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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşu 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümünü 
görkemli törenlerle kutladı. Gün boyu süren 
resmi ve çeşitli etkinliklerin ardından Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, 
ev sahipliğinde genç Cumhuriyetin ilk barajı 
Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı ile 42 projenin 
temel atma ve toplu açılış töreni düzenlendi. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm değerlerine ve 
Ata mirasına sahip çıkmak için Başkan Yavaş’ın  
verdiği sözlerden biri olan Çubuk 1 Barajı’nın 
yeniden gün yüzüne çıkarılması 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenen törenle 
gerçekleşti.  Cumhuriyetin şanı ve ruhuna uygun 
mekanda yapılan törene;  CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener, DP Genel Başkanı Gültekin 
Uysal, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 
Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan 
Vekilleri Adnan Beker ve Yaşar Neslihanoğlu, 
siyasi parti genel başkan yardımcıları, Ankara 

milletvekilleri, STK temsilcileri, sanatçılar, oda 
başkanları ve belediye bürokratları katıldı. 
Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin 
katıldığı toplu açılış ve temel atma töreninde 
konuşan Başkan Yavaş, “Ankara halkının bir 
kuruşunu heba etmemeye çalışıyor, yeni bir 
Ankara inşa ediyoruz. Cumhuriyetimize ve 
Ankara’mıza layık olmaya çalışıyoruz” dedi.

GENEL BAŞKANLARDAN BAŞKAN 
YAVAŞ’A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Yağmura rağmen Çubuk 1 Barajı Rekreasyon 
Alanı içinde yer alan Tek Yürek Etkinlik Alanı 
rengârenk aydınlatmalar eşliğinde barajın 
tarihçesinin anlatıldığı adeta görsel şölene 
dönüştü.  
Başkan Yavaş ile eşi Nursen Yavaş’ın davetlileri 
kapıda karşıladığı törende; CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel 
Başkanı Gültekin Baysal, Belediye Başkanları ve 
diğer davetliler restore edilen Atatürk Evi’ni ve 
rekreasyon alanını gezdi. 

CUMHURİYETİN 97. YIL DÖNÜMÜNDE 
ATA’NIN MİRASINA COŞKULU AÇILIŞ

Haber:ABB Haber Merkezi
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Toplu açılış ve temel atma törenini birlikte 
gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener, Başkan Yavaş’a teşekkür ederek, “İYİ 
Parti Genel Başkanı olmanın dışında Meral 

Akşener olarak ben Mansur Başkan’dan razıyım. 
İnşallah Ankaralılar da razı olur. Allah da razı 
olur. Başarılarının devamını diliyorum” dedi. 
Açılışta konuşan CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu ise şu açıklamalarda bulundu:
“Ankara’nın bir kültür kenti, bir müzik kenti, bir 
sanat kenti olmaya ihtiyacı var. Bunu büyük bir 
keyifle ifade edeyim, bunu yapacak kişi de Mansur 
Yavaş. Bunu yapacaktır, yürekten inanıyorum. 
Bizleri buluşturan, yaptığı güzel çalışmaları bize 
ve topluma anlatan Sayın Mansur Yavaş’a ben de 
yürekten teşekkür ediyorum. Çok daha güzel bir 
Ankara’yı hep birlikte inşa edeceğiz.”

 
Törende konuşan Demokrat Parti Genel 
Başkanı Gültekin Uysal da yaptığı konuşmada 
şu değerlendirmelerde bulundu:
“Ankara’nın üzerinden kara bir örtüyü kaldıran 
değerli Başkan Mansur Yavaş ve çalışma 
arkadaşlarına başta bu büyük başarının 

elde edilmesine vesile olan çok kıymetli genel 
başkanlara müteşekkir olduğumu ifade 
ediyorum.”

BAŞKAN YAVAŞ:“BAŞKENTİMİZE VE 
CUMHURİYETİMİZE LAYIK OLMAYA 
ÇALIŞIYORUZ”

Konuşmasına Cumhuriyetin ilanının 97. yılını 
“İyi ki varsınız, iyi ki Cumhuriyet var, iyi ki aziz 
Atatürk’ün kurduğu bu Cumhuriyet’i sonsuza 
dek yaşatma irademiz var” sözleriyle kutlayarak 
başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, Ankara’nın milli mücadeledeki 
önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu:
“Dün büyük Türk milletini bu topraklardan 
atmaya çalışan işgalcilere karşı milli mücadelenin 
karargâhıydı Ankara. Sonra kurtuluşumuzun ve 
yeniden kuruluşumuzun başkenti oldu. 
Bugün de hem gururumuzun hem ümidimizin 
hem de milletçe geleceğe yürüyüşümüzün 
Başkent’i Ankara. Ankaramız bir milletin tarihe 
ve coğrafyaya tutunmasına ev sahipliği yaptı. Ana 
rahminde büyütür gibi milli mücadeleyi büyüttü. 
İşgalcilere karşı tırnaklarını kayalara burada 
geçirdi, tutundu. Ardından bir mucizeye imza 
attı, bozkırın ortasından bağımsızlık, cumhuriyet 
ve medeniyet inşa etti. Bizler Ankara Büyükşehir 
Belediyesi olarak bir yandan Başkentimize diğer 
yandan cumhuriyetimize layık olmak için büyük 
bir gayret sarf ediyoruz. Halkımızdan aldığımız 
güçle hiçbir yılgınlığa düşmeden, hiçbir mazerete 
sığınmadan Başkentimizi, Cumhuriyetimize 
yakışır bir kent haline getirmek için çaba 
gösteriyoruz.”
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ORTAK AKIL, ADALET, ŞEFFAFLIK, 
TASARRUF VE HESAP VEREBİLİRLİK  
  
Büyükşehir Belediyesi olarak tasarruf anlayışını 
benimsediklerini, ortak akıl, adalet ve şeffaflıktan 
taviz vermeden çalıştıklarını dile getiren Başkan 
Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bugün Ankara’yı tüm ülke için model oluşturabilecek 
bir belediyecilik anlayışına kavuşturduk. İsrafa 
karşı tasarrufu hâkim kılarak Ankara halkının bir 
kuruşunu heba etmemek için uğraşıyoruz. Biz bu 
belediyeyi kutsal bir emanet olarak görüyor ve onu 
titizlikle koruyoruz, korumaya da devam edeceğiz. 
Hem tasarruf ederek sizlerin hakkını koruyacağız 
hem de sizlerin hayat kalitesini arttırmak için 
hizmetleri aralıksız sürdüreceğiz.”
  Çubuk 1 Barajı’nın büyük maddi sıkıntılar altında 
yapıldığına dikkat çeken Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankaramıza 
kazandırılan bu barajı ve çevresini yeniden 
düzenleyerek yine Ankaralının hizmetine sunmak 
istedik. Bu büyük günde açılışını yapmak ne mutlu 
ki bizlere nasip olmuştur. Atatürk Evi’ni müze 
haline getiriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün sık 
sık dinlenmeye geldiği alan orijinal hale getirilerek, 

düzenlendi. Alandan iki kamyon çöp attık, arkadaki 
hafriyat alanının bir kısmını temizledik, İnşallah 
oranın tamamını temizlemek suretiyle orayı da eskisi 
gibi su tutup baraj haline getireceğiz. Biz yaptığımız 
tüm harcamaların hesabını veriyoruz. Öncelikle 
parayı harcarken şeffaf oluyoruz, daha sonra hesabını 
veriyoruz. Bugüne kadar buraya Çevre Koruma, Fen 
İşleri, ASKİ ve diğer birimlerin harcadığı para 14 
milyon 616 bin TL. İmkânlarımızdaki daralmaya 
rağmen, şikâyet etmeden yeni bir Ankara inşa 
ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

“ANKARAMIZ KARDEŞLİĞİN
 VE DAYANIŞMANIN DA BAŞKENT’İ OLDU”

Başkent’e ve Cumhuriyete lâyık olmak için büyük 
bir gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Yavaş, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Cumhuriyetin Başkentinin önce güven duygusuna 
ve kardeşliğe ihtiyacı vardı. Biz betondan, demirden, 
ranttan önce bu ihtiyaç için elimizi taşın altına 
koyduk ve başardık. Yardım kampanyalarıyla 
insanımız birbirinin hızırı oldu. Sosyo-kültürel 
farklılıkların doğurduğu mesafeler kısaltıldı, 
semtler ve mahalleler arasında duvarlar yıkıldı. 
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Kardeşlik duygusu, siyasi ayrılıkların önüne 
geçirildi. Özellikle bu pandemi döneminde neler 
başarılabileceğini herkese gösterdi. Ankara’mız 
sadece cumhuriyetimizin değil, kardeşliğimizin 
ve bu zor günlerde dayanışmamızın da Başkenti 
oldu.”

KONUKLARDAN BAŞKAN YAVAŞ’A 
TEŞEKKÜR

Açılışa katılan tüm konuklar  Başkan Yavaş’a, 
duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Bu 
alanı temizleyip bir cennet köşesi haline getiren 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur 
Yavaş’a ve onun tüm ekibine teşekkür ediyoruz. 
Cumhuriyet tarihinde belki de bizim için çok 
kıymetli olan eseri Mansur Bey Ankaralılara 
kazandırmıştır.” dediler. Açılış törenine 
anlatımlarıyla katkıda bulunan Gazeteci Nebil 
Özgentürk, “Olağanüstü bir gece yaşandı, 
efsanevi bir beste dinledik. Can Atilla’yı ayrıca 
tebrik ediyorum. Burası artık kültür mekanı 
olmalı”  derken, şarkılarıyla geceye renk katan 
ünlü sanatçı Ferhat Göçer ise, “Böyle bir projenin 
içerisinde bulunmaktan mutluluk duydum, gurur 
duydum. Bütün ülkemizin, yurttaşlarımızın 
bayramını kutluyorum” diyerek düşüncelerini 

dile getirdi.  

