz. Bu gelişimi suyu korumak 
ve geleceğe taşımak adına da olumlu 
alışkanlıklar edinerek sürdürmeliyiz. 
Korunmak için en önemli ve en etkili 
yol temizlik ve hijyen kurallarına riayet 
etmek olan bu salgında, suyun ne 
kadar önemli olduğunu fark ettik ama o 
suyun olmadığında ne yapabileceğimizi 
bilmiyoruz” diye konuştu.

ISRARLA ANLATMALIYIZ
Yılmaz, “Koronavirüsün su kıtlığı 
yaşanan bir dönemde meydana geldiğini 
düşünsenize. Bu durumu yaşamamak ve 
kuraklık tehlikesini tersine çevirebilmek 
için suyun mevcutken korunması 
gerektiğine Başkentlilere ve Türkiye’ye 
ısrarla anlatmamız gerekiyor. Dünya’da 
artarak devam eden iklim değişikliği 
sonucu uzmanlar, 2050 yılına kadar 200 
milyon insanın ‘iklim mültecisi’ olacağını 
tahmin ediyor. Bunların büyük bir kısmını 
temiz su kaynaklarına erişemeyen insanlar 
oluşturacak” dedi.  
›› OrHAn KeMAl erKIlIç 4’te

SUlAmAyA 
hArCIyOrUZ

HABER
ÖZEL

İlk maç,
ilk puan

mKE Ankaragücü’nün teknik direktörlüğüne dördüncü kez gelen 
Hikmet Karaman, sarı-lacivertli takımın başında 11 yıl sonra 
Kayseri’de sahaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde en son 8 Kasım 2009’da 
görev alan Karaman, yeniden döndüğü başkent temsilcisiyle ilk sına-
vında puan almayı başardı. ›› 6’da

mamaK Belediyesi, çocukların kitap okuma alışkanlığı 
kazanması amacıyla Zübeyde Hanım Aile Merkezi’nde kitap 
okuma etkinliği düzenledi. Minik kitap kurtları hem okudu 
hem de etkinliğin sonunda Kitap Kurdu Belgesi aldı. Mamak 
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci de etkinlik 
kapsamında kitap okuyan minikleri ziyaret etti. ›› 2’de

küçük 
kiTAp 

kUrTlArI

Kastamonu’nun Azdavay Kaymakamlığınca Ilgaz Dağı 
Kayak Merkezi’ne götürülen yetim ve öksüz çocukların 
gönüllerince eğlenmeleri sağlandı. “Küçük Kaşifler Şehrini 
Keşfediyor Projesi”ni hayata geçiren kaymakamlık, 20 
çocuğu Ilgaz Dağı Kayak Merkezi’ne götürdü. Çocuklar, 
jandarma komutanlıklarına bağlı arama kurtarma ekipleri 
eşliğinde kayak öğrendi, kızakla kaydı, kar motoruna bindi 
ve telesiyej gezintisi yaptı. ›› 2’de

Yetimleri
unutmadı

unEsCo Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve “En iyi korunan 
20 kent” arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 
bir süre önce yapılan kazı çalışmalarıyla açılan Büyük 
Göztepe Tümülüsü’nün üstü çatı ile kapatılıyor. ›› 2’de

TÜMÜlÜSÜN çATISI

Tatil
bitti

bOlu Kartalkaya kayak merkezi sömestir 
tatilinde ilgi gördü. Pandemi önlemlerine 
uyulurken, çocuklar bugün itibariyle sona 
eren tatilin son haftasında kayak yapmanın 
keyfini çıkardı. ›› 2’de

ESNAFTAN SATIN ALINDI
anKara’daKi çiçekçi esnafından 
satın alınan 10 bin 200 tane kırmızı 
gül, Büyükşehir ANFA ekipleri 
tarafından hastanelerde görevinin 
başında olan sağlık çalışanlarına 
dağıtıldı. Salgın nedeniyle yaklaşık bir 
yıldır çok zor koşullar altında görev 
yapan kahraman ve fedakar sağlık 
çalışanlarına toplumun minnetarlık 
hisleri, çiçeklerle ifade edildi. Kırmızı 
güller, merkez ve ilçedelerdeki çok 
sayıda hastanelerde dağıtıldı. ›› 3’te

ŞükrAn
gülleri
Büyükşehir, 14 Şubat 
Sevgililer Günü’nde sağ-
lık çalışanlarını unutmadı Kırmızı maske

YEnimaHallE Belediyesi, ilçe 
sınırları içerisinde bulunan 4 farklı 
alışveriş merkezinde Sevgililer 
Günü’ne özel 6 bin adet hediye paketi 
dağıtıldı. Yenimahalle Belediyesi 
ekipleri; sevginin sembolü olan kırmızı 
renkte maskeler, kalpli anahtarlıklar 
ve kurabiyelerden oluşan hediye 
paketinin yanında kendi üretimi 
olan el ve cilt dezenfektanını da 
vatandaşlara hediye ederek Sevgililer 
Günü’nü kutladı. ›› 3’te

BaşKEntgaz Genel Müdürü Yüksel, AK Parti Ankara Milletvekilleri 
Nevzat Ceylan ve Arife Polat Düzgün ile Çamlıdere Belediye Başkanı 
Hazım Caner Can’a doğal gaz çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Yüksel, 
7 ilçeye doğal gaz ile buluşturmak için çalışmalara başladıklarını 
söyledi. Yüksel, 2022 yılında Nallıhan, Ayaş, Çamlıdere, Kalecik, 
Evren ve Güdül ilçelerine 600 kilometrelik dağıtım hattı ile doğal 
gaz bağlanacağını anlattı. ›› 5’te

VEKillErE ANlATTI

Meyve bahçesi
KEçiörEn Belediyesi, 
ilçeye bağlı 4 köyde 
tarımsal üretimi teş-
vik etmek için 9 çeşit 
meyve fidanı dağıtımı 
yapıyor. ›› 5’te
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ANKARA’YA 
‘KONSEY’ BAKIŞI

1

Hazırlayan:
Orhan Kemal Erkılıç

‘KONSEY’ BAKIŞI
Hazırlayan:

Orhan Kemal Erkılıç

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’dan uyarı:

‘Su kıtlığı
olabilir’

Yılmaz, pandemi günlerinde yaşanan su 
sorununa dikkati çekerek, “Korunmak 

için en önemli ve en etkili yol temizlik ve 
hijyen kurallarına riayet etmek olan bu 

salgında, suyun ne kadar önemli olduğunu 
fark ettik ama o suyun olmadığında ne 

yapabileceğimizi bilmiyoruz” dedi

Ankara Kent Konseyi’nin 2019 
yılında gerçekleştirilen Olağan
Genel Kurulu’nda başkanlığa

seçildiği gün verdiği ilk mesajında,
“Şehre aidiyeti artıracağız” diyen Ha-
lil İbrahim Yılmaz, aradan geçen kısa
sürede pandemi şartlarına rağmen
bunu büyük ölçüde başardı. Kentlilik
bilinci arttıkça Ankara’nın tarihi öne-
mine ait ne varsa tozlu raflardan kur-
tarılarak gün yüzüne çıkarılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş’ın desteği,
Başkent Ankara Meclisi’nin
katkılarıyla etkisini arttıran Kent
Konseyi, bugün 28 Çalışma Grubu ve
3 Meclisi ile Ankara’ya değer katıyor,
sahipsiz bırakmıyor.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Ha-
lil İbrahim Yılmaz, Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Yürütme
Kurulu üyeleri Ceren Anadol ve Dr.
Süleyman Basa ile yaptığımız sohbet-
ten sayfaya yansıyacak birbirinden
önemli konuları 4 gün boyunca Mil-
liyet Ankara’da bulacaksınız. İlk gün
söz AKK Başkanı Yılmaz’da...

