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CUMHURİYETİN İLK BETONARME 
İÇME SUYU BARAJI AYAĞA 
KALDIRILIYOR 
-ATATÜRK’ÜN EMANETİ ÇUBUK 1 BARAJI YENİDEN DOĞUYOR-

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
ile belediyeye bağlı Ankara 

Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(ASKİ) Genel Müdürlüğü, 
Atatürk’ün emriyle 1930 yılında 
yapımına başlanan ve 1936’da 
açıldığında “Mühendislik 
Harikası” olarak nitelendirilen 
Cumhuriyetin ilk betonarme 
içme suyu barajı olan Çubuk 
1 Barajı’nı yeniden eski şaşaalı 
günlerine döndürmek için 
çalışıyor. 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nda halkın kullanımına 

açılacak olan baraj, özellikle 
hafta sonlarında Başkentlilerin 
sıklıkla ziyaret edeceği bir 
mesire alanına çevriliyor. ASKİ 
Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 
“Bu tarihi mekân, Ankaralılar 
ile tekrar sağlıklı bir şekilde 
buluşacak” dedi. 
Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi ile 
ASKİ Genel Müdürlüğü, tarihi 
Çubuk 1 Barajı’nı yeniden 
temiz ve çağdaş bir görünüme 
kavuşturmak için kolları 

sıvadı. 40 bin çam ve 100 bin 
akasyanın yanı sıra birçok ağaç 
ve bitkiye ev sahipliği yapan 
barajın Başkent’in yeni çekim 
merkezi haline getirilmesi 
planlanıyor. Baraj havzasını 
besleyen derelerin ve barajda 
kötü kokuya neden olan dip 
çamurunun temizlik çalışmaları 
sürerken, Başkentimiz bu 
proje ile yakında gözde bir 
rekreasyon alanına kavuşmuş 
olacak. Geçtiğimiz günlerde 
ASKİ Genel Müdürlük 

Selim Arda ERYILMAZ
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binasında Çubuk 1 Barajı’nda 
yürütülen çalışmalara ilişkin 
değerlendirme toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıya 
Genel Müdür Yardımcıları ve 
ilgili Daire Başkanları katıldı.   

KİRLİLİK KAYNAKLARINI 
AÇIKLAYAN EYLEM PLANI 

Sürdürülen çalışmalar hakkında 
bilgi veren ASKİ Genel 
Müdürü Erdoğan Öztürk 
Çubuk 1 Barajı’nı besleyen 
derelerin temizlenmesi için 
Ocak 2020’den bu yana bir 
eylem planı yürütüldüğünü 
belirterek, “Derelerden numune 
alıp, analiz ederek, kirlilik 
kaynaklarını ortaya koyduk. 
Kaçak deşarjları büyük 
ölçüde engelledik. Barajın dip 
çamuruyla ilgili analizler de 
yapıldı” dedi. 

ATIK SU ARITMA 
TESİSLERİNİN 
PERFORMANSI ÖLÇÜLDÜ 

Özellikle yağışın fazla olduğu 
aylarda suyun arıtılmadan 
baraja verildiği eleştirilerini 
değerlendiren Öztürk, “Su 
Arıtma Dairemiz, Çubuk 
merkezden başlayarak 
Karaköy Atık Su Arıtma 
Tesisi’ne kadar olan alanı 
inceleyerek Çubuk ve Karaköy 
Atık Su Arıtma Tesislerinin 
performansını değerlendirdi.  
Eleştirilen Karaköy Tesisi’nin 
iyi çalıştığı ortaya çıktı” diye 
konuştu. Öztürk, “Biz kendi 
laboratuvarlarımızda zaten atık 
su giriş ve çıkış analizlerini 
yapıyoruz ancak ikinci bir göz 
olarak akredite kuruluşlar ile 
de özel bir çalışma yaptık. Bu 
iki tesisin performanslarını 
ölçtürdük. Eleştirilen Karaköy 
Tesisi’nin de çok büyük bir 

oranda su arıtımında başarılı 
olduğunu biliyoruz. Tesisin 
yüzde 95 oranında kirliliği 
azalttığı raporlandı” dedi. 
Öztürk, her iki tesisi de doğru 
bakım süreçleri ile daha 
da verimli hale getirmeyi 
planladıklarını ifade etti. 

KAÇAK KANALİZASYON 
BAĞLANTILARI ENGELLENDİ  

Çubuk 1 Barajı’ndaki asıl 
sorunun yağmur kanallarına 
kaçak atık su (kanalizasyon) 
bağlantısı yapılması olduğunu 
vurgulayan Öztürk, şunları 
kaydetti: 
“Çubuk 1’i besleyen derelerde 
önemli iyileştirme çalışmaları 
yapıldı. Depolardan bölgeye su 
sağlandı. Dönemsel olarak dere 
yataklarında yapılan temizlik 
çalışması hızlandırıldı. Derelere 
olan kaçak atık su bağlantıları 
sonlandırıldı. Hala devam ettiği 
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tespit edilen kaçak bağlantılar 
da en kısa sürede ortadan 
kaldırılacak ve dereler artık 
temiz akacak.”

HAYVANSAL KİRLİLİĞİ 
ÖNLEM TOPLANTISI 

Bölgedeki hayvancılık 
tesislerinden kaynaklı kirliliğe 
de dikkati çeken Öztürk, 
“Barajı besleyen derelerden 
özellikle birinin en büyük 
problemi ne yazık ki kaçak 
hayvancılık tesisleri. Söz 
konusu tesisler için Ankara 
Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü ile koordinasyon 
toplantısı yaptık. Bu tesisler 
ile ilgili daha sıkı denetim 
yapılıyor. ASKİ olarak 
tesislerin bilimsel ve teknik 
yöntemlerle hayvansal atıkları 
bertaraf etmesi için katkı 
sunuyoruz”  dedi. 

“TARİHİ MEKÂN 
ANKARALILAR İLE YENİDEN 
BULUŞUYOR”

Haftalık değerlendirme 
toplantılarıyla planlı bir şekilde 
sürecin yürütüldüğünün 
altını çizen Öztürk, “Bu tarihi 
mekânın Ankaralılar ile tekrar 
sağlıklı bir şekilde buluşması 
için gerekli tüm çalışmaları 
yapıyoruz. Ankaralıların 
daha yaşanabilir bir çevreye 
kavuşması için var gücümüzle 
hiç durmadan çalışıyoruz. 
Başkent, çocukların, gençlerin 
ve yaşlıların huzurlu 
vakit geçirecekleri yeni bir 
rekreasyon alanına kavuşuyor” 
diye konuştu.

ÇUBUK 1 BARAJI’NIN 
TARİHÇESİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk,  o 
yıllarda 359.8 metreküp yağmur 
düşen Ankara ve çevresindeki 

suyu tutmak ve kentin su 
sıkıntısını gidermek için 
Çubuk Çayı üzerinde bir baraj 
inşa edilmesine karar verdi. 
İlk etüt çalışmaları 1927’de 
yapılan barajda inşa çalışmaları 
28 Mayıs 1930’da başlatıldı. 
Toplam maliyeti 4 bin 981 liraya 
ulaşan baraj, 3 Kasım 1936’da 
açıldı. Bölgeye yapılan gazino, 
restoran, su sporu aktivite 
merkezleri ile genç Türkiye 
Cumhuriyeti’nin prestijini 
arttıran baraj, 1994 yılından 
itibaren taşkın önleme alanı 
olarak kullanılmaya başlandı. 
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POLATLI’NIN KESİNTİSİZ 
SU HASRETİ BİTİRİYOR

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, 

30 yıldan bu yana su sorunu 
yaşayan Polatlı ilçesinin 
temiz, sağlıklı ve kesintisiz su 
hasretinin biteceğini söyledi.  
  İvedik Temelli -Polatlı arası 
içme suyu ana isale hattı 
bilgilendirme toplantısına 
katılan Başkan Yavaş, “İhaleye 
çıkarken 30 ay olarak 
çıkmıştık. Firmadan Polatlı 
halkı adına projenin 24 ayda 
tamamlanmasını istiyoruz” 
dedi. Yıllardır kangren halini 
alan içme ve kullanma suyu 
probleminin çözümü için 
ısrarlı bir şekilde mücadele 
veren Başkan Yavaş, ilçenin 
acil olarak ihtiyaç duyduğu ana 
isale hattı için 472 milyon TL’lik 

altyapı kredi talebini defalarca 
Belediye Meclisi’ne taşıyarak, 
kredi talebinin onaylanmasını 
sağlamıştır. 26 Ağustos 
tarihinde ihalesi yüklenici 
firma ile sözleşmesi imzalanan 
“İvedik-Temelli-Polatlı Arası 
İçme Suyu İletim Hattı, Depo, 
Terfi İstasyonları ve Tesislerin 
Yapım İşi” ile ilgili Büyükşehir 
Belediyesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen toplantıda konuşan 
Başkan Yavaş, ihaleyi alan 
firmadan işi 30 ay yerine 24 
ayda tamamlamasını istedi. 
İhaleyi alan şirket temsilcisinin 
olumlu cevabına toplantıya 
katılan katılımcılar alkışlarla 
destek verdi.

İÇME SUYU HATTI 30 YIL 
ÖNCE YAPILMIŞ

Hattın bir an önce değişmesinin 
önemine değinen Başkan Yavaş, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“30 yıl önce o günkü tekniklerle 
yapılmış su hattı Polatlı’yı 
uzun yıllardır mağdur 
ediyordu. Biz de seçimlerden 
önce mutlaka Gerede’den 
gelen suyun Polatlı’ya 
verileceğinin sözünü vermiştik. 
Göreve başladıktan sonra 
önce insan hayatı ve insan 
sağlığı diyerek ilk gündeme 
getirdiğimiz projelerden bir 
tanesi de Polatlı’ya bu suyun 
verilmesiydi. Malum herkesin 
gözü önünde cereyan eden 
tartışmalar oldu ve maalesef 

  POLATLI
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1 yıl kaybettik. Oysa acelemiz 
vardı, bir an evvel Polatlı’ya bu 
suyu temin etmek istiyorduk. 
İhalemizi de şeffaf bir şekilde 
yaptık. Gülbağ Holding’e 
bağlı bir şirket ihaleyi aldı. 
İhaleye çıkarken 30 ay olarak 
çıkılmıştı. Kaybettiğimiz 
1 yıl var. Biz Polatlı halkı 
adına, bu ihaleyi en geç 24 
ayda bitirmenizi sizden rica 
ediyoruz. Bu suyu sadece 125 
bin nüfusu aşkın Polatlı halkı 
değil Temelli ve civarındaki 
köyler dolayısıyla 1,5 milyon 
Ankaralı için bunu 24 ayda 
bitirmeyi taahhüt etmenizi 
istiyoruz.”

“MEVCUT HATTA 
İYİLEŞTİRME YAPILACAK”

Polatlı’da bir yandan asbestli 
boruların değişimi için de 
çalışmalara devam ettiklerini 
ifade eden Başkan Yavaş, 
“Dün Polatlı Belediye 
Başkanıyla görüştük. 15 
Ekim’de de Yüzükbaşı hattının 
rehabilitasyonu ve yeni 
proje sonuçlanıncaya kadar 
zaman zaman gerçekleşen su 
arızalarından etkilenilmemesi 
için Polatlı’ya gününü çok 
önceden bildirmek suretiyle 
4 günlük bir su kesintisi 
yapacağız. Bu kesintiler 
sırasında 40’a yakın tankerle 
de Polatlı’da olacağız. Eğer 
hava şartları elverişli olursa 
bu 4 günü de öne çekeceğiz 
ki herhangi bir şekilde İvedik 
Gerede Projesi bitinceye kadar 
yaşanan arızalarda eskisi 
gibi uzun süreli su kesintileri 
olmasın.”

1,5 MİLYON KİŞİNİN 
YARARLANACAĞI YAKLAŞIK 
107 KİLOMETRELİK İÇME 
SUYU İSALE HATTI

Tanıtım toplantısına katılan ve 
bu süreçte verdiği destek için 
Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’a 
teşekkür eden ASKİ Genel 
Müdürü Erdoğan Öztürk, ihale 
programlarına Ankara’nın acil 
olarak değişmesi gereken içme 
suyu, yağmur suyu ve atık su 
hatlarını aldıklarını açıkladı.

Başkent genelinde 570 bin 
metre atık su, 130 bin metre 
yağmur suyu, 215 bin metre 
içme suyu hattı imalatı 
gerçekleştirdiklerini belirten 
Öztürk, şu değerlendirmelerde 
bulundu:“Yıllardır sorun 

yaşanan Polatlı merkez ve 
12 mahallenin günlük su 
ihtiyacı Yüzükbaşı hattı 
ve yeni açılan kuyulardan 
sağlanıyor. Dayanım ömrünü 
tamamlamış, korozyona 
uğramış, sürekli arızaların 
oluştuğu, Polatlı halkımızın su 
ihtiyacını karşılayan Yüzükbaşı 
hattının devreden çıkarılması 
adına bu ihalemizin 
yapılması büyük önem arz 
ediyordu. Yenimahalle’deki 
İvedik İçme Suyu Arıtma 
Tesisi’nden başlayıp, Bağlıca-
Etimesgut, Yenikent-Sincan, 
Başkent OSB-Anadolu OSB, 
Malıköy Gecekondu Önleme 
Bölgesinden Temelli’ye ve 
nihayetinde Polatlı’ya kadar 
olan yaklaşık 107 kilometrelik 
içme suyu isale hattının 
ihale, sözleşme ve yer teslimi 
süreçleri bugün itibarıyla 
tamamlandı. 1,5 milyon kişinin 
faydalanacağı hattımız, 2 
bin 200 çaplı çelik borular ile 
başlayıp bin çaplı borulara 
kadar devam edecek olup, 500 
metreküp kapasiteli 2 adet  3 
bin metreküp kapasiteli 1 su 
deposu ve bir terfi merkezi 
imalatlarını içermektedir.”