İVEDİK –TEMELLİ– POLATLI İÇME SUYU 
PROJESİ’NİN TEMELİ ATILDI 

Cumhuriyetin ilanının 97. yılında Çubuk 1 
Barajı Rekreasyon Alanı’nın açılışının yanı sıra 
toplam 42 proje ile aynı anda temel atma ve 
toplu açılışları da yapıldı. Açılış ve temel atma 
töreninde ASKİ Genel  Müdürlüğü tarafından 
yapımı gerçekleştirilecek olan  İvedik-Polatlı Su 
Hattı Projesi ile Ankara Asbestli Borular Yenileme 
Projeleri’nin de temelleri atıldı.   

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Başkent’in 
cadde ve bulvarlarını Türk bayrakları, Atatürk 
posterleri, billboardlar ve afişlerle donatan 
Büyükşehir Belediyesi “Cumhuriyet Bayramı 
Bisiklet Turu” gibi çeşitli etkinliklere de ev 
sahipliği yaptı.

     

ANKARA KALESİ ATATÜRK      
RESİMLERİYLE AYDINLATILDI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda şehrin 
her noktasından görülen Ankara Kalesi de 
Atatürk’ün fotoğrafları ve sözleriyle aydınlatıldı. 
Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından 
hazırlanan görseller gece boyunca izleyenleri 
büyüledi. ASKİ Genel Müdürlüğü başta olmak 
üzere ASKİ Bölge Müdürlükleri ile kentin 
birçok noktasında bulunan sayısız tesis Atatürk 
posterleri ve bayraklarla donatılıp, törenler 
düzenlenerek bayramın coşkusuna ortak olundu. 

REKREASYON ALANINDA NELER YAPILDI?

Cumhuriyet döneminin ilk barajı olan ve uzun 
süredir kullanılmayan 413 bin metrekarelik 

Atatürk Evi

Ankara Kalesi
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alana sahip Çubuk 1 Barajı’ndaki yenileme 
çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel 
Müdürlüğü ile ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri 
7/24 koordineli bir çalışma yürüttü.
Çalışmalar kapsamında ASKİ Genel Müdürlüğü 
ekipleri bir yandan kaçak ve usulsüz olarak 

dökülen atıklara müdahale ederken diğer yandan 
da bölgedeki kötü kokuyu gidermek amacıyla 
Çubuk Çayı’nın baraj bölgesinden 550 kamyon 
çamur çıkartarak dip çamur temizliği yaptı. 
Rekreasyon alanında bin 500 kamyon hafriyat 
atığının temizlenmesinin ardından BelPlas Şirketi 
tarafından özenli hijyen çalışmasıyla bakteri ve 
probiyotik temizliği sağlandı.
Yalnızca alandaki peyzaj düzenlemelerinde ANFA 
Genel Müdürlüğü ekipleri 317 personel ile yaklaşık 
22 bin 500 saat mesai yaparken, Ankara’ya yakışır 
bir baraj yapmak için rekreasyon alanının tümüne 
yaklaşık bin 250 ağaç, 75 bin çalı, 15 bin çiçek, 
3 bin sarmaşık ve 20 bin metrekare çim ekimi 
gerçekleştirildi. 

Rekreasyon alanının kuş bakışı görülebileceği en 
yüksek noktası Seyir Tepesi haline dönüştürülürken, 
terasta bulunan kafe yenilenerek dinlenme alanı 
inşa edildi. ANFA Sanat Atölyesi’nde üretilen 
Atatürk Heykeli, Seyir Tepesi’nin en yüksek 
alanına yerleştirilirken, tehlike oluşturabilecek 
durumlara karşı yamaçlar tel örgü ile kaplandı. 
Büyükşehir Belediyesinin 14 milyon 616 bin 664 TL 
harcayarak yenilediği Çubuk 1 Barajı rekreasyon 
alanı içerisinde; 4 çeşme, 3 süs havuzu, 219 bin 
metrekarelik piknik alanı, 736 metre doğa yürüyüş 
yolu, 520 metre bisiklet yolu ve 2 adet çocuk oyun 
alanı hizmet verecek. 619 araç kapasiteli otoparkı, 
163 piknik masası, 1 market- kafe, 1 kafe ve 1 bistro 
kafe ile vatandaşların hizmetine açılan Çubuk 1 
Barajı Başkentlilerin yeniden uğrak noktası olacak.
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Başkent Ankara’ya bir saat mesafede 
bulunmasına karşın yıllardan bu yana su 

krizi ile boğuşan Polatlı ilçesini temiz, sağlıklı 
ve kesintisiz suya kavuşturarak adeta ilçenin 
kaderini değiştirecek olan ihalede ilk kazma 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vuruldu. 
“İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim 
Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin 
Yapım İşi”  ihalesi kapsamında çalışmalara 
tarihi günde başlandı. 
  Polatlı’nın kanayan yarası halini alan içme ve 
kullanma suyu problemi, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ısrarlı 
mücadelesi ile sonunda tarihe karışıyor. 
Başkent’i besleyen İvedik İçme Suyu Arıtma 
Tesisi ile Polatlı arasında yapılacak yaklaşık 
107 kilometrelik isale hattıyla ilçeye içme suyu 
şebeke iletimi sağlanacak. Projenin en geç
2 buçuk yıl içinde bitirilmesi planlanıyor. 
Polatlı halkının gerçekleşmesini dört gözle 
beklediği ve 26 Ağustos 2020 tarihinde tek 
seferde yapılan “İvedik-Temelli-Polatlı Arası 
İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları 
ve Tesislerin Yapım İşi”  ihalesi kapsamında 
yapım çalışmalarına başlandı.   

“HEYECANINI YAŞIYORUZ”

Yapım çalışmalarına İvedik İçme Suyu Arıtma 
Tesisi’nin bulunduğu noktada başlandı. Proje 
hakkında bilgi veren ASKİ Su İnşaat Dairesi 
Başkanı Gülay Aslan, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Polatlılılara 
temiz, sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz içme ve 
kullanma suyu sözü verdiğini hatırlatarak, “Bu 
sözü bugün bu özel günde yerine getirmiş olmanın 
heyecanını yaşıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramımız kutlu olsun. Bu anlamlı günde ilk 
çalışmayı başlatıyoruz ve ilk borumuzu bugün 
indirmiş bulunuyoruz” dedi. Aslan, şöyle devam 
etti:
“ASKİ Genel Müdürümüz Sayın Erdoğan Öztürk, 
tüm ASKİ ekiplerimiz ve projenin yürütülmesi 
sorumluluğunu üstlenen Su İnşaat Daire 
Başkanlığı’ndaki mesai arkadaşlarımızla birlikte 
900 gün olan işin süresini, Başkanımızın istediği 
24 aya çekebilmek için büyük bir çabayla gece 
gündüz demeden çalışacağız. Tüm Polatlılılara 
‘hayırlı olsun’ diyorum. Cumhuriyetimizin 97. 
yılını kutladığımız bu özel günde, bir Cumhuriyet 

POLATLI’NIN SU KRİZİ 
TARİHE KARIŞIYOR

   POLATLI

Selim Arda ERYILMAZ
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kadını olarak böyle bir projeyi yürütmekten onur 
duyuyorum.” 

107 KİLOMETRELİK İSALE HATTI, 4 BİN 
METREKÜPLÜK SU DEPOLARI, 1 TERFİ 
İSTASYONU 

Polatlı’nın sonradan mahalleye çevrilen 
köylerinde de musluktan içilebilir su akıtacak 
olan proje kapsamında yaklaşık 107 kilometrelik 
(106 bin 714 metrelik) isale hattının yanı sıra 
bölgeye 3 bin metreküp kapasiteli 1 su deposu, 
500 metreküp kapasiteli 2 su deposu ve 1 terfi 
istasyonu yapılacak. 

ISRARLI MÜCADELE KAZANDIRDI 

Başkan Yavaş’ın verdiği ısrarlı mücadele 
sonucunda ASKİ’nin altyapı yatırımlarında 
kullanmak için istediği 472 milyon TL’lik kredi 
talebi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 
temmuz ayı oturumunda kabul edildi. Kredi 
talebinin kabul edilmesinin ardından 26 
Ağustos 2020 tarihinde ASKİ Polatlı Bölge 
Müdürlüğü’nde tek seferde yapılan “İvedik-
Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, 
Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım 
İşi”  ihalesine 8 firma teklif sundu.  Yaklaşık 
maliyetin 633 milyon 839 bin 231 TL 74 kuruş 
olarak açıklandığı ihaleyi 549 milyon 320 bin 
TL’lik en düşük teklifi veren Gürbağ Grup ve 
OHİTAN İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi ortaklığı kazandı. Şirketler ile 
ASKİ arasında 18 Eylül 2020 tarihinde sözleşme 
imzalandı. 
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YÜZÜKBAŞI İÇME SUYU HATTI 
İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI YAPILDI   
        

ASKİ Genel Müdürlüğü, Yüzükbaşı 
mevkiinden Polatlı’ya içme suyu sağlayan 

ana iletim hattındaki iyileştirme çalışmalarını 
11-15 Ekim tarihleri arasında ilçe genelinde 
4 gün süren geceli gündüzlü yapılan mesai ile 
tamamlandı.   
Polatlı halkının olası arızalardan etkilenmeden 
kesintisiz su alması için mevcut hat üzerindeki 
çalışmalar kapsamında zorunlu olarak 
gerçekleştirilen su kesintisinden halkın mağdur 
olmaması için farklı noktalardan ilçeye 50 
tankerle su sevkiyatı gerçekleştirildi. Evden 
çıkamayan vatandaşlara ise bölge müdürlüğü 
ekiplerince konutlarına su servisi yapıldı.  
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, hat üzerindeki çalışmaları yerinde 
denetleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Bunun yanı sıra ASKİ Genel Müdürü Erdoğan 
Öztürk başta olmak üzere ilgili genel müdür 
yardımcıları, daire başkanları çalışmalar 
tamamlanıncaya kadar bölgede adeta kamp 
kurarak, başlangıcından sonuna kadar 
çalışmaların içinde yer aldılar. 