Öncelikli konu su!
Ankara Kent Konseyi Başkanı Ha-

lil İbrahim Yılmaz, değerlendirmeleri-
ne ‘su’ ile başladı. “Küçüklüğümüzden
beri su zengini bir ülkede yaşadığımız
zannediyorduk ama gerekli önlemleri
almazsak gelecekte su kıtlığı yaşaya-
cağımızın farkına maalesef daha yeni
yeni varabiliyoruz” dedikten sonra,
şunları söyledi:

“Koronavirüs gerçeğinin bireysel
alışkanlıklarımızı sarstığı şu günlerde,
bildik davranışlardan vazgeçip yeni
davranış biçimleri geliştiriyoruz. Bu
gelişimi suyu korumak ve geleceğe
taşımak adına da olumlu alışkanlıklar
edinerek sürdürmeliyiz. Korunmak
için en önemli ve en etkili yol temiz-
lik ve hijyen kurallarına riayet etmek

olan bu salgında, suyun ne kadar
önemli olduğunu fark ettik ama o su-
yun olmadığında ne yapabileceğimizi
bilmiyoruz. Artık sonuna yaklaştığı-
mızı umut ettiğim koronavirüsün su
kıtlığı yaşanan bir dönemde meydana
geldiğini düşünsenize. Bu durumu ya-
şamamak ve kuraklık tehlikesini tersi-
ne çevirebilmek için suyun mevcutken

korunması gerektiğine Başkentlilere
ve Türkiye’ye ısrarla anlatmamız gere-
kiyor. Dünya’da artarak devam eden
iklim değişikliği sonucu uzmanlar,
2050 yılına kadar 200 milyon insanın
‘iklim mültecisi’ olacağını tahmin edi-
yor. Bunların büyük bir kısmını temiz
su kaynaklarına erişemeyen insanlar
oluşturacak.”

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, 

Yürütme Kurulu üyeleri Ceren Anadol ve 
Dr. Süleyman Basa, Milliyet Ankara’da

4 gün boyunca önemli konulara açıklık getirecek.

Yılmaz, “Koronavirüs 
gerçeğinin bireysel 

alışkanlıklarımızı sarstığı 
şu günlerde, bildik 

davranışlardan vazgeçip 
yeni davranış biçimleri 

geliştiriyoruz. Bu gelişimi 
suyu korumak ve 

geleceğe taşımak adına 
olumlu alışkanlıklar 

edinerek sürdürmeliyiz” 
uyarısında da bulundu

Su konusunda Güney Afrika’dan örnek
veren Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, “Cape
Town’da artan kuraklığa karşı alınan önlemlerin
yetersiz kalması üzerine, ‘0. Gün’ (sıfırıncı gün)
ilan edildi ve insanlar tam anlamıyla susuz
kalmasın diye günlük kullanım kotası kişi başına
50 litre olarak belirlendi. Yakın gelecekte hedef
25 litre” dedi ve 0. gün politikalarında yer alan
belli başlı maddeleri şöyle sıraladı:

n Kişi başı su kullanımı günlük 50 litreye
indirildi.

n Sifon çekmek yerine yağmur suları veya

atık suyla tuvalet temizliği tavsiye edildi.
n Duş sürelerinin ve sıklığının azaltılması

önerildi.
n Kafelere, bulaşık yıkamayı azaltmak

için plastik ya da cam tabak, çatal, kaşık ve
bardaklarla hizmet tavsiye edildi.

n Belediyelerin havuz doldurması ve çim
sulaması yasaklandı.

n Yasaklamalara uymayan evlere pahalı
bir su saati takıldı ve su saati kısıtlamayı aşan
eve su vermedi.

n Su müsriflerine polis gönderildi.

“Su ayak izi” tabirine
açıklık getiren Kent Konseyi
Başkanı Yılmaz, tanımını,
“Su ayak izi, bireyin veya
toplumun tükettiği malların
ve hizmetlerin üretimi için
kullanılan veya üreticinin
mal ve hizmet üretimi için
kullandığı toplam temiz su
kaynaklarını ve hatta nakliye
aşamasında kullanılan, dolaylı
yoldan tüketilen su miktarını
temsil eder” diyerek, şöyle
devam etti:

“Örneğin, siz bir bardak
sütlü kahve içtiğinizde
sadece 200 ml su değil, sütün
elde edildiği ineğin çiftlik
koşullarından, içtiğiniz kağıt

bardağın üretimine kadar
harcanan tüm suyu tüketiyor
sayılıyorsunuz. Verilere göre,
1 fincan kahvenin üretiminde,
tüketiminde dolaylı olarak
140 litre su tüketiliyor. Dolaylı
kullanım aynı zamanda, ‘sanal
su’ olarak da tanımlanıyor.”

Su stresi ve kıtlığı...
Dünya’da su kıtlığı sınırını

tanımlamak için “Falkenmark
su stres indisi”nin kullanıldığını
belirten Halil İbrahim Yılmaz,
bu ‘indi’ bağlamında şu
değerlendirmeyi yaptı:

“Kişi başı yılda bin 700 m3
su düşen ülkeler yeterli suya
sahip, kişi başı bin-bin 700
m3 arası suya sahip olanlar
su stresi yaşayan, 500-1000
m3 suya sahip olanlar su
kıtlığı çeken, 500 m3 altında
suya sahip olan ülkeler ise
mutlak su kıtlığı içinde olarak
tanımlanır.”

ASKİ’nin verilerine göre
barajlarımızın doluluk oranının
yüzde 8.6 civarında olduğunu
hatırlatan Yılmaz, “Ülkemiz su
kaynaklarının yüzde 75’i tarım
ve sulama, yüzde 10’u sanayi,
yüzde 15’i de içme suyu olarak
tüketilmektedir. Tarıma ve
sulamaya toplam suyumuzun
4/3’ünü harcıyoruz. Geçtiğimiz
günlerde ANFA ve çiçekçi-
peyzajcı arkadaşlarla susuz
peyzaja geçmemiz gerektiğini
konuştuk” dedi.

YARIN: AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş
Zafer Şahin anlatıyor: ‘Ortak Akıl’a katkı

Sıfırıncı gün ile günlük
kullanım kotası getirdi

‘Su ayak izi’
ve ‘su stresi’

Başkan Halil İbrahim Yılmaz,
Orhan Kemal Erkılıç’a

kurulan 28 Çalışma Grubu
hakkında da bilgi verdi.
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YataY seYir
Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu 
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, koronavirüs salgınında vaka sayılarının 
5 bin ile 7 bin arasında ‘plato’ denilen yatay seyir izlediğini söyledi
HAREKETLİLİK ARTTI
HAKAn Oğuztürk, “Bizim bunu 
daha da düşürmemiz gerekiyor. Bu 
düzey bizi memnun edebilecek bir 
düzey değil. Yatay seyir izlemesi-
nin birçok sebebi var. Birincisi kış 
dönemi ve kalabalık ortamların 
kapalı ortam şeklinde devam et-
mesi, virüsün bulaştırıcılık özelliği-
ni daha da etkin devam etmesine 
sebebiyet verdi. Okullarda yarıyıl 
tatili insanların sosyal hareketlili-
ğini artırdı. Mutant virüsün katkısı 
da olmuş olabilir” dedi.

ÖNEMLİ SİLAHIMIZ
OğuzTürK, “Toplumda kurallara 
uymayan belli bir kesim var. Ve 
bunların da bir şekilde virüsün ya-
yılmasına etkisi olduğunu düşüne-
biliriz. İstinasız maske ve mesafe 
konusunda ciddi anlamda süreci 
devam ettirmemiz gerekiyor. 
Bizim hastanemize gelen hasta 
sayıları kontrollü bir şekilde takip 
edebileceğimiz durumda. Hasta 
sayıları artmadı; ama stabil ve ya-
tay seyir izliyor. Kurallara uymanın 
önemli silahımız olacağını düşü-
nüyorum” diye konuştu. ›› 3’te

MasKe taKMaK 
ZOrUNDaYIZ
PrOf. Dr. Oğuztürk, “Aşıda ilk doz yaptırıldıktan sonra dahi bir rehavet, 
‘nasıl olsa sonuçta aşı oluyoruz ve bu hastalıktan da kurtuluyoruz’ ruh 
hali gelişmiş olabilir. Ama gerçekte öyle değil. İki doz aşıyı yaptırmış 
ve 40 gün geçmiş dahi olsa maske takmak zorundayız. Çünkü o 
mikroorganizmalara karşı aşı bizi yüzde 100 korumuyor” dedi.