Gürbağ Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Halil Bağıban da: 
“OHİTAN ile birlikte bu ihalede 
bulunmaktan mutluyuz. Bu işin 
büyüklüğünü ve önemini çok 
iyi biliyoruz. Projeyi en kısa 
sürede yapacağımıza herkesin 
inanmasını istiyoruz. Ankara 
ve Polatlı halkına hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.
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KÖYLERDE DE MUSLUKTAN 
SU AKACAK

Polatlı halkının gerçekleşmesini 
dört gözle beklediği ihale 26 
Ağustos 2020 tarihinde ASKİ 
Polatlı Bölge Müdürlüğü’nde 
tek seferde yapıldı. Yaklaşık 
maliyetin 633 milyon 839 
bin 231 TL 74 kuruş olarak 
açıklandığı ihaleye 8 firma 
katılırken, ihaleyi 549 milyon 
320 bin TL’lik en düşük teklifi 
vererek kazanan OHİTAN 
firması ile ASKİ Genel 
Müdürlüğü arasında 18 Eylül 
2020’de sözleşme imzalandı. 
Polatlı’nın sonradan mahalleye 
çevrilen köylerinde de 
musluktan içilebilir su akıtacak 
proje, İvedik İçme Suyu Arıtma 
Tesisi ile Polatlı arasında inşa 
edilecek 106 bin 714 metrelik 
isale hattının yanı sıra, 3 bin 
metreküp kapasiteli 1 su deposu, 
500 metreküp kapasiteli 2 su 
deposu ve 1 terfi istasyonu 
yapılmasını da içeriyor.
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BAĞLUM’UN ALTYAPISI  
YENİLENİYOR
ASKİ Genel Müdürlüğü 
Keçiören İlçesi Bağlum 
Karakaya Mahallesi’nin 
altyapısını yenileyerek, bölgede 
meydana gelen taşkınların 
önüne geçecek. 

Başkent’in dört bir tarafında 
yıllardır kanayan yara haline 
gelen su taşkınlarının önlenmesi 
çalışmalarına hız veren ASKİ 
Genel Müdürlüğü, dere yatağı 
içerisinde olması ve her yağışlı 
havada konutların alt kotlarının 
sel ve su taşkınlarına maruz 
kalması nedeniyle Bağlum 
Karakaya Mahallesi Üstün 
ve Ergün Sokaklarındaki 
vatandaşlara rahat bir nefes 

aldırmak için kolları sıvadı.  
Söz konusu bölgenin alt 
yapısının yenilenmesi için proje 
çalışmasını tamamlayan ve 
imalat çalışmalarına başlayan 
ASKİ ekipleri, bölge halkının 
yaşadığı problemleri en kısa 
sürede giderecek.

Çalışmalar kapsamında bölgede 
300 mm çapında bin 188 
metre atık su hattı, 400 mm 
ile 1200 mm çap aralığında 2 
bin 118 metre yağmur suyu 
hattı ile toplam 3 bin 306 
metre hat yapılarak, can ve mal 
kayıplarına neden olacak sel 
ve su taşkınlarının önlenmesi 
planlanıyor.

 KEÇİÖREN
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GÖKÇEHÖYÜK VE 
HACIMURATLI’NIN 
SU SORUNU ÇÖZÜLDÜ 

ASKİ Genel Müdürlüğü, 
Gölbaşı ilçesinin 

Gökçehöyük ve Hacımuratlı 
Mahallelerinde uzun süredir 
yaşanan su sorununu çözüme 
kavuşturdu.  Haymana 
yolu güzergâhında bulunan 
PE100 içme suyu hattına 
bağlantı yapan ASKİ ekipleri, 
mahallelere verilen suyun debisi 
ve basıncını artırarak bölgenin 
su krizini çözdü. 

Başkent Ankara’nın içme suyu 
ve altyapı problemlerini çözmek 
için aralıksız çalışan ASKİ 
Genel Müdürlüğü, son olarak 
Gölbaşı ilçesinin bir süredir 
susuzluk çeken Gökçehöyük 
ve Hacımuratlı Mahallelerini 
gündeme aldı. Bölgede çalışma 
yürüten ASKİ Su İnşaat Dairesi 
Başkanlığı,  Haymana yolu 
güzergâhında imalatı yapılan 
yaklaşık 15 kilometrelik duktil 
içme suyu hattının Yavrucuk 
Mahallesi’ne kadar olan 8 
kilometrelik bölümünü kısmi 
olarak devreye soktu. 

 “UĞRAŞTILAR DİDİNDİLER 
ŞU AN SU AKIYOR ” 

Özellikle yüksek kodlara 
su çıkmadığını belirten 
Hacımuratlı Mahallesi sakini 
Hıdır Balcı ise “Suyumuz 3 aydır 
hiç yoktu. Ekipler uğraştılar, 
didindiler şu an su akıyor sağ 
olsunlar” dedi.

Hayvancılıkla uğraştıklarını 
ifade eden Fikriye Bingöl 
de, “Bir süredir su sıkıntısı 
yaşıyoruz. Hele bu sene 
Ramazan ayından beri hiç 
gelmedi. Evimizde bir damla 
su akmadı.” diye konuştu. Hem 
kendi ihtiyaçları için hem de 
500-600 hayvan için tanklarla 
su getirmek durumunda 
kaldıklarını kaydeden Bingöl, bu 
nedenle 3 bine yakın su parası 
ödediklerini anlattı.  Bingöl, “Bu 
konu için gidebileceğimiz her 
yere gittik. En son ASKİ konuyu 
sonuçlandırdı. Allah razı olsun. 
ASKİ ekiplerine gerçekten de 
çok teşekkür ediyorum. ‘Merak 
etmeyin suyu size ulaştıracağız’ 
dediler ve yaptılar” dedi. 
Serpil Karslı ise besicilik 

yaptıklarını,  aylardır gece 
gündüz musluktan su akmadığı 
için 1 hafta içinde mallarını 
zararına satmak durumunda 
kaldıklarını söyleyerek, ASKİ 
ekiplerine teşekkür etti. 

Serpil KARSLI

 GÖLBAŞI
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MAMAK İLÇESİ MAMAK 
CADDESİ’NİN ATIK SU 
HATLARI YENİLENİYOR  

  MAMAK

ASKİ Genel Müdürlüğü, 
Mamak ilçesindeki Mamak 

Caddesi’nin yağmur suyu ve 
atık su hatlarını baştan sona 
yenileme çalışmalarına başladı. 
Başkent’i ilçe ilçe mahalle 
mahalle yepyeni altyapılarla 
buluşturmaya, artık eskiyen
altyapı hatlarını da yenilemeye 
devam eden ASKİ Genel 
Müdürlüğü bu kapsamda, 
Hatip Çayı kenarında bulunan 
yerleşim yerlerinden gelerek 
taşkınlara neden olan Mamak 
Caddesi’nin de altyapısını 
yeniliyor. 
Hüseyin Gazi, Bahçeleriçi 
ve Karağaç Mahallelerinden 
gelen yüzeysel suları almak 
ve sık sık arızalanan atık su 

hatlarını yenilemek amacıyla 
başlanan çalışmalar kapsamında 
bölgede 300 mm ile 800 mm 
çap aralığında bin 92 metre atık 
su hattı, 400 mm –bin 800 mm 
çap aralığında bin 127 metre 
yağmur suyu hattı ile toplam 2 
bin 219 metre hat yapılarak, can 
ve mal kayıplarına neden olacak 
sel ve su taşkınları önlenecek. 
Bölgedeki altyapı çalışmalarını 
yerinde inceleyen ASKİ Genel 
Müdürü Erdoğan Öztürk, 
Başkent’te altyapısı sorunlu 
olan bölgelerin tespit edildiğini 
ifade ederek, en ufak yağmurda 
yığılmalara, sele ve taşkınlara  
neden olan bölgelerin altyapısını 
öncelikli olarak yenilemeye 
başladıklarını kaydetti.   
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ASKİ’DEN NALLIHAN’DAKİ 
YANGINA BÜYÜK DESTEK

 NALLIHAN

Nallıhan ilçesinde ormanlık 
alanda başlayan yangına 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
Orman Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı itfaiye ekipleriyle birlikte 
ortak çalışarak lojistik destek 
sağladı. Ankara İtfaiyesi, 
ANFA, ASKİ’ye ait araç ve 
tankerle gece saatlerinde 
başladıkları destek çalışmalarına 
sabaha kadar devam etti. 
Beyalan ve Nallıgölcük 
mahallelerinde ikamet eden 
gönüllü vatandaşların ve 
itfaiye ekiplerinin yanında 
olan Büyükşehir Belediyesi, 
iki noktada kurduğu yemek 
çadırında BELPA mutfağında 
hazırlanan sıcak yemek, su 

ve çay dağıtımı yaptı. Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş da sabah 
saatlerinde bölgeye giderek 
Orman Genel Müdürlüğü 
Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret 
etti,  yangın hakkında bilgi aldı.
 
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
Nallıhan ilçesinde 1 Eylül 2020 
tarihinde 16.30’da Beyalan 
Mahallesi Bürmece mevkiinde 
çıkan orman yangınını 
söndürme çalışmalarına destek 
için tüm ekiplerini seferber etti.

Orman Genel Müdürlüğü 
tarafından hem havadan hem de 
karadan yürütülen çalışmalara 

Ankara İtfaiyesi, ASKİ ve 
ANFA ekipleri de destek oluyor. 
Havanın kararmasının ardından 
sadece kara ekiplerinin 
yoğun şekilde söndürme 
çalışması gerçekleştirdiği 
adreste Nallıgölcük ve Beyalan 
mahalleleri de tedbir amaçlı 
tahliye edildi.

BAŞKENT VE ÇEVRE İLLER 
NALLIHAN İÇİN TEK YÜREK 
OLDU

30 Ağustos 2020 günü Nallıhan 
ilçesi Eymir Yayla’sında başlayan 
ve kontrol altına alınan yangının 
ardından tekrar orman yangını 
çıktı. Başkent’in ciğerlerine 
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nefes olmak için Ankara ve 
çevre illerden gelen ekipler 
adeta tek yürek oldu. Ekipler 
rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen 
yangını kontrol altına almak 
için çalışma başlattı. Orman 
Genel Müdürlüğü İtfaiyesi’ne 
lojistik destek sağlayan Ankara 
İtfaiyesi gece boyu devam eden 
söndürme çalışmalarına katkı 
sağlamayı sürdürdü.
Ankara İtfaiyesi, ASKİ ve 
ANFA’ya ait çok sayıda ekibin 
sevk edildiği mahallede 
ASKİ’ye ait su tankerleri vakit 
kaybının önüne geçmek için 
köylüler tarafından kullanılan 
su havzasını besleyerek Orman 
Genel Müdürlüğü’nün itfaiye 
araçlarına su takviyesi yaptı. 

BAŞKAN YAVAŞ YANGIN 
BÖLGESİNDE

Başkan Yavaş ise sabah 
erken saatlerde Nallıhan’ın 
Beyalan Mahallesi’ne giderek 
Orman Genel Müdürlüğü 
Koordinasyon Merkezini ziyaret 
etti. Orman Genel Müdürü 
Bekir Karacabey’den yangının 
durumu hakkında bilgi alan 
Başkan Yavaş, sosyal medya 

hesabından “Yangını kontrol 
altına alma çalışmalarımızı iş 
birliği içinde sürdürüyoruz. 
Tüm ilçe halkımıza geçmiş 
olsun dileklerimi iletiyorum” 
notunu paylaştı. 

BELPA TARAFINDAN 
YANGIN BÖLGESİNDE 
SICAK YEMEK DAĞITIMI
YAPILDI

Yangının ilk çıktığı andan 
itibaren tüm imkanlarını 
seferber ederek Nallıhan’ı yalnız 
bırakmayan Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, yangın bölgesinde 
sıcak yemek, su ve çay dağıtımı 
gerçekleştirdi. Gece başlayan 
yemek ve ikramlara sabahın 
ilk ışıklarına kadar devam 
edildi. İki ayrı noktada BELPA 
tarafından kurulan çadırda 
ücretsiz olarak yemek dağıtım 
hizmeti, günün her saatinde 
gönüllü vatandaşlara ve ekiplere 
verildi. Büyükşehir ekipleri gece 
ve sabahın ilk ışıklarına kadar 
hem çalışanların ihtiyaçları 
karşılamak için hem de 
yangına müdahale edip 
kontrol altına alınıncaya kadar 
bölgedeki çalışmalara katkı 
sağlamayı sürdürdü.
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ÇUBUK 2 VE KAVŞAKKAYA 
BARAJLARI İÇİN “ÖZEL KORUMA” 
PLANI  

Ankara Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (ASKİ) Genel 

Müdürlüğü, toplamda 
yaklaşık 100 milyon metreküp 
su kapasiteli Çubuk 2 ve 
Kavşakkaya Barajları için özel 
hükümler belirleyecek bir 
koruma planı hazırlıyor.  