BAŞKAN YAVAŞ: “SUSUZLUK BİR 
İLÇENİN KADERİ OLAMAZ”    

Yüzükbaşı hattı üzerindeki çalışmalar öncesinde 
açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ’nin 83 kilometrelik 
hat üzerinde vana odası, tahliye ve vantuz imalat 
çalışmaları gerçekleştirileceğini ifade ederek,  
“Susuzluk Polatlı’nın kaderi değil. Biz, Polatlı’nın 
25 yıllık bu makûs kaderini mutlaka değiştirerek, 
ilçeyi kesintisiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyuna 
kavuşturacağız ” dedi. 
Hat üzerinde çalışma yapılabilmesi için 83 

POLATLI’NIN SU SORUNU 
AŞAMA AŞAMA ÇÖZÜME 
KAVUŞTURULUYOR

   POLATLI



11

kilometrelik ana isale hattı içindeki suyun 
tamamen boşaltılması gerektiğini vurgulayan 
Yavaş, “Yüzükbaşı çok eski bir hat olduğu 
için orada çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz.  Bu 
sıkıntıların önümüzdeki süreçte daha büyük 
aksaklıklara yol açmaması için şu an bu imalatları 
yapmamız gerekiyor. Amacımız geçtiğimiz ocak 
ayında yaşanan arızada olduğu gibi uzun süreli 
müdahaleye bir daha gerek duyulmamasıdır. 
Bu nedenle ileride bu hatta oluşabilecek olası 
arızalardan kaynaklı kesinti süresini minimuma 
indirmek istiyoruz” diye konuştu. 
Vatandaşların 4 günlük su kesintisi sürecinde 
mağduriyet yaşamaması için ilçeye tankerlerle 
su takviyesi yapılacağını ve bu nedenle aşırı su 
depolamaya gerek olmadığını vurguladı.

HALKIN 5 KURUŞUNU ZAYİ ETMEYECEĞİZ

Polatlı’nın susuzluktan dolayı yaklaşık 30 
yıldır çektiği çileyi, öncelikli olarak mevcut 
hattın iyileştirilmesiyle en aza indireceklerinin 
altını çizen Başkan Yavaş, “İvedik’ten 
Polatlımıza 107 kilometre mesafeden 2-2,5 yıl 
içinde getirmeyi planladığımız kaliteli, temiz 
ve sağlıklı su musluklardan kesintisiz olarak 
akmaya başlayacak” dedi. Yüzükbaşı hattının 
periyodik bakımlarının zamanında gerektiği 
gibi yapılması durumunda hattın ömrünün bir 
bu kadar daha uzatılabileceğinin altını çizen 
Başkan Yavaş, şöyle devam etti: 
“Bu yatırımları halkımızın parası ile yapıyoruz 
o yüzden de gözümüz gibi korumalıyız. Beş 
kuruşumuzu zayi etmemeliyiz. Polatlılıların son 
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yıllarda çok sıkıntı çektiğini biliyoruz ancak biraz 
daha sabır istiyoruz. İvedik-Polatlı hattı bittikten 
sonra yaptığımız bu sınırlı rehabilitasyonu 
genişleterek güzel ve değerli Polatlımıza alternatif 
bir hat haline getireceğiz. Projelerimizde emeği 
geçen işçimizden genel müdüre kadar herkese 
teşekkür ediyorum.” 
 
SU KESİNTİSİ ÜÇ SEFER ERTELENMİŞTİ 

Başkan Yavaş, su kesintisini yazın yapmamak 
için çalışmaların üç kez ertelendiğinin altını 
çizerek, çiftçinin harman zamanı, Kurban 
Bayramı ve koronavirüs pandemisi nedeniyle 
bugüne kadar ertelenen kesintinin artık daha 

fazla ertelenmesinin mümkün olmadığını 
belirtti.    

ÖZTÜRK: “HAT ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALAR 
BELİRLENEN SÜREDE TAMAMLANDI”

Yüzükbaşı Terfi İstasyonu’ndan Polatlı ilçesine 
içme ve kullanma suyu sağlayan 83 kilometrelik 
hat üzerinde yapılan bakım, onarım ve imalat 
çalışmalarını vatandaşlarla tek tek paylaşan  
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Polatlı’nın 
30 yıllık su çilesini sonlandıracak çalışmaların 
ilk aşamasının belirlenen programda bir aksama 
olmadan tamamlandığını bildirdi. 
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“83 KİLOMETRELİK HAT ÜZERİNDE 192 
KİŞİLİK EKİPLE 24 SAAT MESAİ”         

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş’ın, öncelikli projeler arasına aldığı ve 
30 yıldır su krizi ile yaşayan Polatlılara verdiği 

sözü tuttuğunun altını çizen Öztürk,“
Yıllardır çözülemeyen ve Yüzükbaşı Terfi 
İstasyonu’ndan Polatlı’ya içme ve kullanma suyu 
sağlayan 83 kilometrelik hat üzerinde yürütülen 

bakım, onarım ve imalat çalışmalarının ilk 
aşamasını tamamladık. Ekipler, 16 nokta başta 
olmak üzere toplam 60 noktada gece ve gündüz 
aralıksız sürdürdüğü çalışmalar kapsamında 
14 hat vanası, 21 tahliye vanası ve 22 vantuz 
yapıldı.  Hattın en çok sorun çıkaran 100 metrelik 
kısmında yer alan (Özyurt Mahallesi) boruları da 
yenilendi” dedi.  
ASKİ ekiplerinin 120 saat süren aralıksız mesai 
yaptığını ifade eden Öztürk şunları söyledi: 
“Çalışmalarımızda  192 kişilik ekip ve 150’ye 
yakın ekipman aktif şekilde yer aldı. İlçe halkını 
mağdur etmemek için  4 gün süresince ekiplerimiz 
24 saat gece gündüz aralıksız çalıştı. Yıllardan bu 
yana ertelenen ve ihmal edilen Yüzükbaşı hattında 
yenileme çalışmaları gerçekleştirerek, ilçede 
sürekli su kesintilerine neden olan sorunu çözdük. 
İvedik-Temelli-Polatlı İçme Suyu Projesinin 
tamamlanmasıyla birlikte ilçemizde kaliteli, 
sağlıklı ve kesintisiz su akmaya başlayacak.”
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ASKİ’DEN COVID-19 HASTALARINA
SU DESTEĞİ

ASKİ, su kesintisi nedeniyle vatandaşların ilçede 
mağduriyet yaşamaması için 50 tankerle ilçe 
merkezi dahil tüm mahallelere su takviyesinde 
bulundu.
Pandemi sürecinde evlerinde tedavileri devam 
eden COVID-19 hastalarına da kolaylık 
sağlayan ASKİ ekipleri, su ihtiyaçlarını evlere 
servis yaparak karşıladı. 
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SUYUMUZU TASARRUFLU 
KULLANALIM UYARISI

Türkiye’nin son yılların en kurak aylarını yaşaması 
nedeniyle ülke genelinde barajlar alarm verirken, 

Başkent Ankara’ya içme ve kullanma suyu sağlayan 
barajların 25 Ekim 2020 tarihi itibarıyla toplam su 
miktarı 403 milyon 256 bin metreküp olarak açıklandı.  
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel 
Müdürü Erdoğan Öztürk, geçen yılın aynı dönemine 
göre barajlarda 4 milyon 423 bin metreküp fazladan 
su olduğunu belirterek, “Paniğe gerek yok suyumuzu 
koruyoruz. Ancak suyu tasarruflu kullanmaya özen 
gösterelim” dedi. 
Ankara’yı besleyen barajlardaki su miktarını dijital 
sensörler ile anlık takip edildiğini ifade eden Öztürk, 
kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların toplam 
su hacminin 1 milyar 584 milyon 555 bin metreküp 
civarında olduğunu kaydetti.  

DOLULUK ORANI YÜZDE 25
ASKİ Genel Müdürü Öztürk,  25 Ekim 2020 tarihi 
itibarıyla Ankara barajlarının doluluk oranının yüzde 
25.45 olduğunu belirterek, “Barajlarımızdaki  toplam 
su miktarı bugün itibariyle 403 milyon 256 bin metreküp 
olarak ölçüldü. Bu rakam geçen yıl aynı dönemde ise 398 
milyon 833 bin metreküptü” dedi.  

“SUYU DİKKATLİ TÜKETELİM”
Ankara’da kişi başı günlük tüketilen su miktarının 
250 litre olduğunu ifade eden Öztürk, 
“Paniğe gerek yok ancak pandemi nedeniyle daha 
da artan kişi başı su tüketim oranlarını mutlaka 
düşürmeliyiz. Arızalı muslukları tamir ettirelim, 
boşa su akıtmayalım, her bir damlası kıymetli olan 
suyumuzu daha dikkatli tüketelim” diye konuştu.  

BU AY BARAJLARA YAKLAŞIK 6 MİLYON 
METREKÜP SU GELDİ 
Öztürk, 2020’nin ekim ayında barajlara 5 milyon 
752 bin 894 metreküp su geldiğini, 25 Ekim günü ise 
Başkent’e verilen toplam su miktarının 1 milyon 373 
bin 360 metreküp olduğunu aktararak,  “Bu miktarı, 
ana hatlarıyla İvedik, Pursaklar ve Çubuk İçme Suyu 
Arıtma Tesislerinden şehre verilen sular oluşturuyor” 
dedi. 