‘Hep var
OlMalI’
AnkArA Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer 
Şahin, “Şu an itibariyle 173 ülkeden 200’ün üzerinde belediye, 
kamu kurumu, STK, birliğin üye olduğu bir yapıdan ‘bize üye 
olun’ diye talep geldi. Türkiye’den de bizim üzerimizden ilginç 
bir şeyler olduğunu düşünmüşler ve başvuru sürecine girdik. 
Kentin, Kent Konseyi’ne sahip çıkması lazım. 5 yıl bittiğinde 
Ankara’da herkes şöyle hissediyor olmalı; Kent Konseyi çok iyi 
bir şeymiş, iyi ki vardı, hep var olmalı” dedi. ›› 4’te

ORHAN 
KEMAL 
ERKILIÇ

HABER
ÖZEL

YENİDEN GÖRÜŞÜLDÜ
keçiören Belediye Başkanı Altınok, 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş tarafından veto edilen ve ABB 
Meclisinde yeniden görüşülen Keçiören’deki 
8 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm 
projesinin AK Parti ve MHP gruplarının 
oylarıyla kabul edildiğini duyurdu.

BU GÜZEL BİR İŞ
Altınok, “Engellemeyle kimse bir yere 
varamaz. Kim getirirse getirsin bu proje 
güzel bir iş, güzel bir hizmet. Büyükşehirin 
getirdiği birçok projeye destek verdik, 
bundan sonra da Ankara’nın hayrına olan 
işlere AK Parti grubumuzun ‘hayır’ demesi 
mümkün değil” dedi. ›› 3’te

Vetoyu aştı

Kış döNDü

İki kafadar
AnkArA’dA bir minibüsü kendi imkanlarıyla kara-
vana dönüştüren iki arkadaş, başkentten çıktıkları 
yolculuklarını 81 ili gezerek tamamlamak istiyor. 
Minibüs alan 23 yaşındaki Cevdet Kasımoğlu ve 
Ankara’da yaşayan arkadaşı 25 yaşındaki Niyazi 
Solak, doğa tutkusu ve yeni yerleri keşfetme arzu-
suyla uzun bir yolcuğa çıkmaya karar verdi. ›› 2’de

Son günlerde 
bahar aylarındaki 
gibi güzel geçen 

hava, kış şartlarına 
yeniden geri döndü

SABAH ERKEN BAŞLADI
AnkArA’dA dün sabahın erken saatlerinden itibaren karşı kar yağışı baş-
ladı. Kar yağışı, kentin yüksek yerlerinde yoğun şekilde hissedildi. Yüksek 
noktalarda yeşil alanlar, binaların çatıları beyaza büründü. Zaman zaman 
tipi şeklinde yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, ana arterlerde ve 
caddelerde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Sürücüler, buzlanma ve 
don olaylarına karşı uyarıldı. ›› 3’te

600 lira 
DesteK

çAnkAyA Belediyesinin dar gelirli 
vatandaşlara nakdi destek sağladığı 
“Çankaya Halk Kart”ın 8. dönem 
başvuruları 22 Şubat’ta başlıyor. 
600 TL nakdi destek sağlayan Halk 
Kart’a başvurular, Çankaya Evleri ve 
Baharevlerinden 25 Mart’a kadar 
yapılabilecek. ›› 3’te

UneSCo Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün 
Safranbolu ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü. Kent ge-
nelinde etkili olan yağışın ardından Bağlar ve Tarihi Çarşı 
bölgesindeki tarihi konaklar ile ilçe genelindeki han, 
hamam, konak, çeşme, cami ve köprülerin beyaz örtüyle 
kaplanmasıyla estetik görüntüler ortaya çıktı. 

Beyaza büründü

GölbAşı’ndA 70 hek-
tarlık alanda Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı 
koordinasyonunda ODTÜ 
çatısı altında oluşturulacak 
Uzay Teknokenti, Milli Uzay 
Programı kapsamındaki çalış-
malara ev sahipliği yapacak. 
ODTÜ Rektörü Kök, “Uzay ve 
havacılık alanlarında çalışan 
start-up, KOBİ, ulusal ve ulus-
lararası firmaların yürüteceği 
stratejiler için kuluçka, ofis ve 
kısmi üretim altyapıları yer 
alacak” dedi. ›› 5’te

Uzaymerkezi

büyükşehir Kırsal 
Hizmetler Daire Başkanlığı, 
Ankara’da arıcılığın geliştiril-
mesi, bal üretiminin artırılması 
ve Başkent balının dünyaya ta-
nıtılması için Kahramankazan 
ilçesinde “Arıcılık Akademisi” 
kuracak. ›› 5’te

Bal prOtOKOlü
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Prof. Dr. Şahin: Ankara Kent Konseyi 
siyaset yapmaz, politika belirler

AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin:

Bir ‘güven eko
sistemi’ oluştu

“Ankara Kent Konseyi 
siyaset yapmaz, politika 
belirler” diyen Prof. Dr. 

Şahin, “Burada bir araya 
gelen insanların aslında 

hiçbirinin buradan 
bir şahsiyet bulmak, 

buradan bir ikbal 
bulmak gibi kaygısının 

en azından ağırlıklı 
olmaması önemli bir 

husustur” diye konuştu

Ankara Kent Konseyi 
Başkanı Halil İbrahim
Yılmaz ile sohbetimize

katılan Başkan Yardımcısı Prof.
Dr. Savaş Zafer Şahin, ‘Kent
Konseyi’ tanımından yapılan
çalışmalara ve Ankara Büyük-
şehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş’ın belediyecilik anlayışı ile
uygulamalarına dönük değerlen-
dirmelerde bulundu. Prof. Şahin,
Kent Konseyi’nin bir ‘güven eko
sistemi’ oluşturduğunu söyledi.

Çok önemli fark
“Kent Konseyi organizasyo-

nunun niteliğinden başlayalım”
diyen Prof. Dr. Savaş Zafer Şa-
hin, şöyle devam etti:

“Bunun uluslararası yansıla-
malarını anlatayım. Bizim kamu
yönetimi alanında en çok önem-

sediğimiz konulardan biri kentte
yaşanırken farklı alanlarda uy-
gulanacak olan politikaların ki,
burada da aslında Kent Konse-
yi’ni tarif ederken politika ile si-
yaset arasındaki fark çok önemli
hale gelir. Ankara Kent Konseyi
siyaset yapmaz, politika belirler.
Politika, herhangi bir alanda tu-
tulacak yol demektir. Ulaşımda
toplu taşıma dayalı bir politika
mı, özel araç sahipliğine dayalı
bir politika mı olmalı? Tercihle-
rin doğrularını bulabilmek için
o kentte sivil toplum örgütleri-
nin, uzmanların adanmışlık ve
sahiplenmeyle bir araya gelerek
seçenekleri tartışmaları gerekir.
Bunun için de olmazsa olmaz
olan, güven eko sistemidir. An-
kara Kent Konseyi, bir güven
eko sistemi yaratmıştır.”

Savaş, “Tercihlerin doğrularını bulabilmek için o kentte sivil toplum örgütlerinin, uzmanların 
adanmışlık ve sahiplenmeyle bir araya gelerek seçenekleri tartışmaları gerekir. Bunun için 
de olmazsa olmaz olan, güven eko sistemidir. AKK, bir güven eko sistemi yaratmıştır” dedi

“Burada tarihsel olarak planlanmamış
ama bir taraftan da kaderin cilvesi olarak
bir araya gelmiş koşulların çok önemli et-
kisi olduğunu düşünüyorum” diyen Ankara
Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
Şahin, şöyle konuştu:

“Mesela, belediye başkanının ön açıcıcı
ve hiç karışmayıcı tavrı Türkiye’de bir
ilktir. Hiçbir belediye başkanı, ‘burada
böyle bir yapı kurduk, ne yapıyorlar’ diye
düşünmeden edemez. Mansur Bey’in
bu tavrı çok önemlidir. Burada bir araya

gelen insanların aslında hiçbirinin buradan
bir şahsiyet bulmak, buradan bir ikbal
bulmak gibi kaygısının en azından ağırlıklı
olmaması önemli bir husustur. Kentsel
politikaların tartışıldığı bir Kent Konseyi
oluşturuldu başkentte… Biz refakat edeniz,
politika üretimimizi önce bileşenlerimize
ve bizi izleyenlere anlaşılmak için gayret
gösterdik. Yapıp-etmek değil, doğru
konularda doğru tartışma yapmamız
gerekiyor. O zaman siyaset de doğru ilerler.
Ulaşım önemli bir örnektir.”