“Çubuk 2-Kavşakkaya Barajları 
Koruma Planı ve Özel Hüküm 
Belirleme Projesi” kapsamında 
Çubuk ilçesinde bölge halkı ve 
muhtarların katılımıyla 2. Havza 
Toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya katılan ASKİ Genel 
Müdür Yardımcıları Baran 
Bozoğlu, Ekrem Akçul ve Murat 
Tütüncübaşı, vatandaşların 
sorularını yanıtladı. 

Toplantıda Proje Koordinatörü 
Prof. Dr. Beril Salman Akın, 
Proje Koordinatör Yardımcısı 
Murat Avcı ile Hidrojeoloji 
Yüksek Mühendisi Otgonbayar 
Namkhaı birer sunum yaparak 
havzanın mevcut durumunu 
değerlendirdi. Ayrıca gelecek 
dönem yapılacak çalışmalar 
hakkında da bilgi verdi. 

PROJE 11 BARAJ VE BİR 
GÖLETİ KAPSIYOR 

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan ASKİ Genel Müdür 
Yardımcısı Bozoğlu, toplantının 
amacının; şu ana kadar yapılan 

çalışmalara ilişkin bölge 
halkından geri bildirim alarak 
projeyi sağlıklı hale getirmek 
olduğunu söyledi.  Bozoğlu, 
şöyle konuştu: 
“28 Ekim 2017’de bir içme ve 
kullanma suyu havzalarının 
korunmasına dair bir 
yönetmelik yayımlandı. Mevzuat 
kapsamında Türkiye’deki 
ilklerden birini de ASKİ Genel 
Müdürlüğü gerçekleştirdi 
ve özel hüküm belirleme 
çalışmalarına hızla başladık. 
Şu anda 11 barajımız ve bir de 
göletimizi kapsayacak şekilde 
bunların bulunduğu bölgeler ve 
ihtiyaçlar tanımlanarak 5 ayrı 
bölgeye ayrıldı. Bu bölgelerden 
Çamlıdere Barajı ve Gerede 

Işıklı Regülatörü havzalarındaki 
proje tamamlandı, özel 
hükümler belirlenmiş oldu. 
Kurtboğazı, Eğrekkaya ve 
Akyar baraj havzaları için 
çalışmaların da bu yıl içinde 
tamamlanmasını bekliyoruz.” 

“YÜZDE 70’İ TAMAM”

         Bozoğlu, 22 milyon 
metreküp su kapasiteli Çubuk 2 
Barajı özel hükümlerinin yüzde 
70 oranında tamamlandığını 
belirterek, “Bu baraj 190 
kilometrelik bir havza alanına 
sahip. Havza alanında Çubuk’a 
bağlı 13 mahalle bulunuyor” 
dedi. 
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“YÜZDE 70’İ TAMAM”

         Bozoğlu, 22 milyon 
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kilometrelik bir havza alanına 
sahip. Havza alanında Çubuk’a 
bağlı 13 mahalle bulunuyor” 
dedi. 
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“SUYU ANKARALILARA 
TAŞIYORUZ” 

Çubuk 2 ve Kavşakkaya 
Barajlarından alınan suyun 
Pursaklar İçme Suyu Arıtma 
Tesisi’nde arıtıldıktan sonra 
Pursaklar ilçe merkezi, Saray 
bölgesi ve ihtiyaç halinde 
Akyurt ve Keçiören’in bazı 
bölgelerine verildiğini anlatan 
Bozoğlu, “Yani Çubukluların 
yaşadığı bu bölgeden aldığımız 
suyu, biz, Ankaralılara 
taşıyoruz. Koruma ve kullanma 
dengesi içinde yaptığımız 
talepler, Ankaralıların içme 
suyu ihtiyaçlarına dair
birtakım sonuçlara sebep 
olacaktır. O yüzden de bu 
hassasiyetle çalışmaları 
yürütmek gerekiyor” diye 
konuştu.

 “GÖRÜŞLERİNİZ YOLUMUZU 
AYDINLATACAK” 

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın 
göreve başlaması ile birlikte 

tüm ihalelerin şeffaf şekilde 
gerçekleştirildiğinin altını çizen 
Bozoğlu muhtarlara, “Lütfen 
görüş ve eleştirilerinizi burada 
paylaşın. Sizin mahallenizde 
yaşadığınız problemler bizim 
için çok önemli. Siz sorunları 
ne kadar bizimle paylaşırsanız 
biz de o kadar çözüm üretmeye 
odaklanmış oluruz. Sizlerin 
görüşleri bizim yolumuzu 
aydınlatacak.” diye seslendi. 
“İçme-Kullanma Suyu 
Havzalarının Korunmasına 
Dair” yönetmelik kapsamında 
tüm baraj havzalarının kirliliğe 
karşı korunması, kirlenen 
havzaların ise iyileştirilmesi 
gerekiyor. ASKİ Genel 
Müdürlüğü,  projeyi 2022 yılına 
kadar tamamlamayı hedefliyor. 
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SİNCAN SARAYCIK’A 18 BİN 
METRELİK YENİ ALTYAPI 
Ankara Büyükşehir 

Belediyesi ASKİ Genel 
Müdürlüğü, Başkent’in belirli 
bölgelerinde şiddetli yağışlar 
sonucu meydana gelen su 
taşkınlarının önlenmesi 
amacıyla başladığı yenileme 
çalışmaları kapsamında Sincan 
Saraycık Mahallesi’nin de atık su 
ve yağmur suyu hattını yenileme 
çalışmalarına başladı. 

Sincan ilçesi Saraycık 
Mahallesi’nde yapılan TOKİ 
konutlarının atık su ve yağmur 
sularının deşarj edilmesi için 
projelendirmeyi tamamlayan 
ASKİ ekiplerinin çalışmalarının 
tamamlanmasıyla, 
yerleşimin yoğun olduğu 

Pınarbaşı, Oğuzlar, Selçuklu 
Mahallelerinde meydana gelen 
ve özellikle Hakan ve Seven 
sokaklarını etkileyen sel ve 
su taşkınlarının da önlenmesi 
sağlanacak. 
Söz konusu taşkınları 
önleyecek çap ve uzunlukta 

yeni hat çalışmalarına başlayan 
ASKİ Genel Müdürlüğü, bu 
kapsamda; 300 mm ile 1400 
mm çap aralığında 11 bin 277 
metre atık su hattı, 800 mm ile 
2400 mm çap aralığında 6 bin 
665 metre yağmur suyu hattı 
ile toplam 17 bin 942 metre hat 
imalatı gerçekleştirmiş olacak. 

Ekipler ayrıca, yüzeysel suları 
almak üzere 20 adet büyük 
ızgara ile 100 adet seri ızgara da 
yaparak, can ve mal kayıplarına 
neden olan sel ve su taşkınlarını 
önlemiş olacak. 

   SİNCAN
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ETİMESGUT İSTASYON 
CADDESİ’NDE İÇME SUYU 
VE ALTYAPI ÇALIŞMASI  

ETİMESGUT

Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, Etimesgut 

ilçesinde İstasyon Caddesi 
çevresindeki trafik akışını 
rahatlatmak amacıyla 
köprülü kavşak çalışmalarını 
tamamladı.  Bölgedeki 
çalışmalarını sürdüren ASKİ 
Genel Müdürlüğü, mevcut içme 
suyu ve atık su (kanalizasyon) 
hatlarının deplasesini yaparak, 
yağışlarda köprülü kavşakta 
birikebilecek yağmur sularının 
cazibe ile uzaklaştırılmasını 
sağlayacak.  

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
ve ASKİ Genel Müdürlüğü, 
Ankara’nın önemli merkez 
ilçelerinden Etimesgut’ta 
da yatırım çalışmalarını 
sürdürüyor. Büyükşehir 
Belediyesi, bölge halkının 
yıllardır ne yazık ki can kaybıyla 
da sonuçlanan kazalardan 

dert yandığı ilçenin trafik 
sorununu çözmek için çalışıyor. 
Belediye ekipleri Türk Kızılayı 
Caddesi’ndeki iki köprülü 
kavşak çalışmasını bitirerek, 
Sabancı Bulvarı ile Türk Kızılayı 
Caddesini birbirine bağladı. 
Çalışmalar kapsamında Sağlık 
Bakanlığı Etimesgut Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi önü (eski Hava 
Hastanesi) ve 2304. sokak girişi 
altgeçitleri de bitirildi.

KOORDİNELİ ÇALIŞMA 

Çalışmaları yerinde inceleyen 
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan 
Öztürk, ASKİ’nin, Büyükşehir 
Belediyesi Fen İşleri Dairesi 
ile koordinasyon içinde 
bölgedeki mevcut içme suyu ve 
atık su hatlarının deplasesini 
gerçekleştirdiklerini söyledi. 
Öztürk, genişleyen yağmur 
havzasının ve köprülü 
kavşakların yağmur sularının 
cazibe ile uzaklaştırılmasını 
sağlayacak hatların imalatının 
büyük bir kısmının 
tamamlandığını kaydetti. ASKİ 
Genel Müdürü Öztürk,  yapılan 
çalışmaları hakkında bilgi 
vererek, “Şu ana kadar Türk 
Kızılayı Caddesi’nde toplam 
900 metre içme suyu, bin 897 
metre atık su, 4 bin 646 metre 
de yağmur suyu hat imalatı 
bitirildi” dedi.   
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GENEL MÜDÜR ÖZTÜRK,
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİ
DOLAŞIYOR

ASKİ Genel Müdürü 
Erdoğan Öztürk, ASKİ 

Etimesgut Bölge Müdürlüğü’nü 
ziyaret ederek, çalışanların 
ve vatandaşların sorun ve 
taleplerini tek tek dinledi.  
Öztürk, bir vatandaşın yeni 
abone sayaç bağlantısı ile ilgili 
sıkıntısını kendisine aktarması 
üzerine ilgili daire başkanını 
telefonla arayarak süreci 
hızlandırmak için devreye girdi.

ASKİ Genel Müdürü Öztürk ile 
ASKİ Genel Müdür Yardımcısı 
Akçul, ASKİ’nin Etimesgut 
Türk Ocağı Caddesi’nde 
sürdürdüğü içme suyu ve altyapı 
çalışmalarını yerinde denetledi. 
Öztürk ve Akçul ardından ASKİ 
Etimesgut Bölge Müdürlüğü’ne 
geçti.  Burada tek tek katları 
dolaşan ve tüm birimleri ziyaret 

eden Öztürk, personele, 
“iyi çalışmalar” diledi.  
Öztürk, ayrıca bir süredir 
yaşadığımız koronavirüs 
pandemisi nedeniyle maske 
kullanımı ve sosyal mesafeye 
dikkat edilmesi gerektiğini 
hatırlattı. 

ÇÖZÜM İÇİN BİZZAT 
DEVREYE GİRDİ 

Öztürk, salgın hastalık 
nedeniyle kalabalık ortam 
oluşturmamak için bir süredir 
randevu sistemi ile çalışılan 
merkezde, vatandaşlar ile 
de sohbet etti. Bu sırada 
sıkıntılı bir yeni abonelik 
işlemi için merkezde bulunan 
Satılmış Can adlı vatandaş, 
Öztürk’ten kendisine yardımcı 
olmasını istedi. Vatandaşı 

dinleyen Öztürk, hemen ilgili 
daire başkanını telefonla 
arayarak söz konusu sürecin 
hızlandırılmasını istedi. 
Yetkililer ile vatandaşın abone 
numarasını paylaşan Öztürk, 
“Yardımcı olalım. İşlemleri 
hızlandırmaya çalışalım.” 
dedi. Telefon konuşmasının 
ardından Öztürk, vatandaşa 
sorunun kısa sürede çözüleceği 
bilgisini verdi.  Merkez binadaki 
ziyaretin ardından  Öztürk ve 
beraberindeki ekip, daha sonra 
kuruma ait araç gereçlerin 
bulunduğu kapalı ve açık garaj 
ile depoları gezerek, ASKİ Bölge 
Müdürü Ramazan Rıdvan 
Balaban’dan çalışmalar hakkında 
bilgi aldı.  
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İZSU GENEL MÜDÜRÜ ÖZKAN’DAN 
ZİYARET 
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürü Aysel Özkan, Ankara Su ve Kanalizasyon 

İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’ü makamında ziyaret etti. İZSU bürokratlarının 
da eşlik ettiği nezaket ziyaretinde Başkent Ankara ve İzmir’in su ve kanal çalışmaları masaya 
yatırıldı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Budapeşte Sular İdaresi’nden 
(Budapest Waterworks)  gelen heyeti ağırladı. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ile ASKİ 

Genel Müdür Yardımcıları Baran Bozoğlu ve  Murat Tütüncübaşı’nın ev sahipliği yaptığı toplantıda 
Tamas Bencze, Budapeşte Sular İdaresi’ni tanıtan bir sunum yaptı. Özaltın Firması yetkilileri 
Ahmet Düren ile Özgür Saim Dündar’ın da katıldığı toplantıda, ASKİ’nin kapasitesini iki katına 
çıkartmayı planladığı Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi’ne ilişkin teknik görüşme yapıldı. 