GEREDE SİSTEMİNDEN ÇAMLIDERE’YE
Öztürk, şöyle devam etti: 
“Ankara’ya en yoğun şekilde su verdiğimiz baraj aynı 
zamanda en büyük barajımız da olan Çamlıdere 
Barajı’dır. Gerede içme suyu hattından Çamlıdere 
Barajı’na 25 Ekim tarihine kadar 169 milyon 
metreküp su akışı sağlandı. Bir diğer önemli barajımız 
Kurtboğazı Barajı’ndan da alınan su İvedik İçme Suyu 
Arıtma Tesislerinde arıtıldıktan sonra şehir şebekesine 
veriliyor.” 
Başkentlilerin musluklarından akan kaliteli, temiz 
ve güvenli suyu gönül rahatlığıyla içebileceklerine 
dikkat çeken Öztürk, doğada sınırlı kaynakların 
başında yer alan ve yaşamın vazgeçilmezi olan 
suyumuzu kullanırken her zamankinden daha 
duyarlı ve özenli kullanmalıyız uyarısında bulundu.   
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HAYMANA’YA 
YATIRIM

 HAYMANA

HAYMANA-POLATLI YOLU
ÜZERİNDEKİ SU KAYNAĞININ
REZERVİ ARTTIRILDI  

Başkent Ankara’nın yıllar 
içinde ihmal edilen tüm 

sorunlarını çözmek için kent 
genelinde içme suyu ve altyapı 
seferberliği başlatan Ankara Su 
ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 
Genel Müdürlüğü, Ankara’nın 
uzak ilçelerinden Haymana’yı 
da gündeme aldı. ASKİ, ilçenin 
Sarıdeğirmen Mahallesi’nde, 
Haymana-Polatlı Yolu üzerinde 
bulunan, bölge halkının küçük 
ve büyükbaş hayvanlarının 
yararlandığı su kaynağı rezervini 
arttırmak için düğmeye bastı. 
Haymana ilçesi Sarıdeğirmen 
Mahallesi’nde drenaj sistemi 
ile su kaynağı sağlanıyor. ASKİ 
Genel Müdürlüğü, Haymana-
Polatlı Yolu üzerinde bulunan 
bu mevcut hattın yıllardır 

su rezervinin arttırılması 
için çalışma yapılmaması 
nedeniyle muhtar ve bölge 
halkının talebiyle iyileştirme 
ve yenileme çalışması yaptı. 
ASKİ yetkilileri, drenaj 
kaynağının yerini, 25 metre 
drenaj borusu döşeyerek 
yenileyip, su rezervinin 
arttırılması için kazı yaptı. 
Böylece suyun akış hızı 
arttırılmış oldu.  
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ASKİ Genel Müdürlüğü, özellikle su 
kullanımının yoğun olduğu saatlerde su 

sıkıntısı yaşayan Etimesgut ilçesindeki Erler 
Mahallesi’nin içme suyu sorununu çözdü. 
Yüzeye çıkmayan fiziki su kayıpları nedeniyle 
mahallede susuzluk yaşandığına dikkat 
çeken ASKİ yetkilileri, içme suyu ana şebeke 
borusunun dinamik basıncını yükselterek 
saniyede 5.3 litre su kaybının önlediğini 
kaydettiler.  

ETİMESGUT ERLER 
MAHALLESİ’NİN İÇME SUYU 
SORUNU ÇÖZÜLDÜ

  ETİMESGUT

Etimesgut’un Erler Mahallesi’nde yer alan 600 
konutluk Kara Kuvvetleri Lojmanları, basınç 
yetersizliği nedeniyle bir süredir su sıkıntısı 
yaşıyordu. Bölgede çalışma yapan ASKİ 
Etimesgut Bölge Müdürlüğü ekipleri, mahallede 
yüzeye çıkan bir su arızası olmadığını tespit etti. 
Ardından ASKİ 2. Bölge Su ve Kanal İşletme 
Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, içme suyu 
iletimini sağlayan ana boru üzerinde hidrolik 



19

“4 BİN VATANDAŞIN MAĞDURİYETİ 
GİDERİLDİ” 

Erler Mahallesi Muhtarı Deniz Gültekin, 
mahallede yaşanan su sıkıntısının 
giderilmesinden dolayı memnuniyetini 
dile getirerek,“ASKİ ekipleri, tatil günleri de 
dahil olmak üzere sabahtan akşama kadar 
çalışmalarını sürdürdüler. Kendilerine ayrıca 
teşekkür ediyorum” dedi. Gültekin, şöyle devam 
etti: 
“Özellikle 4. ve 5. katlarda su tazyikli şekilde 
akmıyordu. Bazı vatandaşlarımız bana, 
‘Muhtarım artık taşınacağım. Buna bir çözüm 
getirebilir misiniz?’ diyordu. Sağ olsunlar biz 
de Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduk, 
onlar da sorunu çözdüler. Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a ve ASKİ 
Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’e çok teşekkür 
ediyoruz. Erler Mahallesi’ndeki su sorunundan 
genelde Kara Kuvvetleri Lojmanlarında oturan 
vatandaşlarımız etkileniyordu. Lojmanlarda 4 
bin civarında vatandaşımız yaşıyor. Bu 4 bin 
vatandaşımızın mağduriyeti giderilmiş oldu.”

basınç farklılıklarını test ederek bölgedeki 
sıkıntının yüzeye çıkmayan fiziki su kayıpları 
dolayısıyla yaşandığını belirledi. 

YÜZEYE ÇIKMAYAN 2 ARIZA 

ASKİ ekiplerinin içme suyu şebeke hattı 
üzerinde teknolojik cihazlar kullanarak yaptığı 
çalışmalar ile yüzeye çıkmayan 2 arıza tespit 

edilerek onarıldı. Arızaların neden olduğu 
hidrolik yük kayıpları giderilerek, ana şebeke 
borusunun dinamik basıncı 7,4 bara yükseltildi. 
Böylece saniyede 5.3 litre su kaybı önlenmiş 
oldu. 

Deniz Gültekin
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ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’nın uzak 
ilçelerinden Elmadağ’ın altyapı sorununa 

el attı. ASKİ ekipleri,  2012 yılında köyken 
mahalleye çevrilen Taburlar Mahallesi’nde bin 
500 metrelik atık su hattı imalat çalışmalarını 
başlattı. 164 kişilik nüfusu barındıran 
mahallede, foseptik kuyularında toplanan atık 
suyun hat bulunmadığı için açıktan aktığını 
ifade eden ASKİ yetkilileri, çalışmaların en kısa 
sürede tamamlanmasını planlıyor.  

İÇME SUYU KAYNAK SUYU

Taburlar Mahallesi’nin içme suyu temininin 
ise Kızıldere ve Sarı Mağaza mevkiinden gelen 
kaynak suları ile sağlandığını, 100 metreküplük 
yeni içme suyu deposunun da geçen yılın 
sonunda faaliyete geçtiğini belirten ASKİ 
yetkilileri, bölgede 3 bin 27 metre içme suyu 
hattı yapılacağını kaydetti. 

“ÇOK BÜYÜK BİR GURUR YAŞIYORUZ” 
ASKİ’nin Taburlar Mahallesi’nde yaptığı 
çalışmalar hakkında konuşan,  Elmadağ 

ELMADAĞ TABURLAR 
MAHALLESİ’NDE ATIK SU
HATTI SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

     ELMADAĞ

Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, “Taburlar 
Köyü en geride kalmış köyümüzdü çünkü 
altyapısı bile yoktu. Tablo Başkent’in köyüne 
yakışmıyordu” dedi. Aşkın, “ASKİ çalışmaları 
başlattı. Başta Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş ve ASKİ Genel Müdürü 
Erdoğan Öztürk olmak üzere emeği geçen herkese 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

“ASKİ ALTYAPIYI, BİZ DE ÜSTYAPIYI 
YAPACAĞIZ”
Aşkın, şöyle devam etti: 
“Başkan Yavaş’ın sayesinde bu köyde artık 
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altyapı çalışmaları başladı. Biz de arkasından 
üstyapı çalışmalarını yapacağız. Her zaman 
eleştirdiğimiz bir nokta vardı; neden insanlar 
köylerini terk ediyor diye. Altyapı, yol, sosyal 
hayat olmadığı için gidiyorlar. Şimdi biz buna bir 
nebze çare bulmuş olacağız.”
Bölgede yeni bir su hattı bulunduğunu da 
belirten Aşkın, “Su hattının tekrar köyümüze 
taşınma çalışması yapılacak. Şimdi onların 
çalışması yapılacak. Bütün içme suyu projeleri 
hazırlandı” dedi. 

Taburlar Mahallesi sakini Satılmış Çil de, 
“Doğma büyüme bu köylüyüm. Bizim köy 
gerçekten mağdurdu. Babalarımız 1960’lı yıllarda 
imece usulü bu dağlardan suyu indirmişler. Halen 
eski hat duruyor, ilgilenilmedi. Yukarıda suyumuz 
var inşallah ASKİ çalışanları aracılığıyla o suyu 
indirebilirsek… Bir de kanalizasyon konusu var o 
da bugüne nasipmiş” diye konuştu. 

Bir başka mahalle sakini ise “Allah razı olsun 
Mansur Başkanımızdan bu köyü fark etti. Burada 
bir köy olduğunu gördü. Burada neden altyapı 

olmadığını sordu. Bizim de suyumuz var artık. 
Analizi yapıldı ve dört dörtlük çıktı. İnşallah 
Mansur Başkanımız o suyu ilkbaharda getirecek” 
dedi. 