Başkan Yavaş’ın tarzı

Uluslararası Kolaylaştırıcılık
Birliği’nin, “Kent Konseyi’nin yapısı
bize güven veriyor ve biz Ankara’yı odak
alacağız” dediğini ifade eden Ankara
Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Şahin,
yaşanan gelişmeleri şöyle anlattı:

“Geçenlerde birliğin Afrika ayağı dedi
ki: 20’nin üzerindeki ülke sizin deneyiminizi
dinlemek istiyoruz. Çünkü batı ülkelerini
dinlemekten bıkmışlardı. Hatta bir
toplantıda şuna muhatap olduk, Türkiye
gibi bir yerden böyle bir şey çıkmasına
şaşırdık dediler. Ben de 83 milyonluk,
kocaman bambaşka hikayelerin döndüğü
bir ülke dedim. Afrika türü paylaşımlarla bu
uluslararası yansımalara devam edeceğiz.”

Sürdürülebilir kalkınma
Prof. Şahin, AKK’nin görev tanımına

ilişkin değerlendirmede bulunurken,
“Sürdürülebilir kalkınma, Kent
Konseyi’nin felsefesinin baş maddesidir.
Yani aslında kuruluş sebebi. Yani
kentte sürdürülebilir kalkınmayı yerine

getirmek.” dedi ve şunları söyledi:
“Yeni tartışmalar var. Bunların başında

da ‘Esenlik Ekonomisi’ diye Türkçeye
çevirdiğim yeni bir tartışma var. Bu şunu
diyor: Bildiğimiz gibi yaşayalım, üretimi
istediğimiz gibi yapalım çevreyi de arada
koruyalım... Bu işe yaramıyor. Yaşam
biçimimizdeki adaletsizlikleri, yanlışları
değiştirip, çevreyi de ana unsur haline
getireceğiz, yoksa felakete gidiyoruz.
Bunun dünya çapında bir oluşumu var. Şu
an itibariyle 173 ülkeden 200’ün üzerinde
belediye, kamu kurumu, STK, birliğin üye
olduğu bir yapıdan ‘bize üye olun’ diye talep
geldi. Türkiye’den de bizim üzerimizden
ilginç bir şeyler olduğunu düşünmüşler
ve başvuru sürecine girdik. Ankara Kent
Konseyi, tabanda, yerelde etkinliğini ve
doğru bilgisini aktarmaya çalışıyor… Son
olarak şunu da söyleyelim: Kentin Kent
Konseyi’ne sahip çıkması lazım. 5 yıl
bittiğinde Ankara’da herkes şöyle hissediyor
olmalı; Kent Konseyi çok iyi bir şeymiş, iyi
ki vardı, hep var olmalı…”

“Afrika ülkeleri batıyı
dinlemekten bıkmış”

İlk tavsiye kararlarından
birinin ‘İklim Eylem Planı’
yapılması olduğunu hatırlatan
Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin,
“Dünyanın başka yerlerinde
belediye meclislerine gitse büyük
tartışmalar yaşanırdı” dedi ve
şunları söyledi:

“Genellikle sağ siyaset iklim
konusunda şuna meyilli; mevcut
yaşam biçimine devam ederek
de biz iklim meselesiyle başa
çıkabiliriz. Yenilenebilir olmayan
enerjilerle de devam edebiliriz...
Daha radikal yeşil/sol siyaset
de derki; olmaz her şeyi radikal
değiştirmemiz lazım. Felakete
gidiyoruz der ve çatışırlar.
Bizde bu konuda hiçbir tartışma
olmadı. İki satır rapor yazılmadı,
jet hızıyla onaylandı. Bu iyi bir

şey mi, kötü mü? İyi bir şey,
bize güveniliyor. Kötü bir şey,
bundan kentin haberi olmadı.
Demek ki Kent Konseyi Kentsel
politika tartışması yaptırabilecek
koşulları yarattı, bir güven
eko sistemi inşa etti. Bütün bu
yöntemler silsilesinin dayandığı
bir felsefe var, kolaylaştırıcılık
felsefesi. Bu şu demektir: Kent
Konseyi, sözü olanın sözünü
söylemesini kolaylaştıracak
ortamları kurar, yöntemleri bulur,
koşulları sağlar ve o insanların
işlerini kolaylaştırır. Ceren
(Anadol) hanım turizmci, turizm
sektörünün gelip burada sözünü
söylemesi için kolaylaştırıcılık
işlevini yerine getirir.”

Konuşmasına “Bunun da
yöntemleri var” diye devam eden

Prof. Savaş, şöyle konuştu:
“Biz bunları uyguladıktan bir

sene sonra ciddi mesafe alınca,
dedik ki: Uluslararası kuruluşlara
duyuralım. En başta geleni de
Uluslararası Kolaylaştırıcılık
Birliği idi. 65 ülkede 30 bine
yakın üyesi var. Türkiye şubesi
İstanbul’da. Türkiye’de ofis
kurmuş bir yapıdan bahsediyoruz.
Ödüle başvurduk, aslında
bir teşvik ödülü. Size para-
pul vermez ama doğru bir şey
yaptınız der. Diğer ödüllere
baktığınızda ne kadar önemli
bir iş yaptığınız görüyorsunuz.
Kırsal Kalkınma Grubumuz gibi
çeşitli gruplarımızla Ankara’da
bulunan uluslararası kuruluşların
temsilcileriyle temasa geçildi.
Doğal olarak gelişen temaslar.”

Ödül alma süreci

YARIN: Yürütme Kurulu üyesi Dr. Süleyman Basa anlatıyor: AKK, Meclisler, Gruplar



MaMak’ta yaşayan 
ve okuyan gençler, ha-
nımlar ve çocuklar için 

kültürel, sanatsal ve sosyal 
gelişiminin desteklendiği; 
farklı alanlardaki kurslarla 

her kesime hitap eden Aile 
Merkezleri’nde, yüz yüze eğitim için 

kayıtlar başladı. ›› 2’de

DüşMe hattından kurtulma adına 
adımlar atan ama sahada beklenen 
sonuçları alamayan MKE Ankaragücü ile 
Gençlerbirliği’nin özellikle pozisyon üret-

mekte, rakip kalecileri zorlayacak 
şut bulmakta, isabetli orta 
yapmakta sıkıntı yaşadığını 
görüyoruz. Bu hafta ise saha-
daki sonuçların olumlu olması 

başkent için beklentimiz. 

Oyunun değişmesi
gereken haftadayız

SPOR SaHNeSİ

mekte, rakip kalecileri zorlayacak 
şut bulmakta, isabetli orta 
yapmakta sıkıntı yaşadığını 
görüyoruz. Bu hafta ise saha
daki sonuçların olumlu olması 

başkent için beklentimiz. 

›› ORHAN KEMAL ERKILIÇ 6’da

 BASINDA GÜVEN
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BEşiKtAş’A 3-0 yenilen Gençlerbirliği’nin 
teknik direktörü Mehmet Altıparmak, 

karşılaşmanın genelinde iyi oynadıklarını 
ama istedikleri sonucu alamadıklarını 

söyledi. Kırmızı-karalar, Denizli karşısında 7 
maç sonra kazanmak istiyor. ›› 6’da

Hoca 
memnun
gözler
Denizli’de

Kar altında
mesai yaptı

Mke Ankaragücü, Süper 
Lig’in 26. haftasında 
Çaykur Rizespor ile 

yapacağı mücadelenin 
hazırlıklarını sürdürüyor. 
Başkentte etkili olan kar 
yağışı altında çalışma-
larını yapan Güçlüler, 

pazartesi günü 4 maçlık 
galibiyet hasretini son-
landırmayı hedefliyor. 