MACARİSTAN’DAN ZİYARET 
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ÇUBUK, AKYURT VE KEÇİÖREN İLÇELERİ ASBEST 
VE KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ İÇME SUYU 
ŞEBEKE VE İLETİM HATLARI YENİLEME İHALESİ   

      İHALELER

Ankara’nın adeta kanayan 
yarası olan, içme suyu 

şehir şebeke hattındaki insan 
ve çevre sağlığını tehdit 
eden, uzmanların kanserojen 
olduğunu açıkladıkları asbestli 
borular nihayet değişiyor. 
Söz konusu boruların acilen 
değiştirilmesi için bir süre 
önce kendi öz kaynaklarıyla 
çalışma başlatan ASKİ; Polatlı, 
Beypazarı, Nallıhan, Ayaş, 
Evren, Şereflikoçhisar Haymana 
ve Elmadağ’ın ardından 
dördüncü ihaleyi de Çubuk, 
Akyurt ve Keçiören ilçeleri için 
gerçekleştirdi.

  149 KİLOMETRE İÇME SUYU 
HATTI VE SU DEPOLARI  

 ASKİ Su İnşaat Dairesi 
Başkanlığı’nın düzenlediği 
Çubuk, Akyurt ve Keçiören 
ihalesinde teklifler, Elektronik 
Kamu Alımları Platformu 
(EKAP) üzerinden alındı. 25 
firmanın teklif sunduğu, yaklaşık 
bir saat süren ihale, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal 
medya hesapları ve Youtube 
kanalında canlı yayınlandı.  
Kazanan firmanın yine EKAP 
üzerinden ilan edileceği ihale 
kapsamında Çubuk, Akyurt ve 
Keçiören’de 149 bin 165 metre 
içme suyu şebeke iletim hattı, 
50 metreküp kapasiteli 2, 100 
metreküp kapasiteli 1 içme 
suyu deposu ile 5 terfi merkezi 
yapılacak. 

EN YÜKSEK TEKLİF

Yaklaşık maliyetin 21 milyon 
418 bin 880 TL 34 kuruş olarak 
açıklandığı ihalede en düşük 
teklif 14 milyon 270 bin 700 
TL, en yüksek teklif ise 19 
milyon 758 bin 277 TL olarak 
gerçekleşti. İhalenin süresi yer 
tesliminden itibaren 270 gün 
olarak belirlendi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, 
zaman zaman su sıkıntısı 

ile gündeme gelen Ankara’nın 
merkez ilçesi Gölbaşı ile uzak 
ilçelerden Bala’nın içme suyu 
sorununu çözmek için ihaleye 
çıktı. İhale kapsamında yaklaşık 
92 kilometre içme suyu şebeke 
iletim hattı yapılacak. 
Su İnşaat Dairesi Başkanlığı, 
“Gölbaşı ve Bala İlçe Merkezi ve 

Mahalleleri İçme Suyu Şebeke, 
İletim Hatları ve Diğer İmalatlar 
Yapım İşi” ihalesini 22 Eylül 
2020 tarihinde Genel Müdürlük 
binasında açık ihale usulü ile 
gerçekleştirdi. İhale için teklifler 
sadece elektronik ortamda EKAP 
üzerinden alındı. İhale ile 91 
bin 685 metre muhtelif çaplarda 
içme suyu şebeke  iletim hattı ve 
diğer imalatlar yapılacak. 

GÖLBAŞI VE BALA İLÇELERİNE 92 
KİLOMETRE İÇME SUYU HATTI YAPILACAK  
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medya hesapları ve Youtube 
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EN YÜKSEK TEKLİF
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teklif 14 milyon 270 bin 700 
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ilçelerden Bala’nın içme suyu 
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çıktı. İhale kapsamında yaklaşık 
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iletim hattı yapılacak. 
Su İnşaat Dairesi Başkanlığı, 
“Gölbaşı ve Bala İlçe Merkezi ve 

Mahalleleri İçme Suyu Şebeke, 
İletim Hatları ve Diğer İmalatlar 
Yapım İşi” ihalesini 22 Eylül 
2020 tarihinde Genel Müdürlük 
binasında açık ihale usulü ile 
gerçekleştirdi. İhale için teklifler 
sadece elektronik ortamda EKAP 
üzerinden alındı. İhale ile 91 
bin 685 metre muhtelif çaplarda 
içme suyu şebeke  iletim hattı ve 
diğer imalatlar yapılacak. 

GÖLBAŞI VE BALA İLÇELERİNE 92 
KİLOMETRE İÇME SUYU HATTI YAPILACAK  
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ASKİ İHALELERİNE REKOR KATILIM

      İHALELER

Başkent Ankara’nın yıllar 
içinde biriken içme 

suyu ve altyapı sorunlarını 
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katıldı. İhale kapsamında 
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Mahallesi’nde yaklaşık 16 
kilometre atık su ve yağmur 
suyu hattı döşenecek.

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve 
başlaması ile birlikte tüm 
ihaleler şeffaflık ilkesi gereğince 
belediyenin ABB TV ve sosyal 
medya hesaplarından canlı 
yayınlanıyor. 

ALTYAPI SEFERBERLİĞİ 

Başkent için adeta altyapı 
seferberliği başlatan ASKİ 
Genel Müdürlüğü, son 
olarak elektronik ortamda 
Kahramankazan’ın Saray 
Mahallesi için atık su 
(kanalizasyon) ve yağmur 
suyu ihalesi gerçekleştirdi. 95 
firmanın teklif sunduğu ihale 
kapsamında Saray Mahallesi’nde 
15 bin 810 metre atık su ve 
yağmur suyu hattı yapılacak. 

ASKİ tarihindeki en fazla teklif 
sunulan ihalelerden biri olarak 
dikkati çeken “Kahramankazan 
İlçesi Saray Mahallesi Atık Su 
ve Yağmur Suyu Yapım İşi”nin 
yaklaşık maliyeti 12 milyon 
867 bin 791 TL 99 kuruş olarak 
açıklandı.  ihaleye verilen en 
düşük teklif 5 milyon 117 
bin 816 TL iken, en yüksek 
teklif ise 9 milyon 546 bin 975 
TL oldu. İhaleye teklif veren 
firmaların elektronik ortama 
yüklemiş oldukları yeterlilik 

belgeleri ihale komisyonunca 
incelendikten sonra ihaleyi alan 
firmanın adı Elektronik Kamu 
Alımları Platformu (EKAP) 
üzerinden ilan edilecek.  

AKYURT, KALECİK, ÇUBUK 
VE PURSAKLAR İHALESİ 

ASKİ Kanal İnşaat Dairesi 
Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde 
de Başkent’in uzak ilçeleri 
Akyurt, Kalecik, Çubuk ve 
Pursaklar’daki kırsal bölgelere 
atık su ve yağmur suyu hatları 
yapımı için ihaleye çıkmıştı. 
İhale süreci ile birlikte bölgeye 
yaklaşık 62 kilometre (61 bin 
900 metre) muhtelif çaplarda 
atık su hattı döşenerek, 14 de 
foseptik çukuru yapılacak. Bu 
ihaleye verilen en düşük teklif 
11 milyon 898 bin TL olmuştu.  

      İHALELER
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POLATLI’NIN KADERİNİ 
DEĞİŞTİRECEK İHALEDE 
SÖZLEŞME İMZALANDI 

  POLATLI

Başkent Ankara’nın Polatlı 
ilçesinin temiz, sağlıklı ve 

kesintisiz su hasreti nihayete 
erecek.  Türkiye’nin en büyük 
içme suyu arıtma tesisi olan 
İvedik’ten Polatlı’ya kadar 
yaklaşık 107 kilometrelik bir 
isale hattı yapımını içeren, 26 
Ağustos 2020 tarihli ihaleyi 
kazanan OHİTAN Firması ile 
Ankara Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (ASKİ) Genel 
Müdürlüğü arasında sözleşme 

imzalandı. ASKİ Genel Müdürü 
Erdoğan Öztürk, yer teslimini 
takiben en kısa süre içinde 
çalışmaların başlayacağını 
bildirdi. 

Polatlı’nın yıllardır kangren 
halini alan içme ve kullanma 
suyu problemi nihayet 
çözülüyor. Polatlı halkının 
gerçekleşmesini dört gözle 
beklediği ihalede sözleşme 
aşaması da tamamlandı. ASKİ 

Genel Müdürlük binasında 
18 Eylül 2020 tarihinde 
gerçekleştirilen törende ASKİ 
Genel Müdürü Öztürk ile 
OHİTAN İnşaat Mühendislik 
Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi Genel Müdürü Cevdet 
Evgar sözleşmeyi imzaladı.  
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ESKİ KÖYLERİN DE İÇME 
SUYU OLACAK 

 İmza töreninde konuşan 
Öztürk, bu projeyi Ankara 
içinde birçok kesimin uzunca 
bir süredir beklediğini 
belirterek, “Köyden mahalleye 
dönüşen yerlerin de içme 
suyunun sağlanması anlamında 
önem arz eden böylesi bir 
projeyi imza aşamasına 
getirdiğimiz için oldukça 
mutluyuz. Tüm Ankara’mıza 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

Evgar da “Bizim için Ankara’ya 
ve ASKİ’ye hizmet etmek bir 
onur. Bu anlamda da bu proje 
özel bir proje olacak. Projenin 
kısa sürede bitirilmesi bizim 
de menfaatimize olacak” diye 
konuştu.  Bunun üzerine tekrar 
söz alan Öztürk, “Zaten Sayın 

Başkanımız Mansur Bey’in bize 
hızlı olunması yönünde verdiği 
bir talimat var.  Beklentimiz her 
ne kadar 30 ay olarak öngörülse 
de yapım süresini öne çekmemiz 
yönünde. Dileriz hem hızlı 
hem de kaliteli bir şekilde 
bu yapım süreci gerçekleşir.” 
dedi.  Öztürk, törenin ardından 
ise yer teslimini takiben en 
kısa süre içinde çalışmaların 
başlayacağını açıkladı. 

SU DEPOLARI TERFİ 
İSTASYONLARI
 
İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi 
ile Polatlı arasında inşa edilecek 
106 bin 714 metrelik isale hattı 
ile ilçeye içme suyu şebeke 
iletiminin sağlanacağı Polatlı 
projesi, aynı zamanda bölgeye 
3 bin metreküp kapasiteli 1 su 
deposu, 500 metreküp kapasiteli 

2 su deposu ve 1 terfi istasyonu 
yapılmasını da kapsıyor. 

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın ısrarlı 
mücadelesiyle 472 milyon TL’lik 
altyapı kredi talebinin sonunda 
belediye meclisinde kabul 
edilmesi ile  “İvedik-Temelli-
Polatlı Arası İçme Suyu İletim 
Hattı, Depo, Terfi İstasyonları 
ve Tesislerin Yapım İşi”  ihalesi,  
26 Ağustos 2020’de ASKİ 
Polatlı Bölge Müdürlüğü’nde 
tek seferde yapılmıştı. Yaklaşık 
maliyetin 633 milyon 839 
bin 231 TL 74 kuruş olarak 
açıklandığı ihaleye 8 firma 
katılmış, ihaleyi 549 milyon 320 
bin TL’lik en düşük teklifi  veren 
OHİTAN Firması kazanmıştı. 
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Çubuk ve Pursaklar ilçelerinin içmesuyu ihtiyacını karşılamak 
amacıyla 1961-1964 yılları arasında Çubuk Çayı (Çankırı Orta, 