ASKİ Elmadağ Bölge Müdürü Halil İbrahim 
Doğan ise “Taburlar Mahallesi’ne bin 500 
metrelik atık su hattını 20 günde döşemeyi 
düşünüyoruz. Yılların sorununu kökten halletmiş 
olacağız” diye konuştu. 
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ASKİ’NİN BÜTÇESİ ALTYAPI   
YATIRIMLARINA HARCANIYOR
 

Milyonlarca dolara mal olan ve sonrasında 
çürümeye terk edilen ANKAPARK’ın 

yapımı için bütçesinden belediyeye 1 milyarın 
üzerinde para aktaran ASKİ Genel Müdürlüğü, 
Başkan Yavaş’ın döneminde imkânlarını asli 
görevi olan su ve kanal işleri için kullanıyor. 
Başkent’in içme suyu hattındaki asbestli boruların 
değiştirilmesi, İvedik’ten Polatlı’ya su getirilmesi 
gibi büyük projeler için düğmeye basan ASKİ, bir 
yandan da eskiyen altyapısını değiştirmeye yönelik 
çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Başkan 
Yavaş, kendi döneminde ASKİ’nin 25 ilçede yaklaşık 
bin 654 kilometre içme suyu, 461 kilometre atık 
su ve yaklaşık 96 kilometre de yağmur suyu hattı 
döşediğini belirterek, “Başkent’in ihtiyacı olan acil 
yatırımlar için verdiğim sözleri teker teker yerine 
getirmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi. 

BAŞKAN YAVAŞ: ‘‘ASKİ’NİN HER 
KURUŞU YİNE HALKA GİDİYOR’’

Eski yönetimin ANKAPARK’a harcadığı 750 milyon 
doları, “Lüzumsuz dinozorlara para yedirmem” 
diyerek eleştiren, belediye ve ASKİ gibi bağlı 
kuruluşlarının bütçesinin halkın yararına olan 
doğru amaçlar için kullanılması gerektiğini belirten 
Başkan Yavaş, harcanan her kuruşun hesabını 

halka verdiklerini söyledi. Göreve 8 Nisan 2019’da 
başlayan Başkan Yavaş, başkanlık ettiği ilk belediye 
meclisi toplantısında,  ASKİ’den son 10 yılda 



23

Büyükşehir’e aktarılan paranın 1 milyar 217 milyon 
dolar olduğunu kaydederek, ASKİ’nin bütçesinin 
artık gereksiz projelere değil, üstyapı ve altyapı 
işlerine harcanacağını söylemişti.  Başkan Yavaş, 
tüm engellemelere rağmen vadettiklerini adım adım 
gerçekleştiriyor. 

ASBESTLİ BORULAR İÇİN 4 İHALE

ASKİ’nin şehir şebeke hattındaki insan ve çevre 
sağlığını tehdit eden, kanserojen asbestli boruları 
sağlıklı borularla değiştirmek için şu ana kadar 
13 ilçe için 4 farklı ihale düzenlediğini belirten 
Başkan Yavaş, “Önceliğimiz asbestli borular gibi 
acil olan işlerdi. İhalelerimizi yaptık ve çalışmalara 
başladık. Başkent’in ihtiyacı olan acil yatırımlar 
için verdiğim sözleri teker teker yerine getirmenin 
mutluluğunu yaşıyorum” dedi. Başkan Yavaş, Polatlı 
ve Beypazarı’nda yaklaşık 104 kilometre, Nallıhan 
ve Ayaş’ta 82 kilometre, Evren, Şereflikoçhisar, 
Haymana ve Elmadağ’da 141 kilometre, Çubuk, 
Akyurt ve Keçiören’de ise yaklaşık 150 kilometrelik 
asbestli ve eskiyen borunun değiştirilmesi için 
çalışmaların sürdüğünü açıkladı. 

POLATLI’YA KESİNTİSİZ SU 

Polatlı ilçesine içme suyu sağlayan 30 yıllık 
Yüzükbaşı ana isale hattının eskiyen ve eksik yapıları 
nedeniyle sürekli arızalandığını ve bu nedenle su 
kesintileri yaşandığını ifade eden Başkan Yavaş, 
bu kapsamda Yüzükbaşı Terfi İstasyonu’ndan 
Polatlı’ya uzanan  83 kilometrelik hat üzerinde 
bakım, onarım ve imalat çalışmaları yapıldığını 
bildirdi. Başkan Yavaş, ASKİ ekiplerinin 11-15 
Ekim 2020 tarihleri arasında 8 farklı ekip ile 7/24 
mesai yaparak bölgede 14 hat vanası, 21 tahliye 
vanası, 22 vantuz imalatı gerçekleştirdiklerini, 
hattın en çok sorunlu olan 100 kilometresindeki 
boruları da yenileyerek kısa sürede olağanüstü bir 
emekle çalışmaların tamamlandığını söyledi. 
Başkan Yavaş, bölgedeki su sorununu tamamen 
ortadan kaldıracak olan çalışmaların 29 Ekim’ de 
başladığını bildirdi.  “İvedik-Temelli-Polatlı Arası 
İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve 
Tesislerin Yapım İşi” projesi ile de 2 buçuk yıl içinde 
yaklaşık 107 kilometre mesafeden Polatlı’ya su 
taşınacağına dikkati çekti.  



24

ASKİ’DEN DEV YATIRIM 

ASKİ’nin acil yapılması gereken işlerin dışında 
da rutin işlerini aksatmadan çalışmalarını 
sürdürdüğünün altını çizen Başkan Yavaş, “Bir 
buçuk yıl içinde 25 ilçede yaklaşık bin 654 kilometre 
içme suyu, 461 kilometre (460 bin 512 metre)  atık 
su ve yaklaşık 96 kilometre de (95 bin 645 metre) 
yağmur suyu hattı döşendi.  İlçelerin sadece altyapı 
işleri için 340 milyon 619 bin 530 TL harcandı” dedi. 
Başkan Yavaş, ASKİ’nin Başkent genelinde yaptığı 
çalışmalar hakkında şunları söyledi:  
“Pursaklar İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin 
havalandırma yapısı yapıldı. Tamamlanan Temelli 
İçme Suyu Arıtma Tesisi işletmeye alındı. Muhtelif 
ilçelerde 203 su deposu inşa edildi,  37 deponun ise 
bakımı yapıldı. 105 içme suyu tesisine elektrik temin 
edildi. 71 sondaj kuyusu açıldı, 19 terfi (pompa 
istasyonu), 3 maslak (küçük su yapısı) yapıldı. Tüm 
bunlar da KDV hariç 329 milyar 805 milyon 793 bin 
TL 53 kuruşa mal oldu. 

DERELER TEMİZLENDİ  

ASKİ son dönemde hat ve büyük ızgaralar yaparak, 
Sincan Yapracık TOKİ konutlarının, Eryaman 
kavşağının, Yenimahalle’deki Kara Havacılık 
Komutanlığı’na bağlı helikopter hangarlarının, 
Keçiören Karakaya Mahallesi’nin, Polatlı’nın 
Şentepe Mahallesi’ndeki Akasya, Nergiz, Sardunya 
Sokaklar ve Turgut Reis Caddesi’nin su taşkını 
sorunlarını giderdi. Yine Keçiören’de Yunus 
Emre, Refik Saydam Caddesi ve Öney Sokak’ta da 
hatlar yapıldı. Geçmişte su taşkınlarının ölümle 
sonuçlandığı Etimesgut’taki 2022. Cadde’nin 
problemi de çözüldü. Beypazarı’nda Mundarcı, 
Etimesgut’ta Kepir, Kızılcahamam’da Devrek, 
Gülveren’de Hasanoğlan Dereleri ve İncesu 

temizlendi. Hatip Çayı’nda da 4 bin 350 metrelik 
kısımda ıslah çalışması yapıldı. “ 

ŞEFFAF İHALE DÖNEMİ 

Bu arada Başkan Yavaş döneminde “Şeffaf 
belediyecilik” ilkesi gereğince yapılan tüm ihalelerin 
belediyenin sosyal medya hesapları ve ABB TV’den 
canlı yayınlanması, firmaların ihalelere gösterdiği 
ilgiyi arttırdı. ASKİ ihalelerine son zamanda rekor 
sayıda başvuru oluyor. 25 Ağustos 2020 tarihli 
“Akyurt, Kalecik, Çubuk, Pursaklar Atık Su ve 
Yağmur Suyu Hatları Yapım İşi” ihalesine 74 firma 
teklif sundu. 30 Eylül tarihli “Kahramankazan 
Saray Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları Yapım İşi’ne 
95 firma, 13 Ekim 2020 tarihli “Etimesgut İlçesi 
Merkez Mahallesi Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları 
Yapım İşi” ihalesine ise 79 firma katıldı. 

MAMAK-GÖLBAŞI ARASI İÇME SUYU HATTI 

Hızla büyüyen Gölbaşı ilçesinin artan nüfusunun 
su ihtiyacını karşılamak amacıyla planlanan 
“Mamak (TE1) - Gölbaşı (TG1) Arası İçme Suyu Ana 
İletim Hattı Yapım İşi” ihalesi de 12 Ekim 2020 
tarihinde gerçekleştirildi. İhale kapsamında 25 bin 
382 metre içme suyu hattı yapılacak. 
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ASKİ Genel Müdürlüğü, Kalecik ilçesine 
çalışmak üzere gelen ve taşıma su ile 

ihtiyaçlarını gidermeye çalışan mevsimlik 
tarım işçilerine sağlıklı içme suyu temininde 
bulundu. 