›› 6’da

EsENBOğA Havalimanı’nda kar yağışında uçuşların aksamaması için gerekli ted-
birler alındı. 32 uzman personel, 22 ileri teknoloji donanımlı araç, 82,5 ton buz 
önleyici ya da çözücü sıvı malzeme ile havalimanı pisti, apron ve taksi yollarında 
temizleme çalışması yapmak için 24 saat esasına göre çalışıldı.

Beyaz telaS
Kar yağışı, 
Ankara’da 
kısa sürede 
kent 
yaşamında 
etkisini 
hissetirdi. 
sokak ve 
caddeler 
ile parklar, 
beyaz bir 
görünüm 
içine girdi. 
Geç gelen 
kar, hem 
sevince 
hem de 
çileye 
neden oldu

20 SANTİMETREYİ AŞTI
BaşkeNt, pazartesi gününden itibaren 
aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ne-

deniyle beyaza büründü. Kent merkezinde 
kar kalınlığı yer yer 10 sanimetreye ulaşır-

ken, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi 
aştı. Ara sokaklarda soğuk hava ile birlikte 
buzlanma meydana geldi. Bazı araçlar ka-
yarak yoldan çıktı. Binaların çatılarında da 
buz sarkıtları oluştu. Dün sıfırın altında 8 

dereceye düşen hava sıcaklıklarının bugün 
sıfırın altında 14 dereceye kadar düşmesi 

bekleniyor.

TEYAKKUZA GEÇİLDİ
BüyükşeHİR 

mücadele ekipleri, sürücüler ve yayaların 
ulaşımda sıkıntı yaşamaması için teyak
kuza geçti. Merkez ve çevre ilçelerdeki 

ana arterler başta olmak üzere bulvar ve 
caddelerde 7/24 esasına dayalı olarak top
lam 676 araç ve bin 812 personel tuzlama 
ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirildi. 

Mansur Yavaş, “Trafiğe çıkmadan önce 
semtinizdeki cadde ve sokakların durum
larını kartakip.ankara.com.tr adresinden 
takip edebilirsiniz” çağrısında bulundu.

Merkezleri’nde, yüz yüze eğitim için 

Valilik uyardı
ANKARA Valiliği’nin twitter hesabından yapılan açık-
lamada, “ilimizde devam eden kar yağışının trafikte 
oluşturacağı yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek 
mağduriyetlerin önlenmesi için vatandaşlarımızın 
zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamala-
rını önemle istirham ediyoruz” denildi.

PiSt temizlend
EsENBOğA Havalimanı’nda kar yağışında uçuşların aksamaması için gerekli ted-
birler alındı. 32 uzman personel, 22 ileri teknoloji donanımlı araç, 82,5 ton buz 
önleyici ya da çözücü sıvı malzeme ile havalimanı pisti, apron ve taksi yollarında 

TEYAKKUZA GEÇİLDİ
BüyükşeHİR Belediyesi kar ve buzla 

mücadele ekipleri, sürücüler ve yayaların 
ulaşımda sıkıntı yaşamaması için teyak-
kuza geçti. Merkez ve çevre ilçelerdeki 

ana arterler başta olmak üzere bulvar ve 
caddelerde 7/24 esasına dayalı olarak top-
lam 676 araç ve bin 812 personel tuzlama 
ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirildi. 

Mansur Yavaş, “Trafiğe çıkmadan önce 
semtinizdeki cadde ve sokakların durum-
larını kartakip.ankara.com.tr adresinden 
takip edebilirsiniz” çağrısında bulundu.

zlendi

Poşetle
kaydılar

keçİöReN’De kartpostallık 
görüntüler ortaya çıkarken, çocuklar 
sokaklara akın ederek hem kartopu 
oynadılar hem de eğimli noktalarda 

kızak ve naylon poşetlerle kayak 
yaptılar. Keçiören Belediyesi de, 

kar yağışının başlamasıyla birlikte 
kaldırım, sokak ve caddelerde kar 

küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Bazı gençler, Kızılay’da 
Ankara ayazına atıf yapan 

graffiti çalışmasının 
önünde özçekim yaptı.

KaR HaBeRleRi 3’TE

‘2 bin gönüllü var’
aNkaRa Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu 
Üyesi Dr. Süleyman 
Basa, “Kent Konseyi, 
şehre sahip çıkmak 
isteyenlerin buluştuğu 
bir yer. 20 kişilik bir 
yürütme kuruluyuz 
ama ortak akılda 28 
çalışma grubumuz, 
3 meclisimizde 2 bin 
gönüllü bulunuyor. 
550’ye yakın genel kurul 
bileşenimiz var ama 
bunların haricinde de 
kente dair söz almak 
isteyenleri çalışma 
gruplarına dahil ediyoruz” 
diye konuştu. 
›› ORHAN KEMAL 
ERKILIÇ 4’te

gruplarına dahil ediyoruz” 

HABER
ÖZEL

AK Parti Ankara 7’nci Olağan il Kongresi, bugün 
Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla Ankara spor salonunda gerçekleşti-
rilecek. AK Parti Ankara il Başkanı Özcan ve ilçe 
başkanları, kongre öncesi salonda incelemede 
bulundu. Parti bayraklarıyla donatılan salon, 
kongreye hazır hale getirildi. Özcan, “sayın 
Cumhurbaşkanımızın fiziken katılacağı; maske, 
mesafe, hijyen kurallarına uygun bir şekilde sos-
yal mesafeli bir kongre gerçekleştireceğiz” dedi.

AK Parti’de kongre günü
BAKANLIK ONAYLI OLMALI
kaRtal, “Cerrahi maskeler ‘elyaf’ denilen maddeden 
oluşuyor. Bir araya getirme ya da örme yöntemi ile maskeler 
bu şekli alıyor. Bu elyaflar bir araya getirilirken de bazı 
kimyasal maddeler kullanılabiliyor. Bunlara bağlı da bir 
temas alerjisi görebiliyoruz. Maskeleri alırken bakanlık 
onayından geçmiş olan maskeleri kullanmak lazım. Bakanlık 
onaylı maskelerde kullanılan kimyasalın belli bir oranı 
geçmemesine dikkat ediliyor” dedi. ›› 2’de

aleRji uyaRıSı
Dermatolog 
Selda Pelin 
Kartal, maske 
kullanımında 
alerjik reaksi-
yon uyarısında 
bulundu

KuRSlaR 
bAşlıyOr

Hijyen Seti
Hediye etti
çaNkaya Belediye Başkanı Alper 
Taşdelen, uzun aradan sonra okula ye-
niden başlayan köy çocuklarına hijyen 
seti armağan etti. Taşdelen, “Hepimiz 
kurallara dikkat edersek hiçbir sorun 
kalmaz. Sizden hem birbirinizi hem 
de gerekirse büyüklerinizi bu konuda 
uyarmanızı bekliyorum. Hep mutlu-
lukla kalın, biz de geleceğimiz olan siz 
çocukların mutlu olması için elimizden 
geleni yapacağız” dedi. ›› 5’te

Ulucanlar’ı gezdiler
altıNDağ Belediye Başkanı Asım 
Balcı, “4 kardeş ülkeden belediye 
başkanlarımız, Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış 
konuşmasını gerçekleştireceği etkin-
liğe katılmak için Ankara’ya geldiler. 
Ankara’da da bizim misafirimiz oldular. 
Biz de Altındağ’ımızı kendilerine anlat-
tık, yakından tanıttık” dedi. ›› 5’te
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Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Süleyman Basa anlattı:

“Teknoloji Bağımlılığı, 
Dijital Güvenlik ve 

Sosyal Medya Çalışma
Grubumuz var. Yine çok 
önemli olacak bir grup” 

diyen Dr. Süleyman Basa, 
“Özellikle çocuklara, 

ailelere yönelik sosyal 
medya kullanımıyla ilgili 

önemli konferanslar 
yapacağız. Bu konuyu 

önemsiyoruz” dedi

AKK, kente sahip
çıkanların adresi
Çalışma gruplarının kente değer kattığını belirten Basa, “Engelli Meclisimiz, ‘otobüs 
duraklarında engelli varsa şoförü uyaracak bir sistem nasıl gelişir’i konuştu. Bisiklet 
meclisimiz, ‘bisiklet yolu’nu gündeme getirdi ve üniversiteler birbirine bağlanıyor” dedi

Ankara Kent Konseyi Yürütme 
Kurulu Üyesi Dr. Süleyman 
Basa, Başkan Halil İbrahim

Yılmaz ile sohbetimize katılarak çok
önemli değerlendirmelerde bulundu.
“Kent Konseyi, şehre sahip çıkmak
isteyenlerin buluştuğu bir yer” diyen
Basa, Konseyi şöyle anlattı:

“20 kişilik bir yürütme kuruluyuz
ama ortak akılda 28 çalışma grubu-
muz, 3 meclisimizde 2 bin gönüllü
bulunuyor. 550’ye yakın genel kurul
bileşenimiz var ama bunların haricin-
de de kente dair söz almak isteyenleri
çalışma gruplarına dahil ediyoruz.”