Aydos Dağlarından çıkan akarsuyun) üzerine kurulan Çubuk II Barajı, 
toprak dolgu tipindedir. Baraj, Kavşakkaya Barajı’na bir isale hattı ile 
bağlanmıştır. Talvegten yüksekliği 69 m. olan barajın, gövde hacmi 
1.100.000 m3 iken normal su hacmi 22.445.000 m3’tür. Ölü hacmi 
361.000 m3 olan barajın aktif hacmi ise 22.084.000 m3’tür. Normal 
su kotu 1.113, minimum su kotu 1074,52 m, normal su kotunda göl 
alanı ise 1.20 km2 olan Çubuk II Barajı; Hacıkadın, Çayır, Mendek, 
Bağırcan, Kırkpınar ve Kışla Dereleri tarafından beslenmektedir. 
 Çubuk I Barajı’ndan sonra yapılmasından dolayı Ankara’nın 
ikinci barajı unvanına sahiptir. 
 İsale hattı 1200 – 1400 m’lik çelik borular ile 36.921 m. 
uzunluğundaki hat üzerinden Pursaklar Arıtma Tesislerine aktarılan 
baraj suyu burada arıtıldıktan sonra şehir merkezi, Pursaklar ve 
Çubuk ilçesinin su ihtiyacını karşılamaktadır. Şehir merkezine 54, 
Çubuk İlçesine 5 km uzaklıkta bulunan barajımızın çevre bölgelerinde 
mesire alanı ve görülmesi gereken çeşitli tarihi turistik yer ve yapılar 
mevcuttur. Bölgede tarihi kalıntılar da görmek mümkündür. Mesela 
Aktepe’deki Kale buluntuları ve Karadana bölgesindeki Oyulu Kaya 
Mezarı örnek olarak gösterilebilir. 
 Antik tarihte Hititlerin, daha sonraları Friglerin, Galatların, 
Perslerin, Romalıların ve Bizanslıların yaşamış olduğu bölgenin 
sonraki hâkimi Selçuklular olmuştur. Anadolu’nun fethi sırasında 
alınan ilk topraklardan biri olan Çubuk, adını bölgeyi ele geçiren 
Selçuklu Komutanı Çubuk Bey’den aldığı rivayet edilmektedir. 
 Günümüzde ise baraj ve çevresi insanlar tarafından sıkça 
kullanılmaktadır. Mesela baraja yakın bir konumda Çubuk II Barajı 
Mesire Alanı, doğada yürüyüşe çıkmak isteyenlerin ilk sırada tercih 
ettiği alan, temiz havası ve piknik alanı ile önemli bir uğrak yeridir. 
Ayrıca Çubuk merkeze 20, Hacılar köyüne ise 2 km. uzaklıkta 
Hacılar ve Avcıova köyleri arasında bir de Hacılar Köyü Şelalesi 
bulunmaktadır. 7 m. yüksekliğe sahip olan şelale aynı zamanda 
Çubuk II Barajı’nı da dolaylı olarak beslemektedir. 
 Çubuk II baraj yolunun devamında ulaşılabilecek, Ankara’ya 
68, Çubuk merkeze ise 25 km mesafede bulunan Karagöl, Kavak 
ve Yıldırım dağları arasındaki etekte yer alan derin bir krater 
gölüdür. Gölün çevresi doğal yapısı, yemyeşil bitki örtüsü, çam ve 
kavak ağaçlarıyla göz doldurmaktadır. Adını Selçuklu İmparatoru 
Sultan Melikşah’tan aldığı düşünülen ve Ankara Savaşından sonra 
Timurlenk tarafından 1402 yılında yaptırılan bir de hamam(Melikşah 
Hamamı), ziyaretçilerini ağırlamaktadır. 
 Çok sayıda türbeye sahip olan Çubuk ilçesi, misafirlerine 
tarihi ve manevi mekânları aynı anda ziyaret etme imkânı 
sunmaktadır. Özellikle Sele Köyünde bulunan Kalender Veli ve 
Siyami Dede Türbeleri ziyaretçi akınına uğramaktadır. Bölgede 
Bekir Ağalar Konağı olarak da bilinen, 2013 yılında müze yapılarak 
ziyaretçilerine kapılarını açmış, 2017 yılında ise Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından “Kent Müzesi” unvanını almış Çubuk Şehir 
Müzesi bulunmaktadır. 
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ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 
şehir şebekesine verdiği 

içme ve kullanma suyunun 
temiz ve kaliteli olduğu temmuz 
ayında yapılan analizlerle 
bir kez daha kanıtlandı.  
Başkentlilere sağlıklı ve 
içilebilir su sağlamak amacıyla 
kaynağından başlayarak 
musluktan akıncaya kadar 
ASKİ tarafından kontrol altında 
tutulan şebeke suyu 01-30 Eylül 
2020 tarihleri arasında yine 
sağlıklı ve temiz olarak sunuldu.        

          Türkiye’nin en büyük su arıtma 
tesisi olan İvedik İçme Suyu 
Arıtma Tesisi yerleşkesinde yer 
alan Su Kalite Merkezi’nin 37 
uzman personeli ile Ankara’nın 

suyu sürekli denetleniyor.
 Temiz su, atık su ve 
bakteriyoloji bölümleri olmak 
üzere 3 üniteden oluşan 
laboratuvarda her ay bin 
112 farklı noktadan alınan 
numunenin analizi yapılıyor. 
İçme suyunu musluklardan 
akıncaya kadar sürekli 
denetleyen ASKİ’nin yanı 
sıra Sağlık Bakanlığı İl Sağlık 
Müdürlüğü de analizler yaparak 
denetim de bulunuyor. 

WHO VE AB KRİTERLERİ

          Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
ve Avrupa Birliği’nin (AB) 
standart değerleri ile Sağlık 

Bakanlığı’nın İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkındaki 
Yönetmeliğinde belirtilen 
kriterlerine uygun olarak şehir 
şebekesine verilen ASKİ suyu 
tüm bu standartlara göre güvenli 
şekilde tüketilebilir özelliktedir. 

         Ankara’nın içme suyu ihtiyacını 
en temiz şekilde sağlamak 
için suyu kaynağından alıp 
arıttıktan sonra şehir şebekesine 
verdiği son noktaya kadar 
kontrol altında tutan ASKİ, 
raporlaştırılan bir aylık analiz 
sonuçlarını da web sayfası 
ve basın yayın araçlarıyla da 
aboneleriyle paylaşmaktadır.

BAŞKENTLİ TEMİZ VE
SAĞLIKLI SU İÇİYOR

SU ANALİZ SONUÇLARI    
 01-30 Eylül 2020 tarihlerine ilişkin sonuçlar:  
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ayında yapılan analizlerle 
bir kez daha kanıtlandı.  
Başkentlilere sağlıklı ve 
içilebilir su sağlamak amacıyla 
kaynağından başlayarak 
musluktan akıncaya kadar 
ASKİ tarafından kontrol altında 
tutulan şebeke suyu 01-30 Eylül 
2020 tarihleri arasında yine 
sağlıklı ve temiz olarak sunuldu.        

          Türkiye’nin en büyük su arıtma 
tesisi olan İvedik İçme Suyu 
Arıtma Tesisi yerleşkesinde yer 
alan Su Kalite Merkezi’nin 37 
uzman personeli ile Ankara’nın 

suyu sürekli denetleniyor.
 Temiz su, atık su ve 
bakteriyoloji bölümleri olmak 
üzere 3 üniteden oluşan 
laboratuvarda her ay bin 
112 farklı noktadan alınan 
numunenin analizi yapılıyor. 
İçme suyunu musluklardan 
akıncaya kadar sürekli 
denetleyen ASKİ’nin yanı 
sıra Sağlık Bakanlığı İl Sağlık 
Müdürlüğü de analizler yaparak 
denetim de bulunuyor. 

WHO VE AB KRİTERLERİ

          Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
ve Avrupa Birliği’nin (AB) 
standart değerleri ile Sağlık 

Bakanlığı’nın İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkındaki 
Yönetmeliğinde belirtilen 
kriterlerine uygun olarak şehir 
şebekesine verilen ASKİ suyu 
tüm bu standartlara göre güvenli 
şekilde tüketilebilir özelliktedir. 

         Ankara’nın içme suyu ihtiyacını 
en temiz şekilde sağlamak 
için suyu kaynağından alıp 
arıttıktan sonra şehir şebekesine 
verdiği son noktaya kadar 
kontrol altında tutan ASKİ, 
raporlaştırılan bir aylık analiz 
sonuçlarını da web sayfası 
ve basın yayın araçlarıyla da 
aboneleriyle paylaşmaktadır.

BAŞKENTLİ TEMİZ VE
SAĞLIKLI SU İÇİYOR

SU ANALİZ SONUÇLARI    
 01-30 Eylül 2020 tarihlerine ilişkin sonuçlar:  
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Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi Öğretim Üyesi, 

Doç. Dr. Mustafa Karaca, 
Ankara Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (ASKİ) Genel 
Müdürlüğü’nde, çalışanlara, 
30 Eylül 2020 ve 1 Ekim 2020 
tarihlerinde, “İş Yaşamında 
Duygular ve Davranış”,  “Öfke 
Kontrolü” ve “Etkili İletişim 
ve Beden Dili” konulu eğitim 
verdi. Yaşanılan koronavirüs 
pandemi süreci nedeniyle 
ASKİ Konferans Salonu’nda 
gruplar halinde gerçekleştirilen 
eğitimlere ASKİ personeli 
yoğun ilgi gösterdi. 

ASKİ PERSONELİNE 
‘‘İŞ YAŞAMINDA DUYGULAR 
VE DAVRANIŞ’’ EĞİTİMİ
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- EMİNE GEDİK

-’’GEDİK: KADIN HASSASİYETİNE 
TOPLUMUN İHTİYACI VAR’’ 

İÇİMİZDEN BİRİLERİ...

Ankara Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (ASKİ) Genel 

Müdürlüğü’nde yaklaşık 30 
yıldır endüstri mühendisi 
olarak çalışan Emine Gedik, 
2004 yılından bu yana ise iş yeri 
sağlığı ve iş güvenliği uzmanı 
olarak görev yapıyor. Türkiye’nin 
111. iş güvenliği uzmanı 
olduğunu belirten  Gedik, 
ASKİ’nin 5 bin 200 personelinin 
iş güvenliğinden sorumlu. 

Bir erkek çocuk annesi de 
olan Gedik, 28 yılı devirdiği 
çalışma hayatında ASKİ’nin 
adeta kurumsal hafızasına 
da sahip olması ile dikkati 
çekiyor. Gedik ile Türkiye gibi 
ataerkil bir toplumda sahada 
kadın mühendis olmanın 
dezavantajlarını ve ülkemiz 
için yeni bir kavram sayılan 
iş yeri sağlığı ve güvenliğini 
konuştuk.  Kadın hassasiyetine 
toplumun ihtiyacı olduğunu 
ifade eden Gedik, “Türkiye erkek 
egemen bir toplum olduğu için 
kadınlarla ilgili tüm tabular, 
ne yazık ki bizim mesleğimiz 
için de geçerli. ASKİ’deki kadın 
personel ve amirlerin sayısının 
mutlaka artması gerektiğini 
düşünüyorum. ASKİ’nin inşallah 

bir gün kadın bir genel müdürü 
de olur” diye konuştu. 
 
-ASKİ’deki çalışma hayatınız nasıl 
başladı?  

Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi’nden mezunum. 
Endüstri mühendisiyim. 
1992’den bu yana ASKİ’de 
çalışıyorum. 2004’ten beri de iş 
güvenliği uzmanlığı yapıyorum. 
2004’te İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun çıkması ile ASKİ’de 
bu alanda çalışacak personel 
ihtiyacı oldu. O dönemki daire 
başkanım, yanına çağırarak beni 
bu konuda değerlendireceklerini 
söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’nda kursa 
gittim.  Sınava girdim ve C sınıfı 
uzmanlık belgesi aldım. Bu 
konuda ilk belge alanlardanım; 
Türkiye’nin 111. iş güvenliği 
uzmanıyım ben. 

EMİNE GEDİK
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EMİNE GEDİK
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-Kadın mühendis olarak 
mesleğinizi yaparken sahada ne 
gibi zorluklar yaşadınız? 

Maalesef kadınlar şantiyelerde 
çok kabul görmüyor. Şantiyede 
işçiler, müdürler, başkanlar 
hep erkektir ve kadının sahada 
olmasına çok da alışkın değildir 
bizim ülkemiz. Sahada eğer 
kontrol mühendisiyseniz işçi 
sizi dikkate alır ama bir erkek 
kadar değil yine de. Kadın 
olarak sözünüzü geçirebilmek 
için biraz daha baskın bir 
karakterde olmak gerekiyor. 
Naifliği kaldırmaz saha. Kadın 
mühendisler, sahada erkek 
işçinin, ustanın sınavından 
geçer. Oysaki kadınların çok 
güçlü yaratıldığını düşünüyorum 
ben.

“MİSYONUM ŞANTİYELERDE 
CİNSİYET AYRIMINI 
KALDIRMAK”

Kadın duygusallığı ya da annelik 
şefkati, iş hayatında iletişim 
konusunda bazı avantajlar da 
sağlıyor tabii.  Şantiyede bir 
erkek amirin görmediği şeyleri 
görebiliyorum ben. Kadın 
hassasiyetiyle sahaya biraz daha 
işçinin gözünden bakabiliyorum, 
daha koruyucu yaklaşıyorum. 
Kadın hassasiyetine toplumun 
gerçekten çok ihtiyacı var. 
ASKİ’deki kadın personel 

ve kadın amirlerin sayısının 
mutlaka artmasını istiyorum. 

ASKİ’nin inşallah bir gün 
kadın bir genel müdürü de 
olur. Cinsiyet ayrımının 
ortadan kalkması için sahada 
her yerde kendimi göstermeye 
çalışıyorum. Böyle bir misyon 
edindim kendime. 