Koronavirüs pandemisi önlemleri kapsamında 
ASKİ Genel Müdürlüğü ile Ankara Valiliği 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, 
salgının yayılım hızının ve tarımsal üretime 
olan olumsuz etkisinin en az sevide tutulması 

için işbirliği yaptı. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin daha önce hijyen seti dağıttığı 
Kalecik’teki mevsimlik tarım işçilerine, 
belediyeye bağlı ASKİ Genel Müdürlüğü de 
sağlıklı içme suyu ulaştırdı. Bir buçuk günde 
tamamlanan çalışmalar kapsamında Kalecik 
Halit Cevri Aslangil Mahallesi Ovabağı Mevkii 
Küme Evleri’nde 982 metre içme suyu hattı 
çekildi.  Yaklaşık 150 tarım işçisi, bu sudan 
faydalandı. 

MEVSİMLİK İŞÇİLERE 
DESTEK

     KALECİK
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Yenimahalle ilçesinde yer alan Demetlale 
Mahallesi’nin yaklaşık 30 yıldan bu yana 

yaşadığı sel ve su baskını çilesini çözmek için 
çalışma başlatan ASKİ Genel Müdürlüğü, bu 
kapsamda 406. Cadde’ye 2 kilometre yağmur 
suyu ve atık su (kanalizasyon) hattı döşüyor.  
İmalat çalışmalarında yüzde 50 ilerleme 
sağlandığını ifade eden ASKİ yetkilileri, “Son 
sürat çalışarak mevsim yağışları başlamadan 
projeyi bitirmeye çalışıyoruz.” dediler. 
Yenimahalle ilçesi Demetlale Mahallesi’ndeki 
406. Cadde ve çevresi, yıllardan bu yana sel ve 
su baskını çilesi ile boğuşuyor. Bölgedeki atık su 
ve yağmur suyu hatlarının çapı yetersiz kaldığı 
için kanalda yaşanan geri tepmeye bağlı olarak 
aşırı yağışlarda su baskını meydana geliyor.  
ASKİ Genel Müdürlüğü, bölge halkının yaşadığı 
mağduriyeti sonlandırmak için harekete geçti.

DEMETLALE 
MAHALLESİ’NİN 30 YILLIK 
SU BASKINI ÇİLESİ BİTİYOR

  YENİMAHALLE

Başkent Ankara’nın birçok noktasında yıllar 
içinde ihmal edilen içme suyu ve altyapı 
sorunlarını tek tek çözmek için seferber olan 
ASKİ Genel Müdürlüğü, son olarak 406. 
Cadde’nin su baskını sorununa da el attı. ASKİ, 
proje kapsamında caddeye bin 100 metre yağmur 
suyu ve 900 metre de atık su olmak üzere toplam 
2 kilometre hat çekiyor. ASKİ yetkilileri, toplam 
maliyeti 2 milyon lira olarak açıklanan projenin 
yüzde 50’sinin tamamlandığını ve kalan kısmın 
tamamlanması için ise çalışmaların hızla devam 
ettirildiğini açıkladılar. 

“ASKİ,  MAHALLEMİZİN SORUNUNU 
KÖKTEN ÇÖZDÜ”

ASKİ’nin mahallede çok uzun yıllardır devam 
eden altyapı sorununu kökten çözdüğünü 
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belirten Demetlale Mahallesi Muhtarı Ebru 
Mert,  “Bu konuda öncelikle Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür 
ediyorum. Bize ön ayak oldu. İnşallah bundan 
sonrası da mahallemiz için çok iyi olacak” dedi.  

Uzun süredir Demetlale Mahallesi’nde ikamet 
ettiğini anlatan site yöneticisi Ahmet Birdal 
da, “Burada uzun süredir çok sıkıntı yaşadık. 
Özellikle alt katlarda oturanların evleri perişan 
oldu. Bundan sonra inşallah mahallemizde daha 
rahat ve keyifle yaşayacağız. Allah herkesten 
razı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. 

Apartman görevlisi Salim Dursun ise şöyle 
konuştu: 
“30 yıldır bu sorunu çekiyoruz. 2007 yılında bir 
boru patlamasından dolayı Çiftlik Kavşağı’na 
kadar her tarafımızı su bastı. Tam bir perişanlık. 
Büyükşehir Belediyesi’nin şu an yaptığı 
hizmetler için çok teşekkür ediyorum. İnşallah 
mahallemiz ve milletimiz rahatlayacak. Yapılan 
hizmetlerle iftihar ediyoruz.“

Ebru Mert

Salim Dursun

Ahmet Birdal
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Yağış mevsiminin başlaması ile birlikte 
yaşanabilecek taşkın ve sel baskınlarını 

önlemek için Çankaya ilçesinde 4 farklı 
noktada ızgara temizliği ve altyapı çalışması 
gerçekleştirildi.  ASKİ 1. Bölge Su ve Kanal 
İşletmesi Daire Başkanlığına bağlı ekipler, atık 
su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hatları ile 
ilgili imalatlar yaptı. 
 Çankaya ilçesinde özellikle hafta sonları 
çalışmalara ağırlık veren ekipler,  4 farklı noktada 
eş zamanlı ızgara temizliği ve altyapı çalışması 

ÇANKAYA’DA ALTYAPI 
ÇALIŞMALARI

        ÇANKAYA

yaptı. Bahçelievler Mahallesi Aşkabat Caddesi 
72. Cadde kesişiminde bulunan 3 binanın 
bağlandığı kanalın ömrünü tamamladığını ve 
bu nedenle bina bodrumlarını atık su bastığını 
tespit eden ekipler, Aşkabat Caddesi’nin atık su 
bacasını yeniledi.  Yenilenen atık su bacası, 
72. Cadde’ki atık su hattına verildi. 

ATIK SU VE YAĞMUR SUYU HATLARI 

 Bu arada Emek Mahallesi 17. Cadde’de bulunan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binasında 
da yoğun yağmurlarda sıkıntı yaşanması 
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üzerine ekipler, Bosna Hersek Caddesi ve 17. 
Cadde’deki atık su ve yağmur suyu hatlarının 
karıştığını tespit etti. Bunun üzerine bölgeye 
100.65 metre yağmur suyu hattı imalatı yapıldı. 
ASKİ ekipleri, Üniversiteler Mahallesi İhsan 
Doğramacı Bulvarı’nda ÖSYM önündeki 
ağaç kökleriyle dolan ve açıktan akan hatta 
da müdahale etti. Bölgede 756.04 metre 

uzunluğunda atık su imalatı gerçekleştirildi. 
Çayyolu Mahallesi’nde ise 2661. ve 2432. 
Sokakların birleştiği köşede yaşanan su 
taşkınları nedeniyle mahalleye 35 metre 
uzunluğunda yağmur suyu bağlantısı yapıldı. 
Ayrıca 2432. Cadde’de bulunan kapalı yağmur 
suyu ızgaraları açılıp yükseltilerek temizlendi. 
Caddenin en düşük noktaları belirlenerek 
yaklaşık yüz adet yeni ızgara imalatı yapıldı. 
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Kentlerin, su kaynakları üzerinde iki yönlü 
etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu 

etkilerin ilki, kentsel nüfusun artışı ve arazi 
kullanım kararlarına bağlı olarak su tüketiminin 
artmasıdır. İkinci etki planlı/plansız kentsel 
büyümenin/yayılmanın sonucunda su 
havzalarının yapılaşmaya açılması, doğal drenaj 
ağlarının su izlerinin kaybı, geçirgenliği azalan 
toprak yüzeyler ile içme suyu kaynaklarının 
yenilenebilme kapasitesinin azalması, 
kaynakların kirlenmesi ve yeni su kaynaklarının 
elde edilebilirliği için giderek maliyetlerin 
yükselmesidir. Bu nedenle sürdürülebilir su 
temini birçok kent için gittikçe zorlaşan bir 
iştir. Ek olarak iklim değişikliğinin yol açtığı 
yağış rejimindeki düzensizlikler su varlığını ve 
kanalizasyon sistemlerini etkilemektedir.  
Araştırmacılar, su duyarlı kentlerin 
oluşturulması hedefine ulaşmak için kentsel 
su planlamasının 6 evreyi deneyimlemesi 
gerektiğini savunmaktadırlar.
1. Evre: Merkezi bir şebeke üzerinden suyun 
kullanıcılara iletilmesi, kentsel su temini ve 
güvenli  su arzı kesintisiz olan bir kent.
2. Evre: Evsel atık suların ve yağmur sularının 
ayrı ayrı toplanması ve atık suların merkezi 
arıtma tesisinde arıtılarak uzaklaştırılması ile 
halk sağlığı korunan bir kent.
3. Evre: Drenaj planlaması olan taşkından 
korunan, kuru bir kent.
4. Evre: Yağmur suyunun toplanması, kalitesinin 
iyileştirilmesi ve su kaynaklarının korunması 
amacıyla kentsel alanlar içinde doğal hidrolojik 
sistemin yeniden uygun hale getirilmesi 
amacıyla akarsularını canlandıran, gün ışığına 
çıkaran bir kent.
5. Evre: Taşkın koruma için sel yönetimi, kaynak 

kontrolü, açık alanlar ve mavi-yeşil koridorlar 
oluşturan su ve doğayı bütünleştiren bir kent. 
6. Evre: Yüksek kaliteli kentsel açık alanların 
oluşturulduğu, iklim değişikliğine karşı esneklik 
kazanan su duyarlı bir kent.  
Araştırmacılar ilk üç evreyi kentlerin büyük 
ölçüde geçmiş olduğuna vurgu yapmaktadır. 
Ancak ülkemizdeki kentler için 3. evre henüz 
tamamlanmamıştır. 
Kentlerimizin kanalizasyon sistemleri, yağmur 
sularını sokaklarımızdan caddelerimizden 
hızlıca toplayamadığında can ve mal kayıplarına 
yol açan taşkınlar ile karşılaşmaktayız. Ancak 
kanalizasyon şebekesinde kapasite aşımına yol 
açan dolaylı ve doğrudan pek çok olgunun var 
olduğunun altını çizmek gerekir. Dolaylı olarak 
iklim değişikliği, kentsel alanların yayılması, 
doğrudan akış alanlarını dikkate almayan bir 
yapılaşma kentsel sellerin üç ana nedeni olarak 
sıralanabilir. İklim değişikliğine bağlı olarak 
kısa süreli şiddetli yağışların sıklığındaki artış, 
geçirimsiz yüzeylerin (Beton, asfalt) su akışını 
hızlandırması, taşkın sahalarının yapılaşmaya 
açılması ile dereler, sulak alanlar gibi doğal 
drenaj ve depolama alanlarının kaybı kent 
içinde yaşanan sellerin doğrudan nedenleri 
arasında sayılabilir. 
Bu nedenler içinde, kentsel alanlarda geçirgen 
olan yüzeylerin kaybı, kanalizasyon sistemi 
üzerinde baskı yaratmaktadır. Kentlerimizde 
asfalt yüzeylerin artışı, park ve bahçelerde 
dahi toprak yüzeylerin bırakılmaması, arka-
ön ve yan bahçelerin mevcut dokuda kentsel 
dönüşüm sürecinde, yapı taban alanına 
dahil edilmesi gibi imar kararlarıyla geçirgen 
yüzeyleri kaybediyoruz. Bunların sonucunda, 
toprak tarafından tutulacak sular yüzey akışına 