Önemli çalışmalar
AKK’nin çalışmalarını da örnek-

lendiren Yürütme Kurulu Üyesi Dr. 
Süleyman Basa, şunları söyledi:

“Son birkaç haftadan örnek ve-
reyim, Engelli Meclisimiz, ‘otobüs
duraklarında engelli varsa şoförü uya-
racak bir sistem nasıl gelişir’i konuştu.
Bisiklet meclisimiz, ‘bisiklet yolu’nu
gündeme getirdi. Şimdi üniversiteler
birbirine bağlanıyor. Biz bugüne ka-
dar 10 tavsiye kararı yazdık, bunların
hepsi de çalışma gruplarından çıkan
sonuçlar, belediyeye iletiyoruz. Tica-
ri işler planlaması, bir mahallede 10
kuaför olmasın diye çalışırken, Çevre
ve Sıfır Atık Çalışma Grubumuz, tıb-
bi atıkların eczaneler üzerinden nasıl

toplanabileceğine çalışıyor. Bunlar sa-
dece kendileri değil, Ankara’da konu
ile ilgili paydaşlarla görüşüyor. Spor
Çalışma Grubumuz, 360 amatör spor
kulübü pandeminin etkilerini nasıl at-
latırı konuşuyor. 15 bin kişilik, 30 bin
kişilik stadyumlar yapılırken Ankara
neden statsız kaldıyı konuşuyor. Hay-
van Hakları Çalışma Grubumuz, mo-
bil kısırlaştırma üzerine konuştu. 100
Yıllar Çalışma Grubu’nu da kurduk.

Bu çok önemli olacak. Kaybolmuş
işleri de konuşmamız gerekiyor. Tek-
noloji Bağımlılığı, Dijital Güvenlik ve
Sosyal Medya Çalışma Grubumuz var.
Yine çok önemli olacak bir grup. Prof.
Dr. Levent Eraslan hocamız var, onun
başkanlığında özellikle çocuklara,
ailelere yönelik sosyal medya kullanı-
mıyla ilgili önemli konferans yapacak.
Yine su ile ilgili çalışmalar yapacağız.
Çalışma gruplarımız, gündemi ve An-

kara’nın unutulan değerlerini hatırlat-
mak için çalışıyor. 28 çalışma grubu-
muz pandemi günlerinde zoom üze-
rinden iyi bir şekilde yapıyoruz. Yavaş
yavaş yüz yüze çalışmalara başlıyoruz.
Kent Konseyi deyince özetle çalışma
grupları geliyor. Ortak Akıl, burada
20 kişi oturup karar vermiyor. Eğitim-
lerimiz oluyor. Teknoloji bağımlılığı
ile ilgili çalışma yapılıyor. Üyelerimize
sosyal medya eğitimi veriyoruz.”

“Bütün bunlar olurken şöyle bir
tartışma da gündeme geliyor” diye-
rek söz alan Ankara Kent Konseyi
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş
Zafer Şahin şunları söyledi:

“Kentte bir kriz anında ya da
bir kesime göre sorunlu bir durum
ortaya çıktığında birileri şöyle bir
soru atabiliyor ortaya: ‘Ankara
Kent Konseyi bu konuda ne diyor,
ne yapacak?’ Haklı bir soru olabilir fakat
sorunun şöyle bir yanlış tarafı da var. Bü-
tün bu bileşenler, bu kadar insan şimdi ka-
tılımcı demokratik bir yapıda belirli konu-
ları ele alabilmek için bir araya gelebilmeli,
etkileşim içine girebilmeli, ortak bir şey
çıkarabilmeli… İtirazların meseleleri çöz-
mesini sağlayacak altyapıyı inşa etmek gibi
bir misyonu var Kent Konseyi’nin. Doğru
bildiğimiz yanlışları da fark edebileceğimiz
bir yer burası.”

‘Kim Ankaralı?”
Ankara Kente Konseyi Başkanı Halil

İbrahim ile sohbete, “Kim Ankaralı” soru-
sunu katan Ankara Kent Konseyi Başkan
Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin,
“Ankara’nın önemli sorunlarından biri”
olarak vurguladığı soruyu açarken, şöyle

konuştu: “Yıllardır gereksiz bir tar-
tışma yaşanıyor. Kültürel ve tarihsel
olarak sakinlerinin mensup olduğu
kitle midir Ankaralılar, yoksa An-
kara’da yaşayanlar mıdır? Anka-
ra’da yaşayanlar, kendini buralı gibi
hissetmiyorsa gerçekten Ankaralı
mıdır gibi bir tartışma devam eder.
Milyonlarca insan bu şehirde ken-
dini Ankaralı olarak adlandırmak-

ta güçlük çekebiliyor. Şimdi burada, Kent
Konseyi amaçlarından birisi olan önemli bir
kavram var: Hemşehrilik hukuku. Belediye
kanunun 13. maddesi çok önemli bir tanım
yapıyor. Diyor ki: Herkes ikamet ettiği bel-
denin hemşehrisidir… Çok önemli ve doğru
bir tariftir bu. Sonra, “Hemşehrileri beledi-
ye karar ve hizmetlerine katılma, belediye
faaliyetleri hakkında bilgilenme ve beledi-
ye idaresinin yardımlarından yararlanma
hakları vardır. Yardımların insan onurunu
zedelemeyecek koşullarda sunulması zorun-
ludur” diye devam ediyor.

Kritik olan şu, Suriyeliler var ne olacak?
Suriyeliler de bizim hemşehrimizdir. Geçici
ya da kalıcı da olsa, kanuna göre o da An-
karalı. Bu ortak payda da Ankaralıların bu-
luşmasını sağlamamız lazım. Bunun yolu da
Kent Konseyi tarzı oluşumlardır.

Şahin’e göremisyon

YARIN: Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi
Ceren Anadol anlatıyor: Ankaralı önce Ankara’yı gezmeli

Gölbaşı Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı
olarak hizmet veren Paylaşım Nok-
tası, Gölbaşılılar’ın yanında olmaya
devam ediyor. Özellikle salgın sü-
recinde çalışmalarını hızlandırarak
pek çok aileye ulaşan Paylaşım
Noktası’nın vatandaşların desteği
ile ayakta durduğunun altını çizen
Gölbaşı Belediye Başkanı Rama-
zan Şimşek, “Belediyemize gelen
talepler doğrultusunda vatandaşları-
mızdan gelen her türlü isteğe cevap
vermeye çalışıyoruz. Gece gündüz
demeden çalışan bütün ekibimize
canı gönülden teşekkürlerimi sunu-
yorum. Vatandaşımız yalnız olduğu-
nu düşünmesin. Her türlü ihtiyaçları
için günün her saati yanlarındayız”
ifadelerini kullandı.