“İŞ GÜVENLİĞİ 
UZMANLIĞINI ADETA 
SENDİKA TEMSİLCİSİ GİBİ 
YAPIYORUM”

-İş yeri sağlığı ve iş 
güvenliğinden tam olarak ne 
anlamamız gerekiyor? 
İş güvenliği; çalışma ortamında 
çalışanların sağlığını tehdit 
eden her türlü tehlike ve riskin 
tariflenerek, kişinin sağlığını 
kaybetmeden çalışmasını 
sağlamanın bilimsel yöntemleri 
demek. İşin psikolojik yönü 
de var. Bizim kanunumuz eğer 
ispat edebilirseniz psikolojik 
zarar görmeyi de iş kazası olarak 
kabul ediyor. Bu işte güvenilir 
olmak en önemli şey. İşçi biliyor 
ki ben şikâyetimi Emine ablaya 
anlatırım, o adımı amirlerimle 
paylaşmaz ama sorunun çözümü 
için de elinden geleni yapar. Bu 
kavram tabii sadece arazideki 
işçiyi değil ofis çalışanını da 
kapsıyor. Ben bu işi işin ucunda 
insan olduğu için çok sevdim. 
İş güvenliği uzmanlığını adeta 
bir sendika temsilcisi gibi 
sahiplenerek yapıyorum. Her 
platformda işçilerin taleplerini 
korkusuzca ifade ettim. Bu 
benim ruhuma uygun bir işti 

onun için de çok bütünleştim. 
Bu işin saati yok. Her saat sahada 
olabilirim. Telefonum 7/24 açık. 
Bana ihtiyaç duyulan her yerde 
olmaya çalışıyorum açıkçası. 
Çünkü beni sahada görmesi, 
işçinin daha tedbirli çalışmasını 
sağlıyor. Gerektiğinde acil 
tehlike bildirimi yapmakla 
sorumluyum. O durumlarda çok 
hızlı hareket etmem gerekiyor. 

“İLK DEFA BİR YÖNETİCİ, İŞ 
KAZASI YERİNE İŞ CİNAYETİ 
DEDİ” 

-Türkiye’nin ilk İş güvenliği 
uzmanlarından biri olarak 
meslek hayatınızda yaşadığınız 
üzücü bir olay oldu mu?  

Yerel seçimin hemen arkasından 
Nallıhan’da bir kaza oldu ve 
Sedat İşler adlı genç bir işçimizi 
kaybettik. O olay çok yaraladı 
beni. Böylesi durumlarda aile 
ile hemen diyaloğa geçiyorum 
ben. Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın 
Mansur Yavaş, kazadan 
sonra ASKİ’ye geldi. Seminer 
salonunda bir konuşma yaptı 
ve amirlerden iş güvenliğine 
mutlaka önem vermelerini 
isteyerek, aksi durumda taksirle 
adam öldürmek suçundan 
yargılanabileceklerini söyledi. 
O konuşmada ASKİ tarihinde 
ilk defa bir yönetici, “iş kazası” 
yerine “iş cinayeti” tanımını 
kullandı. İş güvenliği adına bir 
bürokratın ağzından duyduğum 
en güzel cümleydi bu. Başkan 
Yavaş, hukukçu kimliği ile bu 
konuya dikkat çekti. Ben de bu 
işe gönül verdim ve ASKİ’de iş 
güvenliği kültürünün oturmasını 
istiyorum. Her iş, mutlaka iş 
güvenliği ile başlamalı. İşçiden 
de alınan kurallara tartışmasız 
uymasını bekliyorum. 
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Birinci Dünya Savaşı’nda 
mağlup olan İttifak 

Devletleri arasında yer alan 
Osmanlı’nın toprakları üzerinde 
Avrupalı devletlerin emelleri 
vardı. Kendi aralarında Osmanlı 
Devleti’ni parçalamak için 
anlaşmışlardı. Bu uğurda 
yapamayacakları şey yoktu. 
Yunan Devleti’nin Avrupalı 
devletlerce desteklenerek İzmir 
ve çevresi üzerinde hak iddia 
etmesi de bunun bir örneğiydi. 
“Büyük Fikir” anlamına gelen 
“Megali İdea” doğrultusunda, 
Bizans İmparatorluğu ve 
Pontus Rum Devleti’nin 
yeniden ihyası ile Büyük Helen 
İmparatorluğu’nu kurmayı 
arzulayan Yunanlar, Osmanlı’ya 
karşı savaş hazırlıklarına başladı. 

Tarihte Birinci İnönü Muharebesi 
adıyla yer alan çarpışmada Türk 
kuvvetleri galip gelmiş Yunan 
kuvvetleri ise geri çekilmek 
zorunda kalmıştı. Bu çekilme 
tam anlamıyla bir çekilme 
değil, yeniden güç toplamaydı. 
İki aylık bir süreçte yeniden 

birliklerini toparlayan Yunan 
kuvvetleri Mart’ın sonlarına 
doğru tekrar harekete geçti. 
İkinci İnönü Muharebesi olarak 
da adlandırılan bu çarpışmada 
sonuç yine değişmedi. 

Türk ordusu ilerlemelerine 
müsaade etmiyordu. Yunan 
ordusu bir türlü önlerindeki 
engeli aşamıyordu. Bu sırada 
Mustafa Kemal Paşa, İnönü 
muharebelerinden dolayı 
cephedeki İsmet Paşa’ya bir 
telgraf göndermişti. Telgrafta 
özetle şöyle diyordu: “Siz orada 

yalnız düşmanı değil, milletin 
makûs talihini de yendiniz.”

Yunan ordu Komutanının 
emriyle birlikler birkaç sefer daha 
atağa kalkmışsa da her defasında 
Türk birlikleri tarafından 
püskürtülmüştü. Yunan ordusu 
gücünü tamamen toplayıp 
Temmuz ortalarında yeniden 
taarruza kalktı. Bu sefer olacak 
diye ümitlenmişlerdi. Çünkü 
Türk ordusu önce Eskişehir’den 
sonra da Kütahya’dan geri 
çekiliyordu. Bizzat Mustafa 
Kemal Paşa’nın emriyle Türk 

O SATIH BÜTÜN VATANDIR!
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O SATIH BÜTÜN VATANDIR!
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ordusu Sakarya’nın doğusuna 
çekiliyordu. Geri çekilmedeki 
amaç, birlikleri toparlamak ve 
yeniden çarpışma pozisyonu 
alabilmek içindi.

Düşman karşısında gerçekleşen 
bu geri çekilme, mecliste de 
endişeleri artırmıştı. Acilen bir 
önlem alınmalı ve düşmana 
gereken cevap verilmeliydi. 
Bu cevabı da ancak savaş 
meydanında Mustafa Kemal 
Paşa’nın önderliğinde 
verebilirlerdi. Bu doğrultuda 
4 Ağustos 1921’de meclisin 
ortak kararıyla Başkomutanlığa 
Mustafa Kemal Paşa getirildi. 

Başkomutan Mustafa Kemal 
Paşa, ordusunun durumunu 
biliyordu. Çok fazla eksiği vardı. 
Bu eksiklikleri de ancak milleti 
karşılayabilirdi. Türk milletine 
olan inancı ve güveni tamdı. 
Tekâlif-i Milliye emirlerini 
yayınladı. Bu emirle, vatandaşlar 
elinde avucunda ne varsa 
ordunun ihtiyaçlarını giderdi.

Türk ordusu arkasında milleti, 
başında Başkomutanıyla 
yeniden çarpışmaya ve düşmanı 
topraklarından söküp atmaya 
hazırdı.

23 Ağustos’ta yeniden taarruza 
kalkan Yunan ordusu karşısında, 
Başkomutan Mustafa Kemal 
Paşa hafızalara kazılan o veciz 
sözünü söyledi: “Hatt-ı müdafaa 
yoktur, sath-ı müdafaa vardır. 
O satıh bütün vatandır.”

Yunan kuvvetlerinin saldırıları 
durdurulmuş ve karşı saldırıya 
geçilmişti. Kaybedilen tüm 
tepeler geri alınmaya başlanmış, 
düşman ordusu adım adım 
geri çekilmeye zorlanmıştı. 
Yunan ordusu karşılık vermekte 
zorlanıyordu. Türk ordusu, 
büyük bir kuvvet ve inançla 
ilerlemesini devam ettiriyordu. 
Eskişehir Afyon hattına kadar 
kovaladıkları Yunan birlikleri 
bozguna uğramış ve dağılmıştı.

Nitekim tarihler 13 Eylül 1921’i 

gösterdiğinde her şey Türk 
devleti lehine sonuçlandı. 22 
gün 22 gece aralıksız süren ve 
Türk Kurtuluş Savaşı’nın dönüm 
noktası sayılan Sakarya Meydan 
Muharebesi, Başkomutan 
Mustafa Kemal Paşa’nın, 
emrindeki muzaffer ordunun ve 
Türk milletinin kenetlenmesiyle 
kazanılmış oldu. Böylelikle vatan 
toprakları üzerinde hak iddia 
edenler de çok sert bir cevap 
almışlardı. 

Mustafa Kemal ATATÜRK, 
Sakarya Meydan Muharebesi 
ile alakalı görüşünü Nutuk’ta 
şöyle ifade ediyor: “Yeni Türk 
devletinin tarihine, dünya 
tarihinde pek az rastlanan 
büyük bir meydan muharebesi 
örneği kaydetti.” 

***
Bu vesileyle Ankara’daki Sakarya 
Meydan Muharebesi Tarihi 
Milli Parkı’nı da ziyaret ederek 
o atmosferi daha yakından 
hissedebilirsiniz.

Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı
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Covid19 salgını bir parçası olduğumuz 
bu koca evrende hepimizin bir 
şekilde birbirine bağlı olduğunu ve 
eylemlerimizin ise başkalarını da 
etkilediğini bir kez daha hatırlattığını  
ifade eden Psikolog Menekşe İldan 
Çiftçi, herkesin kendini korurken 
aslında başkalarını da koruduğunu  
bilerek, dayanışma içinde bu sürecin 
atlatılması gerektiğini kaydediyor. 
Psikolog Çiftçi, içinden geçtiğimiz 
bu zorlu pandemi sürecinin ruh 
halimize etkileri, süreci atlatırken 
nasıl davranmamız gerektiğine ilişkin 
sorularımızı yanıtladı.     

Pandemiyle birlikte pek çok kişinin 
de ruh hali değişti. Ya aşırı titiz ve 
kaygılı ya da hiç umursamaz tavırlar 
içinde bu süreci geçirmeye çalışıyor. 
Hangisi doğru?   

 Her zaman ruh halimizin “iyi” 
olması gerekmiyor ya da hep 
“pozitif ” düşünmek zorunda da 
değiliz. Olumlu veya olumsuz her 
bir duygumuzun bir işlevi vardır; 

COVİD-19 VE KAYGI

olumsuz olarak nitelendirilen keder, 
üzüntü, kaygı, korku, acı gibi duygular 
da çok insani ve normaldir. Salgınla 
beraber günlük düzenimiz tümüyle 
değişti; rutinlerimiz, normallerimiz, 
konuşmalarımızın içeriği, hatta 
dertlerimiz bile değişti. Belli bir 
dönemde belli bir duyguyu daha çok 
hissetmemiz bizim aslında o duruma 
daha kolay uyum sağlamamızı 
mümkün kılar.

Dünyanın bu puslu, güvensiz 
zamanında kaygılanmamız çok 
işe yarayan bir duygudur; kaygı 
duyduğumuz için önlem alır, özenli 
davranır, hem kendimizi hem 
de diğer insanları korumak için 
insanlarla aramıza fiziksel mesafe 
koyarız. Demek ki kaygı duymaktan 
korkmamamız, aksine bu dönem 
kaygı duymamızın hayatta kalmak 
için elzem olduğunu bilmemiz bizi 
rahatlatacaktır. Kaygıda ölçüyü 
kaçırınca “her şey kararında güzeldir” 
sözü kaygı için de geçerlidir. Kaygıyı 
her iki uçta yaşamak kişiye zarar 

verebilir. Birinci uçta, yani hiç kaygı 
yaşamama halinde dünyada hiç salgın 
yokmuş gibi çok rahat davranmak, 
“bana veya yakınlarıma bir şey olmaz” 
düşüncesiyle vurdumduymaz hareket 
etmek insanı riske karşı korumasız 
bırakır, önlem almadığı için kendisini 
ve diğer insanları tehlikeye atar. Diğer 
uç noktada ise tam tersi “mutlaka 
hasta olacağım ve öleceğim” gibi 
yoğun bir kaygı yaşamak da insanı 
kilitleyeceği, hareketsiz bırakacağı için 
yine gerekeni yapamayacaktır. 

Kaygı durumu başka psikolojik 
rahatsızlıkları tetikler mi? 
  
 Hepimiz az ya da çok korona olma 
riskiyle karşı karşıya olduğumuzu 
bilmemize rağmen aynı ölçüde tepki 
vermeyiz. Salgın karşısında verdiğimiz 
tepki mizacımız ve hayata bakış 
açımızla da çok alakalı olduğu gibi 
daha önce karşılaştığımız zorluklara, 
kriz durumlarında, deneyimlediğimiz 
ilk travmalara verdiğimiz tepkiye de 
benzer. Eğer daha önce psikolojik 

Psikolog Menekşe İLDAN ÇİFTÇİ  
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rahatsızlığımız veya herhangi bir 
hastalığa yatkınlığımız var ise bunlar 
salgın döneminde tetiklenebilir, ama 
salgında kaygı duyuyoruz diye tek 
başına bu bizi psikolojik olarak hasta 
etmez. Bir anlamda bu dönemden 
nasıl çıkacağımıza bağlı olacaktır. 
Salgınla beraber artan kaygımız salgın 
bittikten sonra, bildik yaşantımıza 
döndükçe giderek azalacaktır.

Pandemi yalnızlaşma duygusu 
yaratır mı?    