SU DUYARLI 
KENTLERE DOĞRU
Prof.Dr. Nilgün GÖRER TAMER  
Gazi Üniversitesi/Mimarlık Fakültesi 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi
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katılıyor.  Başka ne yapıyoruz? Yer altı su 
rezervimizin azalmasına yol açıyoruz. Artan 
yağışı kentte tutarak depolamak yerine hızlıca 
kanalizasyon şebekesine almaya çalışıyoruz, 
kapasite aşıldığında sokaklarımız, caddelerimiz 
bir dereye dönüşüyor.
Kent yayıldıkça doğal drenaj ağları olan dere, 
çay, kuru dere sistemleri de ortadan kalkıyor. 
Dereler gibi kentin su izleri yer altına alınarak 
akışlarına boru içinde devam ediyorlar. Ankara, 
yüzey suları, çayları, dereleri olan bir kent 
ama neredeyse artık hiçbirini göremiyoruz 
(Harita 1). Oysa birçok kent kanalizasyon 
altyapısına destek olarak doğal drenaj ağlarının 
kullanılmasını destekleyen uygulamalara 
yöneliyor. Kentsel su yönetimindeki bu yeni 
yaklaşım, kent planlama süreçleriyle birlikte ele 
alınıyor.

Harita 1: Ankara Kentinin Kaybolan Dereleri 
(Sarı renk ile işaretli)

Kentsel su yönetimleri, atık su geri kazanımını 
öne çıkaran su yönetimi planlarını yapıyor. 
Yağmur suyu arıtma ve toplama, uygun 
kullanımlar için farklı nitelikte suyun 
üretilmesini sağlayan yaklaşımlar ile verimli 
enerji kullanımı, düşük karbon ayak izi gibi 
yaklaşımlarla da kanalizasyon sistemlerinde 
kaynak kazanımı hedefleniyor.
Bir su temini havzası olarak görülen kentlerde, 
yağışları ve atık suları birer kaynak olarak ele alan  
altyapı sistemleri tasarlanıyor. Su duyarlı bir kent 
inşasını hedefleyen su yönetiminde yeşil altyapı 
gibi doğa temelli çözümler giderek yaygınlık 
kazanıyor ve kanalizasyon sistemini destekleyen 
bir yapı kuruluyor. İklim değişikliğine uyum 
planları içinde ise su yüzeyleri ve doğal çevrenin 
kentteki varlığı, mikroklima açısından daha 
yumuşak,  aşırı yağışlarda daha esnek bir yapı 
sağladığından önem kazanıyor. Sonuç olarak 
kenti daha dirençli hale getirecek bir müdahale 
süreci kentsel su yönetimini ve kent planlamayı 
merkezine alıyor. 
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-DİNÇER:ASKİ’NİN TEKNİK 
KUMANDASI BİZDE
‘‘İŞİMİZ ASKİ’Yİ AYAKTA TUTMAK’’

-“7/24    ÖZVERİYLE 
ÇALIŞIYORUZ”

Ankara Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (ASKİ) Genel 

Müdürlüğü’ndeki çalışma 
hayatında neredeyse 30 yılı 
deviren İbrahim Dinçer,  
Destek Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı İdari İşler 
Müdürlüğü’nde elektrik 
teknisyeni ve ustabaşı olarak 
görev yapıyor. 25 kişilik ekibiyle 
birlikte elektrik panolarından 
telefonlara, bilgisayarlardan 
kaloriferlere, jeneratörlerin 
bakım ve onarımından çevre 
düzenlemesine kadar her 
anlamda ASKİ’yi çekip çeviren 
Dinçer, “Bütün ASKİ’yi teknik 
olarak bodrum kattan idare 
ediyoruz. Kurumun kumandası 
bizde. İşimiz ASKİ’yi ayakta 
tutmak. Bunun için 7/24 özveriyle 
çalışıyoruz” dedi.  
“İçimizden Birileri”nin bu 
sayısında köklü bir kurum 
olan ASKİ’nin emektar çalışanı 
İbrahim Dinçer ile konuştuk. 
Evli ve biri kız üç çocuk babası 
olan Dinçer, 1969 yılında 
Yozgat Akdağmadeni’nde 
doğdu. 1987’de Kırıkkale 
Endüstri ve Anadolu Meslek 
Lisesi Elektrik Bölümü’nden 

mezun olan Dinçer, askerliğini 
yaptıktan sonra girdiği sınavı 
kazanarak ASKİ’deki görevine 
başladı. “İşimi hala ilk günkü ruh 
ve heyecanla yapıyorum” diyen 
Dinçer, 1992’de başladığı çalışma 
hayatını anlattı.

-ASKİ ile yolunuz nasıl kesişti?

Okuldan 1987’de mezun 
olunca önce başka kurumlarda 
çalıştım. 1992’de kurumun 
açtığı sınavı kazanınca ASKİ 
personeli oldum. Önceleri 
ASKİ’nin eski binasındaydık.  
O binanın tarihi değeri var 
ancak Ankara büyüdükçe bina 
ASKİ’ye yetmemeye başladı ve 
şimdiki binamıza taşındık. İlk 
yıllarda elektrikçi olarak işe 
başladım, daha sonra ustabaşı 
kadrosuna geçtim. Ancak 
elektrik işlerinden anladığım için 
ihtiyaç durumunda hala bu işleri 

  İBRAHİM DİNÇER

İÇİMİZDEN BİRİLERİ...

Selim Arda ERYILMAZ
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de devam ettiriyorum. O günden 
bu yana kazasız belasız şekilde 
görevimi sürdürüyorum. 

“ASKİ’Yİ AYAKTA TUTMAK 
İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE 
ÇALIŞIYORUZ” 

-İşinizin kapsamı nedir? Biraz 
işinizi anlatabilir misiniz? 

Destek Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı İdari İşler 
Müdürlüğü’ne bağlı çalışıyorum. 
Benim üzerimde müdür ve 
şef var. Bana bağlı çalışan 
personel sayısı da 25 kişi. Bu iş 
bir ekip işi. 25 kişilik ekibimle 
birlikte sıhhi tesisat, trafolar, 
telefonlar, bilgisayarlar, ısı 
merkezi, jeneratörler hatta çevre 
düzenlemesi de dâhil ASKİ’de 
aklınıza gelebilecek ne varsa 
bizim yani Destek Hizmetleri’nin 
sorumluluğunda.  Bütün bakım 
ve onarım işleri bizde yani. 
ASKİ’yi ayakta tutmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz.  

-Çalışırken bir gününüz nasıl 
geçiyor bahseder misiniz? 

ASKİ’de mesai sabah saat 8’de 
başlıyor ancak ben 7’de görevimin 
başındayım. Her sabah daha 
personel işbaşı yapmadan Genel 
Müdürlük binasının teknik 
kısmını aksayan bir şey var mı 

diye komple kontrol ediyorum. 
Eğer bir sorunla karşılaşırsam 

hemen ilgili arkadaşı arayarak 
kısa zamanda kuruma intikalini 
sağlıyorum. Doğrudan elektrikle 
ilgili bir işse zaten ilk müdahaleyi 
kendim yaparım. 

“ÇALIŞAN DEMİR IŞILDAR”

Ekibim geldikten sonra bu sefer 
de onlar yolunda gitmeyen bir 
şey var mı diye bütün katları 
gezerler. Dışarıda çok büyük bir 
iş varsa komple ekip çıkartırım. 
O sorunu halleder sonra 
tekrar ısı merkezi dediğimiz 
toplanma alanımızda buluşuruz. 
Telefonlara bakan bir görevlimiz 
var. Her kattan bize arıza bilgisi 
düşer. Telefona bakan arkadaş, 
yönlendirme yapar. Bütün 
ASKİ’yi teknik olarak bodrum 
kattan idare ediyoruz. Kurumun 
kumandası bizde. İşimiz ASKİ’yi 
ayakta tutmak. Çalışan demir 
ışıldar misali sürekli hareket 
halindeyiz. 

-ASKİ’nin 5 bin 200 çalışanı 
bulunuyor. Tüm personelin 
teknik sorunlarıyla ilgilenmek 
yorucu olmuyor mu? 