Her konuda destekçi
Giyimden eşyaya kadar her türlü

malzemenin mağazada sergilenerek
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını an-

latan Ramazan Şimşek “Her yaşta
ihtiyaç sahibi vatandaşımızın giyim
ihtiyacını karşılamakla birlikte,
çeşitli ev eşyaları ve beyaz eşya ta-
leplerine de yardımcı olmaya çalışı-
yoruz. Hayırsever vatandaşlar tara-
fından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak
üzere Paylaşım Noktası’na verilen
ürünler, görevliler tarafından temiz-
lendikten ve hijyen kurallarına uy-
gun hale getirildikten sonra ihtiyaç
sahiplerine ulaştırılıyor” dedi.

İhtiyacın yoksa paylaş
Paylaşım Noktası tarafından

başlatılan “İhtiyacın yoksa atma,
paylaş” sloganıyla düzenlenen kam-
panyanın hayırsever vatandaşlar ta-
rafından yoğun ilgi ile karşılaştığını
da aktaran Ramazan Şimşek, “Kam-
panya dahilinde vatandaşlarımız,
kullanılabilecek durumda olan çe-
şitli giyim ve ev eşyalarını Paylaşım
Noktası’na veriyor. Bu sayede hayır-
severler ve ihtiyaç sahipleri arasında

bir gönül köprüsü oluşuyor. Bizlere
485 53 36-38 numaralı hatlardan
ulaşabilirsiniz. Sizde atmayın pay-
laşın” çağrısında bulundu.
l ANKARA Milliyet

Gölbaşı Belediyesi Paylaşım Noktası, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya 
devam ediyor. Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ‘atma, paylaş’ çağrısı yaptı

‘Atma, paylaş’ çağrısı
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ONCE ANKARA
İnsanların tatil anlayışının deniz, 
kumdan ibaret olmadığını pande-

miyle birlikte fark ettiğini belirten Ankara 
Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Ceren 
Anadol, “Ankara’da doğa var, tarih var ama 
Ankara’yı önce Ankaralı gezmeli” dedi

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil 
İbrahim Yılmaz ise hedeflerini şöyle 

anlattı: “25 ilçenin tamamını turizm 
mecrası haline getirip, 600 bin üniversite 
öğrencisini ailesinden destek almadan iş 
hayatına nasıl katabiliriz diye çalışıyoruz”

›› ››

Keçiören Belediyesi tarafından 
Hasköy Mahallesi’ne yapılan Kreş Adası, 
uzman öğretmen kadrosuyla eğitim 

vermeye başladı. Çocuk psikologlarının 
da görev yaptığı kreşte öğrencilerin 
mutlulukları gözlerine yansıdı. ›› 2’de

3 puanı
unuttu!

Düşme hat-
tında yer alan 
Gençlerbirliği, 
ligde son 7 
haftada galip 
gelemezken, 1 
beraberlik ve 
6 mağlubiyet 
aldı. Kırmı-
zı-karalar, bu 7 
haftada rakip 
filelere sadece 
2 gol atarken, 
bunları da pe-
naltı vuruşları 
sonrasında 
kaydetti.  
›› SPOR’da

Kreş Adası
mutlu etti

MutAsyONA
özel tAKip

AnKArA Şehir Hastanesi’nde mutasyonlu koronavirüs 
hastaları, normal virüslü hastalardan ayrı tek kişilik 

odalarda tedavi ediliyor. Doç. Dr. Dilek Kazancı, 
“Mutasyonlu virüsten yatan hastaların ayrı bir izole 
odası var. Birbirleriyle karıştırmıyoruz” dedi. ›› 2’de

Yatakların
yarısı boş

DışKApı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili 
Op. Dr. Burhan Kurtuluş, Kovid-19 has-
taları için ayrılmış 40 servis yatağından 
20’sinin dolu olduğunu, aynı şekilde 
yoğun bakımda da doluluk oranının 
yüzde 50 olduğunu söyledi. ›› 2’de

AnKARA’nın turizm potansiyelini değerlendiren AKK Başkanı 
Halil İbrahim Yılmaz, “Sadece Gordion dünyanın neresinde olsa 
100 milyon turist getirir o ülkeye. Tuz Gölü’ne kimse gelmesin 
diye elimizden geleni yapıyoruz ama 2 milyon Japon turist 
oradan geçiyor. ürgüp’e gelen tüm turlar, Ankara’yı görmeden 
oraya gidiyor. 25 ilçenin tamamını turizm mecrası haline geti-
rip, 600 bin üniversite öğrencisini ailesinden destek almadan iş 
hayatına nasıl katabiliriz diye çalışıyoruz” dedi. ›› 4’te

YENİ TATİL ANLAYIŞI
“Her şerde bir hayır var” sözünü hatır-
latan Ceren Anadol, “Pandeminin şöyle 
bir faydası oldu. Türkiye’de yaşayan 
insanlar şunu gördü, tatil anlayışı deniz, 
kumdan ibaret değildir. Biz turizmciler 
yıllardır şunu anlatmaya çalıştık, kültür 
turizminin, doğa turizminin de önemli 
olduğunu. Bu farkındalık yavaş yavaş 
insanlarda başladı. Çünkü insanlar tatil-
lerini 5 yıldızlı otel konseptinden doğa 
içinde daha bireysel yerlere taşıdı” dedi.

BAŞKENTLİ GEZİP-GÖRMELİ
AnKArA’nın geniş bir yelpaze sundu-
ğunu belirten Anadol, şöyle konuştu: 
“Doğa var, tarih var, ekolojik turizm 
diye adlandırabileceğimiz bir yapı 
bulunmakta. İnsanlar, şehir sınırları 
içindeki hareketliliğini sağlamıyorsa siz 
dışarıdan insanın gelmesini bekleye-
mezsiniz. Ankara’ya da turist gelmiyor 
diyemeyiz, çünkü sen ne kadar geziyor-
sun. Ankara’da örnek yer Beypazarı’dır. 
Ankaralılar gitmeye başladıktan sonra 
artan gezilerle turist geldi.”

OrHan 
kEMal 
ErkılıÇ

yılMAz’ıN 
hEdEfi

25 ilçEdE 
tuRizM

eKipler, fırın denetimlerinde ek-
meklerin gramajı ile satışı yapılan 
tüm unlu mamullerin üretim ko-

şulları ve öncelikle hijyen şartlarını 
kontrol etti. Bazlama, gözleme üre-

timi yapan imalathanedeki sağlıksız 
koşullar zabıta ekiplerini şaşırttı. 

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi 
Yaşar, “Vatandaşlarımızın sağlığıyla 

oynatmayacağız” dedi. ›› 3’te

CEzA KEsti
Yenimahalle Belediyesi Zabıta 

Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız 
şekilde merdiven altı üretim 

yapan fırınlara ceza yazdı

Akyurt’ta
yeni eğitim
AKyurt’tAKi sanayi ve üretim sek-
törünü bir araya getirecek, liseden 
başlayarak Meslek Yüksek Okulu 
kurulmasıyla öğrencilerin meslek 
sahibi olacağı ve Akyurt’ta istihdam 
edileceği yeni bir eğitim modeli hazır-
lanıyor. Akyurt Belediye Başkanı Hilal 
Ayık, “Akyurt göç alan bir ilçe. Sanayi 
potansiyelini yükseltmeyi amaçlıyo-
ruz” dedi. ›› 3’te

Meslek sahibi
yapan kurslar

›› 3’te

Aç bırakmadı
SOğuK kış günlerinde can dostların aç kalma-
maları için ilçenin farklı yerlerine mama bırakan 
Çankaya Belediyesi, meteorolojinin bildirdiği hava 
tahminlerine göre de erken önlem alıyor. ›› 3’te

SÜT AlıP
DAğıTACAK
AnKArA Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, yeni bir sağlık projesi 
başlattı. Yerli üreticilere 
destek olmak amacıyla 
uzun ömürlü süt satın alan 
Büyükşehir Belediyesi, 
pilot bölge olarak seçilen 
Sincan’da ayda 10 bin ihtiyaç 
sahibi ailenin 0-10 yaş arası 
çocuğuna 60 bin ücretsiz süt 
desteği sağlayacak. ›› 2’de

HABER
ÖZEL

HABERİ
GÜNÜN
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ANKARA’YA 
‘KONSEY’ BAKIŞI
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Hazırlayan:
Orhan Kemal Erkılıç

‘KONSEY’ BAKIŞI
Hazırlayan:

Orhan Kemal Erkılıç

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Ceren Anadol:

“Ankara’yı önce
Ankaralı gezmeli”

Türkiye’de yaşayan 
insanların tatil anlayışının 

deniz, kumdan ibaret 
olmadığını pandemiyle 

birlikte fark ettiğini belirten 
Anadol, “Ankara çok farklı 
bir yelpaze sunuyor. Doğa 

var, tarih var, ekolojik turizm 
diye adlandırabileceğimiz 
bir yapı bulunmakta” dedi

Ankara Kent Konseyi Yü-
rütme Kurulu Üyesi Ceren 
Anadol, Başkan Halil İb-

rahim Yılmaz, Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ve Yü-
rütme Kurulu Üyesi Dr. Süleyman 
Basa ile sohbetimize katılarak ça-
lışmalarla ilgili düşüncelerini, de-
ğerlendirmelerini anlattı. Anadol,
“Ankaralı önce kendi ilçelerini
gezmeli” dedi.