 Toplumumuzda, kişiler arası fiziksel 
mesafe özellikle batı toplumlarına 
göre çok yakındır; fiziksel teması, 
kucaklaşmaları, sarılmaları severiz, bu 
nedenle batılı insan bize uzak ve soğuk 
gelirken kendimizi sıcak ve yakın 
olarak tanımlarız. Salgın tam da en 
çok ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda 
bizi sevdiklerimizle, yakınlarımızla 
mesafeli olmaya zorluyor; davranış 
ve alışkanlıklarımızı değiştirmemizi 
dayatıyor. Evlerimizde akraba ve 
arkadaşlarımızla görüşemiyoruz; 
kargo çalışanları, su dağıtıcıları 
veya market çalışanları olmasa 
kapımızı çalanın olmadığı, aklımızın 
havsalamızın almadığı fiziksel bir içe 
kapanmayı ve yalnızlığı yaşıyoruz. 
Salgın hepimiz için var desek de 
biliyoruz ki bunda da eşit değiliz. 
Ekonomik ve eğitim durumumuz, 
cinsiyetimiz, yaşımız, aile yapımız, 
hangi ülkede yaşadığımız, yaptığımız 
iş gibi birçok faktör de salgından 
nasıl etkileneceğimizi belirliyor. Bu 
dönemde işsiz kalan birinin maruz 
kalacağı kaygı, kendisine şiddet 
uygulayan veya kendisini taciz eden 
kişiyle yirmi dört saat aynı çatı altında 
yaşamanın kişide yaratacağı travma 
ile sadece hastalık dolayısıyla yaşanan 
kaygıdan çok farklı olacaktır.

 Ne Yapmalıyız ? 

Bir felaketin sadece bizim başımıza 
gelmesi ile bütün insanların aynı 
felaketi yaşaması arasında fark vardır. 
Sadece bizim başımıza gelen bir 
felaket karşısında duyacağımız öfke, 
acı, ruhsal çöküntü herkes tarafından 

yaşandığında daha katlanılır bir hal 
alabilmektedir. Savaşlarda, doğal 
afetlerde yaşanan onca zorluk ve 
kayıplara karşın insanlar bunun sadece 
kendilerinin başına gelmediğini 
bildikleri için çok travmatik 
olayları bile görece daha kolay 
atlatabilmektedirler. Elbette bunda 
yaşanılan travmadan sonra insanların 
yaralarını sarmak için bir araya 
gelmeleri de çok değerlidir. Salgında 
da hastalık riskinin bütün insanlar 
için var olduğunu, çoğunluğun kaygılı 
olduğunu, zor zamanlardan geçtiğini 
bilmek bizi dengede tutan ve daha 
güçlü kılan bir dayanak haline gelebilir. 
Bu dönemde destek alıp vermek, 
çevremizdekilerle, yakınlarımız ve 
arkadaşlarımızla fiziksel mesafeye 
rağmen sosyal bağımızı sürdürmemiz 
çok önemlidir. Görüntülü konuşmalar, 
mesajlaşmalar, telefonlaşmak duygusal 
yakınlığı koruyacak böylece ihtiyaç 
duyduğumuz ilgi ve şefkati hem 
alacak hem de karşımızdakine verecek 
imkânımız olacaktır.

Bu sürecin atlatılmasında ne yapsak 
bize iyi gelir? 

 Böyle bir dönemde ne yaparsak bize 
iyi gelir?  sorusunun yanıtı da kişiden 
kişiye değiştiği için, kendimizi, 
sunulan kimi reçetelere uymaya 
zorlamak yerine bize iyi geleni 
kendimizin bulması daha önemlidir. 
Çünkü birine iyi gelen diğerine iyi 
gelmeyebilir. Kimisi bu dönemde çok 
kitap okuyabilirken, kimisi normalde 
okuduğundan daha az okuyor olabilir. 
Kimisi film izlemenin kendisine 
daha iyi geldiğini keşfederken, kimisi 
mutfakta yeni tarifler denemeyi veya 
hastalığı uzak tutmak adına sürekli 
temizlik yapmayı tercih etmiş olabilir. 
Eski düzenimizi sanki salgın yokmuş 
gibi sürdürmeye çalışmak yerine 
esnek olmak, bu döneme özgü rutinler 
oluşturmak için çaba göstermek 
uyum sağlamamızı kolaylaştıracaktır. 
Kaygımızı daha çok arttıracak ve bize 
zarar verebilecek şeylerden kendimizi 
alıkoymayı başarmalıyız. Örneğin 
günün her saatinde salgınla ilgili 
haberlere odaklanmak kaygımızı 

gereksiz yere yükseltecektir. 

Pandemi ile ilgili haberleri takip 
etmeli miyiz ?  

Gündemi yeteri kadar takip etmek 
gerekir.  Kararında yani sadece 
bilgilenmek için  takip  bize başka 
işlerle uğraşacak enerji, zaman ve 
motivasyon sağlayacaktır. Ayrıca 
internette veya sosyal medyada 
karşılaştığımız her bilginin doğru 
olmadığını bilmeliyiz ve bu nedenle 
bilgi kirliliğinden de uzak durmamız 
gerekmektedir. Örneğin akraba ve 
arkadaşlarımızla konuşurken veya 
mesajlaşırken karşımızdaki kişinin 
kaygı düzeyini dikkate almalı ve 
sürekli kötü haberlerden söz etmemeye 
özen göstermeliyiz; duyguların 
bulaşıcı olduğunu, hangi duygunun 
yoğunluğuyla konuşuyorsak 
karşımızdaki kişiye de bu duyguyu 
aktardığımızı aklımızda tutmalıyız. 

Fiziksek aktivitelerin önemi var mı?  
  
Beden ve zihin bir bütündür, 
birbirilerini etkilerler. Bedenimiz 
iyiyse zihinsel olarak da kendimizi iyi 
hissederiz. Dolayısıyla iyi beslenme ve 
fiziksel uğraşlar zihinsel bıkkınlık ve 
yorgunluğumuza iyi gelecektir. 

Pandemiyle uzun süre birlikte zaman 
geçirmek zorunda kalan aile bireyleri 
nasıl davranmalı?  

Aile içinde normalden daha fazla 
zaman geçirmenin getirdiği birçok 
sıkıntıyı bertaraf etmenin bir yolu 
kişisel sınırlara saygılı olmaktan 
geçmektedir. Bu dönem kişiler 
arası problemleri derinleştirmenin, 
deşmenin zamanı değil, aksine hem 
kendimize hem de gerek beraber 
yaşadığımız gerekse diğer insanlara 
karşı tahammülünüzü genişletmemiz 
gereken bir zaman olduğunu hep 
hatırımızda tutmakta fayda olacaktır..
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BİR ZAMANLARIN BÜYÜK 
SU HAZNESİ: 
BEDESTEN SU DEPOSU
Cumhuriyet sonrası 

Ankara’nın ilk içme suyu 
kaynakları olan Çubuk Barajı 
ve Kusunlar Kaptajı dergimizin 
önceki sayılarında konu 
edilmişti. Şehre getirilen bu 
suların abonelere dağıtımı 1931 
– 1936 yılları arasında görev 
yapmış olan Ankara Şehri İçme 
Suyu Komisyonu tarafından 
tasarlanmış ve uygulanmıştır 
Sözü edilen dağıtım sisteminin 
en büyük elemanı 3500 
m3’lük hacmiyle Bedesten Su 
Deposu’dur. Yeni Seyran su 
deposunun yapıldığı tarihe 
(tahminen 1960’lara) kadar 
Ankara’nın en büyük hacimli 
su deposu olma özelliğini 
taşımıştır [1].Günümüzde 
Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi olan eski Mahmutpaşa 
Bedesteni ön cephe girişinin 
karşısında yer aldığı için adının 
Bedesten Su Deposu olduğu 
düşünülmektedir. Deponun 
bulunduğu alan 13 – 15 Eylül 
1916 tarihlerinde gerçekleşen 
yangın yerindedir. İnşaat 
tarihi net olmamakla birlikte, 
1931 ile 1934 yılları arasında 
yapıldığına ilişkin belgeler 
mevcuttur [2], [3], [4]. Bedesten 
Su Deposu’nun bitişiğinde 
bir de pompa istasyonu 
bulunmaktadır.

Ankara Şehri İçme Suyu 
Komisyonu’nun tasarladığı 

içme suyu dağıtım sistemine 
göre, Kusunlar Kaptajı’ndan 
Cebeci’deki bir pompa 
istasyonuna iletilen su, terfi ile 
Kale civarındaki Mahmutpaşa 
Bedesteni arka cephesindeki 
Atpazarı su deposuna 
iletilmekte, bu depodan 
da cazibe ile Bedesten Su 
Deposu’na aktarılmaktadır. 
Bedesten Su Deposu’dan 
alınan su bitişiğindeki pompa 
istasyonu yardımı ile Kalenin 
içinde bulunan 180 m3’lük bir 
diğer depoya basılmaktadır. 
Bedesten Su deposunun, ayrıca 
cazibe ile beslediği alanlar 

şehrin çok büyük bir kısmını 
kaplamaktadır. 
Bu alan günümüzde İstasyon, 
Ulus, Hacı Bayram Veli Cami, 
Gençlik Parkı, Atatürk Kültür 
Merkezi, Opera, Dil ve Tarih 
– Coğrafya Fakültesi’nin 
bulunduğu geniş bir alandır. 

Ankara Şehri İçme Suyu 
Komisyonu’nun tasarımı Çubuk 

Barajı ve Su Süzgeci devreye 
alındıktan sonra değişmiştir. 
1936 sonrasında Su Süzgeci’ne 
yerleştirilen bir pompa 
istasyonu ile beslenen Bedesten 
su deposu, 1990’lı yıllara kadar 
aktif bir şekilde kullanılmış [5], 
Çubuk Barajı ve Su Süzgeci’nin 
kullanımının sonlandırıldığı 
1994 sonrası bir tarihte 
devreden çıkartılmıştır.

Bedesten su deposunun 
haznesi 2017 yılında içi 
toprak doldurularak otoparka 
dönüştürülmüştür. 
Pompa istasyonu binası ise 
halen terkedildiği günkü 
haliyle bir endüstri mirası 
olarak durmakta ve içindeki 67 
yaşındaki pompalar ile birlikte 

kendisine sahip çıkılmasını, 
Cumhuriyetin Başkentine 
yaptığı hizmetin hatırlanmasını 
beklemektedir.

Bedesten Pompa İstasyonunda

Bedesten Pompa İstasyonundaki 
1953 Tarihli Pompaların 

Karakteristik Bilgileri

Bedesten Pompa İstasyonunda 
1940 – 1950 Yılları Arasında 

Kullanılmış Ampermetre
(Kaynak: ASKİ Tesisler Dairesi 

Başkanlığı)
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kendisine sahip çıkılmasını, 
Cumhuriyetin Başkentine 
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Bedesten Pompa İstasyonunda

Bedesten Pompa İstasyonundaki 
1953 Tarihli Pompaların 

Karakteristik Bilgileri

Bedesten Pompa İstasyonunda 
1940 – 1950 Yılları Arasında 

Kullanılmış Ampermetre
(Kaynak: ASKİ Tesisler Dairesi 

Başkanlığı)
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ANKARA’NIN KAYIP DERELERİ 
BELGESEL OLDU:‘‘ASFALTIN 
ALTINDA DERELER VAR’’

“...Köyleri bakımlı, bütün 
halkı zengin ve mutlu, halkı 

garipleri sever, sevimli ve 
verimli köylerinde ekinlikleri 
bol, hayrat ve bereketleri çok, 
nimetleri çok çok bol, kaynakları 
suları akar ve çağlar, bakımlı 
ve şenlikli bir beldedir ki kalesi 
ve şehri benzersizdir…” diye 
betimlemiş Ankara’yı ve suyunu 
“ Seyahatnamesi”nde  Evliya 
Çelebi üç asır öncesinde… 
Binlerce yıllık tarihi ve Türkiye 
Cumhuriyetinin Başkent’i 
Ankaramız, artan nüfusu hızlı 
kentleşmeyle birlikte Evliya 
Çelebi’nin tasvir ettiği ve 
yakın zamana kadar kenarında 
gezintilerin yapıldığı, içinde 
ördeklerin yüzdüğü onlarca 
derenin üzeri kapatılarak sadece 
isimlerde ve fotoğraf karelerinde 
k a l m ı ş t ı r . B ü l b ü l d e r e s i , 
K a v a k l ı d e r e , H o ş d e r e , 
Cevizlidere, Kirazlıdere, Dikmen 
Deresi gibi hergün üzerinden 
gelip geçtiğimiz asfaltın altındaki 
kayıp derelemizden sadece bir 
kaçı…             

Başkent’in kayıp derelerinin izini 
süren yönetmen Yasin Semiz, 
bu derelerin tekrar gün yüzüne 
kavuşturulması için verilen 
mücadeleye ışık tutan “Asfaltın 
Altında Dereler Var” belgeseline 
hayat verdi.  Ankara Film 
Festivali’nde “Ulusal Belgesel 
Yarışması VEKAM Özel Ödülü”ne, 
İstanbul Uluslararası Mimarlık 
ve Kent Filmleri Festivali’nde 
ise “En İyi 3. Belgesel Ödülü”ne 
layık görülen belgeselde, Ankara 
Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(ASKİ) Genel Müdürlüğü’nün 
arşivinden görüntülere de yer 
verildi.  