Yorucu ama bir o kadar da güzel 
bir iş. İşimi hala ilk günkü ruhla 
yapıyorum. Çünkü bir sorunu 
gidermek, bozuk şeyi tekrar 
çalışır hale getirmek bana haz 
veriyor. Sorun hızlı çözülünce 
personel de memnun oluyor. İş 
aksamadan yürüyor. Örneğin 

Abone İşleri Birimi’nde bir 
elektrik arızası var diyelim 
biz oraya vaktinde müdahale 
etmezsek birimde sıra uzayacak. 
Ankaralıya hizmet gecikecek. 
ASKİ Genel Müdürlük Binası’nın 
dışında ASKİ’nin 25 bölgesindeki 
bakım onarım işlerinden de 
sorumluyuz. İş acilse hemen 
müdahale ediyoruz. Acil değilse 
de planlayıp, ‘Talebinizi sıraya 
koyduk şu tarihte müdahale 
edeceğiz’ diye bilgi veriyoruz. 
Zaten trafo, jeneratör ve 
asansörler her ay mutlaka 
bakımdan geçiriliyor. 

“ASKİ ARTIK EVİM GİBİ OLDU” 

Görünenin arka planında ciddi 
bir emek var aslında. Ben evden 
çok ASKİ’de vakit geçiriyorum. 
ASKİ adeta evim gibi oldu. 
Örneğin gece saat 23.00’te 
elektrikler gitti diyelim güvenlik 
beni arar. Müdahale etmem 
gereken bir şey olursa çıkıp 
geliyorum. Bir gözüm burada 
sürekli. 

-Son olarak kurumun çevre 
düzenlemesinden de sorumlu 
olduğunuzu söylemiştiniz. Kış 
mevsiminin başlaması ile birlikte 
ASKİ’nin çevre düzeninde bir 
değişiklik olacak mı?

Genel Müdürlük, 30 bin hektarlık 
bir alanda yerleşik durumda. Ağaç 
ve çiçeklerin bakımını elimizden 
geldiğince bahçıvan arkadaşlar 
ile birlikte yapıyoruz. Çürüyen, 
kuruyan ağaçların budanması 
gerekiyor. Tabii bu anlamda bizi 
aşan işlerde Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan 
da destek alıyoruz. İstişare ederek 
bahçemizi kış mevsimine  uygun 
çiçeklerle süsleyeceğiz. 
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CUMHURİYETİN İLÂNI 
100’E 3 KALA

 (29 Ekim 1923 – 29 Ekim 2020)
 “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır!                                                                                       
Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’a çıktığı gün elinde maddi hiçbir 

kuvveti yoktu. Elindeki tek güç Türk milletinin 
soyluluğundan doğup yüreğini dolduran engin 
maneviyattı. Bu kuvvet Mustafa Kemal Paşa’nın 
imkânsızı imkânlı hale getirmesini sağlayacaktı. 
Tutsaklığı kabul etmeyen necip Türk milletinin 
bu uğurda canından seve seve geçeceğini iyi 
biliyordu. Felakete düştüğünde damarlarındaki 
asil kanın gereği olarak hiçbir fedakârlıktan geri 
durmayacağını da kendisi biliyordu fakat dünya 
bilmiyordu. O halde ispatlamak gerekiyordu. 
“Türk, tutsaklık kabul etmeyen bir millettir!” 
sözüne uygun bir destansı mücadelenin fitili 
böylelikle ateşlenmiş oldu.

Milli uyanışın ilk adımları Samsun’da atıldı. 
Dokuzuncu Ordu Müfettişi olarak Bandırma 
Vapuru ile bölgeye görevli giden Mustafa Kemal 
Paşa, yüreğindeki emeli ilk günden hissettirmiş 

ve Havza Genelgesini yayınlamıştı. Bu genelge 
bir nevi kurtuluş mücadelesinin başlangıcı 
sayılıyordu. Akabinde Amasya Genelgesi 
yayınlandı. Anadolu’daki hareketliliği kontrol 
altına alması için görevlendirilen Mustafa 
Kemal Paşa, bir milletin kurtuluş reçetesini 
yazmaya başlamıştı. 

Amasya’dan hareket edip Sivas üzerinden 
Erzurum’a giden Mustafa Kemal Paşa, 1919 
Temmuz’unun ilk günlerinde çok sevdiği 
askerlikten istifa etmiş ve rütbelerini bırakmıştı. 
O artık tam manasıyla bir mücadelenin lideriydi. 
O ayın son günlerinde “Misak-ı Milli Kararları” 
kabul edildi. Sivas Kongresi Başkanlığına ile 
Anadolu ve Rumeli Müdaffa-i Hukuk Cemiyeti 
Temsil Heyeti Başkanlığı’na seçildi. Amasya’da 
İstanbul hükümeti temsilcileriyle görüşüp 
Amasya Protokolünü imzaladı. Sonrasında 
Erzurum milletvekili seçildi. 1919 yılının son 
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CUMHURİYETİN İLÂNI 
100’E 3 KALA

 (29 Ekim 1923 – 29 Ekim 2020)

günlerinde ziyaret ettiği ve büyük bir coşkuyla 
karşılaştığı Ankara’da ise şu veciz sözü söyledi: 
“Vatanı düşman istilâsından mutlaka kurtaracağız. 
Fakat vazifemiz bununla bitmeyecektir. Medenî 
milletler arasında yerimizi alacağız.”

1920 senesinde yaşanan önemli gelişmelerden biri 
de şüphesiz ki Mustafa Kemal Paşa’nın, İstanbul’un 
İtilaf Devletleri tarafından işgalini, İstanbul 
hükümetini ve bütün devletleri gönderdiği bir 
yazı ile protesto etmesiydi. Bu milli mücadelenin 
basamaklarından birini oluşturuyordu.

23 Nisan 1920 tarihi de önemli bir basamak 
olarak tarihteki yerini almıştı. Ankara’da Hacı 
Bayram Camii’nde Cuma namazı kılınmış ve 
akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştı. 
Meclisin ilk başkanlığına da Mustafa Kemal Paşa 
seçilmişti.

Samsun’a çıkışının tam bir sene sonrasında 
Mustafa Kemal Paşa, Anadolu’ya geçen Osmanlı 
milletvekillerine çağrıda 

bulunmuş, ulusun gerçek iradesini temsil edecek bir 
meclisin Ankara’da toplanmasını istemişti. 
10 Ağustos 1920’de bağımsızlığı sona erdiren ve ülke 
topraklarını parçalayan Sevr Antlaşması imzalandı. 
İstanbul Hükümeti, düşman ile anlaşma yaparken, 
Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki milli güçler 
Sarıkamış ve Kars’ı düşman işgalinden kurtardı.
10 Ocak 1921’de Birinci İnönü Savaşı olarak bilinen 
Yunanlarla yapılan savaş sırasında Mustafa Kemal 
Paşa cephedeki İsmet İnönü’ye çektiği telgrafta: “Bu 
başarının kutsal topraklarımızı düşman istilâsından 
tamamıyla kurtaracak olan kesin zafere bir hayırlı 
başlangıç olmasını Allah’tan dilerim.” Diyordu. Bu 
gelişmeleri on gün sonra (20 Ocak 1921) Yeni Türk 
Devleti’nin ilk Anayasasının kabul edilmesi takip 
etti. 
Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı, milli 
marş olarak kabul edildi. 
Yunanlara karşı İkinci İnönü Savaşı kazanıldı. 
Mustafa Kemal Paşa, cephedeki İsmet İnönü’ye 
çektiği telgrafta: “Siz orada yalnız düşmanı değil, 
ulusun makûs talihini de yendiniz.” Diyordu.

23 Ağustos 1921’e gelindiğinde Mustafa Kemal Paşa, 22 gün 22 gece süren 
Sakarya Meydan Muharebesi vesilesiyle orduya Başkomutan sıfatıyla bir 
emir yayınlamıştı. O emir bugün dahi herkesin hafızasında canlılığını 
korumaktadır:
“Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. 
Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.”
Sonraki zamanda “Mareşal” ve “Gazi” unvanlarını alan Mustafa Kemal 
Paşa, Büyük Taarruz’u Kocatepe’den yapmış olduğu topçu ateşiyle başlatmış 
oldu. Yunan ordusu karşısında kesin bir zafer kazanıldı.
Düşman orduları bir bir Anadolu’dan kovuldu. 
Yeni Devlet için ortam artık müsaitti. 
Nitekim Mustafa Kemal Paşa 28 Ekim 1923 günü akşamı İsmet Paşa, Fethi 
Okyar Bey, Kazım Özalp Paşa, Kemalettin Sami Paşa, Halit Paşa, Rize 
Milletvekili Fuat Bey ile Afyonkarahisar Milletvekili Ruşen Eşref Bey’i 
Çankaya’ya davet etmiş ve o akşam yemeğinde 
“Efendiler! Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz!” ifadesini kullanmıştı.
Anadolu’da ulusal egemenliğe dayanan yeni bir Türk devleti kuruldu. 
Egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olduğu fikri, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucu fikri kabul edildi. 

29 Ekim bayramı coşkuyla kutlanacak, Cumhuriyet ateşi ilelebet yanacaktır.

Yararlanılan Kaynaklar: 
•Mustafa Kemal ATATÜRK, NUTUK. 
•Ed. Prof.Dr.Temuçin Faik Ertan, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, 
Siyasal Kitabevi, Ankara: Şubat 2012
•https://www.meb.gov.tr/ataturk/Hayati/Kronoloji 
•https://www.atam.gov.tr/duyurular/milli-mucadele 
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Soldan Sağa
1. İnsan vücudunda en çok bulunan mineraldir. İnsan vücudunda kemiklerde ve dişlerde bulunur.
3. Ağzımızın üstünde, iki delikli solunum ve koku alma organı.     
5. Evrenin temel enerji kaynağı
6. Kafatası içinde iki yarım küre biçiminde olan ve düşünmemizi sağlayan organ.
 
Yukarıdan Aşağıya
2. Kırmızı kan hücresi
4. Yaşamın devamı için gerekli en önemli gazdır
7. Kolun, bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü.
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