6 milyonluk etkileşim
“Biz pandemi döneminde büyük

bir farkındalıkla pandemi koşulla-
rında nasıl bir arada olunuru göster-
meye çalıştık” diyen Ceren Anadol,
bunda Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş’ın da katkı-
ları olduğunu söyledi.

‘İyilik bulaşıcıdır’ diyerek 6 mil-
yon Ankaralı arasında bir etkileşim
sağlandığını kaydeden Ceren Ana-
dol, şöyle konuştu:

“Bu etkileşim sadece bir ana bir
gündeme yönelik olmamalı. Bütün
başkentlerde, dünya başkentlerin-
de turizm hareketliliği bizim 10

katımızdan fazladır. Halil İbrahim
başkanımız, “Ankara’nın başkent
olması bile başlı başlına bir turizm
konusudur” der. Biz bunu nedense
hep göz ardı ediyoruz.”

Beypazarı örneği…
“Her şerde bir hayır var” sözü-

nü hatırlatan Ankara Kent Konseyi
Yürütme Kurulu Üyesi Ceren Ana-
dol, “Pandeminin şöyle bir faydası
oldu” dedi ve şunları söyledi:

“Türkiye’de yaşayan insanlar şu-
nu gördü, tatil anlayışı deniz, kum-
dan ibaret değildir. Biz turizmciler
yıllardır şunu anlatmaya çalıştık,
kültür turizminin, doğa turizminin
de önemli olduğunu. Bu farkında-
lık yavaş yavaş insanlarda başladı.
Çünkü insanlar tatillerini 5 yıldızlı
otel konseptinden doğa içinde daha
bireysel yerlere taşıdı. Ankara, çok
farklı bir yelpaze sunuyor. Doğa var,
tarih var, ekolojik turizm diye adlan-
dırabileceğimiz bir yapı bulunmakta.
25 ilçenin Ankara halkına tanıtılma-
sıyla ilgili bir çalışmamız vardı pan-
demiden önce. Turizm çalışmalarına

yeniden başlayacağız. İnsanlar, şehir
sınırları içindeki hareketliliğini sağ-
lamıyorsa siz dışarıdan insanın gel-
mesini bekleyemezsiniz. Ankara’ya
da turist gelmiyor diyemeyiz, çünkü
sen ne kadar geziyorsun. Çeşme’yi
Çeşme yapan İzmirlilerdir. Çeşme’yi
kimse bilmezken onlar gide-gele,
paylaşım yapa yapa Çeşme yapmış-
lardır orayı. Bizim Ankara’da örnek
verebileceğimiz yer Beypazarı’dır.
İlk önce Ankaralılar gitmeye başla-
dıktan sonra diğer il acenteleri gezi
düzenlemeye başladı.”

25 ilçenin Ankara 
halkına tanıtılmasıyla 

ilgili bir çalışmaları 
olduğunu da hatırlatan 

Ceren Anadol, 
“İnsanlar, şehir sınırları 
içindeki hareketliliğini 

sağlamıyorsa 
siz dışarıdan 

insanın gelmesini 
bekleyemezsiniz. 

Ankara’yı önce Ankaralı 
gezmeli” diye konuştu

Ceren Anadol, 
“Sürdürülebilir turizm
artık, 21. yüzyılın konusu”
diyerek sözü Ankara’ya
getirdi:

“Daha sürdürülebilir
bir turizme ihtiyacımız var.
Nedir bu? 81 ilimiz, 83
milyonumuz Ankara’dan
çıkan sözlere baktı.
Ekonomi, sağlık için ne
deniyor diye baktı. Biz
ekonominin bu kadar
sıkıştığı bir dönemde,
Ankara’dan çıkan
ekonomi haberlerine
göre şehirler dizayn
olurken, Ankara kendi 
ekonomisine sahip çıkmak
zorunda. Ankara’nın
yüzde 70 ekonomisi,
hizmet sektörü ile
dönüyor. Turizm dediğiniz
zaman sadece turistik
tesisten, tercümandan
bahsedemezsiniz.
Turizmin, 57 alt paydaşı
var. Restoran da benim

turizm etkinliğimin bir
parçasıdır, bir kuyumcu
da, tarlada havucunu,
patatesini eken de benim
turizm parçamdır. Bu
nitelikte baktığımız
zaman, Ankaralılar
turizm hareketliliğinde
ekonomilerini kendi 
iç sınırları içerisinde
tutmalı. Dünyada turizm
alışkanlıkları değişiyor.
Ankaralı önce kendi
ilçelerini gezmeli. Sınırlar
içinde gerçekleştirilebilen
pek çok olanak var.
Dünya başkentleri,
o ülkelerin en güçlü
ekonomileridir. Bizde
tam tersi. Ankara’dan
önce sıralanabilecek pek
çok il var. Ankara’nın
ekonomisine Ankaralı
sahip çıkmalı. Ülkenin
her alanında karar
verebilen kent, önce
kendi refah seviyesini 
yükseltmeli.” - BİTTİ-

“Kent kendi
ekonomisine
sahip çıkmalı”
Anadol: “Ekonominin bu kadar sıkıştığı 

bir dönemde Ankara kendi ekonomisine 
sahip çıkmak zorunda. Ankara’nın yüzde 

70 ekonomisi, hizmet sektörü 
ile dönüyor”

“Kentte işsizlik olmasın
istiyoruz. Kültür ve sanatın
başkenti olsun diyoruz” diyen ve
Ankara’nın turizm potansiyelini
de değerlendiren Ankara Kent
Konseyi Başkanı Halil İbrahim
Yılmaz ise Ankara’da turizm
olmaz diyenler olduğunu
belirterek, şunları dile getirdi:

Gordion’un önemi...
“Sadece Gordion dünyanın

neresinde olsa 100 milyon turist
getirir o ülkeye. Tuz Gölü’ne
kimse gelmesin diye elimizden
geleni yapıyoruz ama 2 milyon
Japon turist oradan geçiyor.
Ürgüp’e gelen tüm turlar,
Ankara’yı görmeden oraya
gidiyor. Otellerimiz yüzde 30
kapasitesiyle geçiriyor sezonu.
Ekonominin yüzde 70’i hizmet

sektöründe ve biz bu sektörü
istihdamın en yoğun olacağı
yerde kullanamıyoruz. Savunma
sanayi, sağlık turizmi de olmalı
ama hizmet sektörü çok önemli.
TÜRSAB’ın da yönetiminde
olduğu için Ceren hanım bu
konularda önemli çalışmalar
yapıyor. 25 ilçenin tamamını
turizm mecrası haline getirip,
600 bin üniversite öğrencisini
ailesinden destek almadan iş
hayatına nasıl koyabiliriz diye
çalışıyoruz.”

Başkan Yılmaz’a
göre turizm ve

istihdam

AKK Başkanı 
Halil İbrahim Yılmaz,
Tuz Gölü’nün önemli
bir turizm potansiyeli

olduğunu söyledi.
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