Genç cumhuriyetin başkenti 
ilan edilen Ankara, denize 
kıyısı olmamasına karşın birçok 
derenin buluşma noktasında 
kurulmuştu. “Asfaltın Altında 
Dereler Var” belgeseli, 20. 
yüzyılın ilk yarısında yeniden 
inşa edilen, Atatürk devrimlerine 
ev sahipliği yapan bu kentin 
büyüdükçe derelerini yitirmesini 
anlatıyor.  “Ankaralılar farkında 

değiller ama her gün kentin cadde 
ve sokaklarında yürürken aslında 
yer altında kalmış derelerin 
üstünden geçiyorlar.  ‘Gri kent’ 
olarak zihinlerde yer eden 
Başkent’in caddelerinin altından 
dereler sessizce akmaya devam 
ediyor…” diyen Semiz, 1986 
yılında İstanbul’da doğdu. Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi’nde 
(ODTÜ) mühendislik okuyan 
Semiz,  2010’dan itibaren 
sinema sektörü ile ilgilenmeye 
başladı. 2014’te “Eymir Neden 
paylaşılamadı?” adlı ilk 
belgeselini çeken Semiz, 2019’da 
ise Kavaklıdere, Hoşdere, 
Bentderesi, Cevizlidere, Hatip 
Çayı, Çubuk Çayı ve İncesu 
gibi Ankara’nın derelerinin 
hikâyesini anlattığı “Asfaltın 
Altında Dereler Var” belgeseline 
imza attı. Semiz ile çeşitli ödüllere 
layık görülen son belgesel filmini 
konuştuk.  Ankara’nın kayıp 
derelerinin hikayesine ilişkin 
belgesel hazırlama fikrinin,  
bu kentte yaşayan insanların 
hikâyesiyle kesiştiğini ifade  
eden Semiz,  ilgi çekici olanın da 
bu olduğunu kaydediyor. Büyük 
umutlarla ve zorluklarla kurulan 
yeni ülkenin birçok derenin 

Yasin SEMİZ
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ANKARA’NIN KAYIP DERELERİ 
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ALTINDA DERELER VAR’’
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birleşme noktası olan yerini de 
Başkent olarak seçtiğine dikkat 
çeken Semiz, “Yıllar geçtikçe 
buranın büyük bir kent olmasına 
sebep olan dereler birer birer 
gözden kayboluyor. Aslında 
birçoğu yerin altında yaşamaya 
devam ediyor. Bunun farkında 
olan az sayıda insan, kentte bu 
durumdan habersiz yaşayan 
milyonlara farklı şekillerde bunu 
hissettirmeye çalışıyor. Bunun 
anlatılmaya değer olduğunu 
düşünüyorum.”

“Derelerin varlığından benimde 
haberim yoktu”
Başlangıçta yer altında kayıp 
dereler olduğundan benim de 
haberim yoktu. Bu konuyla 
ilgilenen inşaat mühendisi, 
aktivist gibi bir grup arkadaşla 
bir film gösteriminde tesadüfen 
tanıştık. İlgimi çeken bu konu 
hakkında farkındalık yaratıp, 
kamuoyu oluşturmak içinde 
bir belgesel yapma fikri ortaya 

çıktı. Tabii bunun üzerinde epey 
çalıştık. Kaynak araştırdık, çeşitli 
kurumlara başvurduk. 2015’te 
başladığım belgeseli Eylül 
2019’da ancak tamamlayabildim. 
Dereler, sanatçılar, gençler, 
öğrenciler, teknik insanlar 
herkesi ilgilendirdiği için 
performans sanatçısı da şehir 
planlama öğrencisi de var 
belgeselimizde.

-Bu belgeseli çekerken bir takım 
zorluklarla karşılaştınız mı? 
Türkiye’de belgesel çekmek 
başlı başına macera ve zorluk. 
En önemli sorunlar yapısal ve 
ekonomik sorunlar. ‘Çekiyorum’ 
dediğiniz anda belli yerler, sizi 
karşıt gibi görebiliyor. Özellikle 
de devlet kurumları yapılan işi 
de pek anlamadıkları için kaygılı 
yaklaşıyorlar. 

-Asfaltın Altında Dereler Var 
Belgeseli’ne ASKİ’nin de katkısı 
var. 

Çekimler sırasında ASKİ ile 
yolunuz nasıl kesişti?

Belgeselimiz geçen yıl 
Antalya’da festivalde gösterildi. 
O süreçte Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nden bize ulaşarak,  
Mansur Başkanın filmi 
duyduğunu ve izlemek istediğini 
söylediler. Öyle bir temas 
gerçekleşti. Bize, ‘Hangi dereler 
ile ilgili çalışma yapılmasını 
önerirsiniz?’ diye sordular. 
Görüşlerimizi kendilerine rapor 
halinde sunmayı planlıyoruz. 
ASKİ Genel Müdürlüğü irtibata 
geçtik. ASKİ arşivinden 
belgeselimiz için görüntüler 
almamıza yardımcı oldular. 
Bunun için de kendilerine 
teşekkür ediyorum.   

-Bu belgesel ile izleyiciye 
aktarmak istediğiniz mesaj 
nedir? 
Proaktif bir konu ve belgeselin 
bir önermesi var. Birçok film 

  Sıhhıye Köprüsü İncesu Deresi
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bir olayı belgeler, onu aktarır 
insanlara. Bizim belgeselde ise 
şöyle bir durum var; ‘O böyle 
değil de şöyle olsaydı nasıl 
olurdu?’yu tartışıyoruz aslında. 
Asfaltın Altında Dereler Var 
beklediğimin üzerinde ilgi 
gördüğü için mutluyum. 

-Belgeselden biraz daha ayrıntı 
paylaşabilir misiniz? 

Başkent, Atatürk döneminde 
suya girilebilir, mesire yerleri 
olan şekilde planlanmış. Daha 
sonra hızlı ve çarpık şehirleşme 
ile birlikte bunlar tek tek yok 
olmuşlar. Üstü kapatılmış, 
üstünden araba yolu geçirilmiş 
örneğin. Şu an biz onları hiç 
görmüyoruz ama bu dereler 
akmaya devam ediyor. Örneğin 
Tunus Caddesi’nin altından 
Kavaklıdere geçiyor. Kavaklıdere, 

bir noktaya kadar akıyor ondan 
sonra kanalizasyon ile karışıyor. 
Hatip Çayı, Mamak’ta belli 
bir noktaya kadar geliyor ve 
sonrasını göremiyoruz. Eski 
Ankara fotoğraflarında kalenin 
etrafında gördüğümüz akarsu 
Hatip Çayı. Sıhhiye’de yer alan 
Hitit Güneş Kursu Heykeli’nin 
oradan da bir dere geçiyor. Yerin 
altından akmaya devam ediyor 
ama bizim haberimiz yok. Temiz 
bir şekilde aksa kentin çehresini 
değiştirebilecek yapılar bunlar. 

-Bu dereler hala açıktan aksaydı 
ne gibi etkileri olacaktı? 

İklim değişimi açısından 
pozitif etkiler ortaya çıkardı. 
İklim değişiklikleri ile birlikte 
şehirler artık çok sıcak. Dereler 
sayesinde bir rüzgâr koridoru 
oluşuyor ve o da şehrin daha 

serin olmasına sebep oluyor. 
Yeşil hava koridorunun, şehri 
serinletici etkisi var. Uzmanlar, 
5-10 derecelik bir ısı farkı ortaya 
çıkacağını söylüyor. Ankara’nın 
havasının temizlenmesine de 
katkısı olacaktı. Su kalitesi 
artacaktı çünkü akan su, daha 
temiz olur. Şehirdeki gürültü 
azalacaktı. 

“HEPİMİZ BETONUN İÇİNDE 
HAPSOLMUŞ DURUMDAYIZ”
   
Şu an hepimiz çok yazık ki beton 
içine hapsolmuş durumdayız. 
O duyguyu azaltırdı mutlaka. 
Yaşamımızı değiştirecek 
bir etkiye sahip bu dereler 
konusu. Sıhhiye’de, Ulus’ta 
4 şeritli bir yolun yerinde 
yürüyüş yapabileceğimiz, 
bisiklete binebileceğimiz, 
ağaçların altında oturup nefes 

Ankara Bent Deresi üzerinde Debbağhane Köprüsü / 1940’lar
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alabileceğimiz büyük bir 
yeşil alan olduğunu düşünün 
insanların psikolojisi de dâhil 
hayatlarımızda total bir değişime 
yol açardı. 
“DÜNYADA DEREYİ GÜN 
IŞIĞINA KAVUŞTURMA 
TRENDİ BAŞLADI”

-Üstü açılarak yeniden kent 
yaşamına kazandırılan derelerle 
ilgili dünyadan örnek verebilir 
misiniz? 

Dünyada böyle çok fazla örnek 
var artık. Bu konuda en çok 
bilinen örnek de Güney Kore’nin 
başkenti Seul. Seul’de 20 yıl önce 
çok radikal bir karar alıp bizim 
Eskişehir Yolu büyüklüğündeki 
bir yolun altındaki akarsuyu gün 
yüzüne çıkarıyorlar. Yolu başka 
bir yere taşıyorlar yani.  Maliyeti 
yüksek çalışmalar 3 yıl sürmüş 
ama şu an da kent çok farklı 
bir konumda. Seul’e çok fazla 

turist geliyor. Serin yeşil koridor, 
kentin ekolojisini de değiştiriyor. 
ABD,  İngiltere, Hollanda’da da 
benzer çalışmalar var. Dereyi 
gün ışığına kavuşturma terimi, 
2010’lardan itibaren dünyada 
trend halini aldı.
 
SEL RİSKİ DOĞUYOR 

-Çarpık yapılaşma dereleri yok 
ediyor o da sel riski ve tüm canlılar 
için tehlike doğuruyor.  

Dünyanın birçok ülkesinde 
çarpık yapılaşma derelerin 
kaybolmasına neden olmuş. 
Kentler çok hızlı büyüyünce 
altyapı yetersiz kalıyor o da 
sellere yol açıyor. En ufak bir 
yağmurda sel felaketleri ile 
karşılaşıyoruz. Kanalizasyon ne 
yazık ki bu derelere veriliyor. O 
bölgede gecekondu var diyelim 
hemen o dereye kaçak bir boru 
bağlıyorlar. Bir süre sonra da 

hastalık yayılmasın diye onun 
üstünü kapatıyorlar. Dereyi 
beton kanala alıyorlar. Düz 
boru gibi bir kanal düşünün. 
Dereler kapalı kutular içindeler, 
o kanal sıkıştığında suyu 
taşıyamadığı için sel riski ortaya 
çıkıyor. Örneğin Cevizlidere’de 
geçtiğimiz yıllarda dalgıçlar 
eşliğinde insanları kurtarmaya 
çalışmışlardı hatırlarsanız. Dere 
yatağına altgeçit yapılırsa su 
basması çok doğal oysa. Mesela 
1957’de de Ankara’da 50 kişinin 
yaşamını yitirdiği büyük bir 
sel felaketi yaşanıyor. Onun da 
etkisiyle 20-30 yıl boyunca parça 
parça yapa yapa 1990’lara gelince 
artık bu derelerin hiçbirini 
görmüyoruz. Bugün artık 
dünyada çok farklı bir anlayış 
var. Türkiye’de de bu derelerin 
gün ışığına kavuşturulmasını 
istiyoruz. 
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TARİHİMİZ

ANKARA’NIN TARİHİ ÇEŞMELERİ

- DERÇATOĞLU MUSTAFA ÇEŞMESİ -
(HAPİSHANE ÇEŞMESİ)

Başkentimizin tarihi 
çeşmelerini tanıtmaya 

Derçatoğlu Mustafa Çeşmesi 
diğer adıyla Hapishane 
Çeşmesi ile devam ediyoruz.

Derçatoğlu Mustafa 
Çeşmesi’nin halk arasında 
Hapishane Çeşmesi olarak 
bilinmesinin sebebi eski 
Ulucanlar Hapishanesi’nin 
önünde bulunması 
gösterilmektedir. Suyunu 
Elmadağ su hattından 
alan çeşme, günümüzde 
Altındağ Belediyesi Ulucanlar 
Cezaevi Müzesi’nin önünde 
bulunmaktadır. 

Bir duvar yüzeyi üzerinde 
hafif bir çıkıntı şeklinde, 
şerit görünümlü mimari bir 
bezeme ögesi olan Silme, 
Ankara andezit taşından 

yapılmış olan Derçatoğlu 
Mustafa Çeşmesi’ni üst ve 
alt olmak üzere iki bölüme 
ayırmıştır. Alt bölümünde 
ayna taşı bulunurken, üst 
bölümde ise çeşmenin 
kitabesi koyulmuştur. Mermer 
kitabesindeki 3 satırlık bilgiye 
göre çeşmenin, 1885 yılında 
yapıldığı anlaşılmaktadır. 
Kitabede şunlar yazmaktadır: 
“Paşa Ağazade Hacı İbrahim 
Efendi’nin biraderi merhum 
Mustafa Efendi namına inşa 
edilmiş çeşmedir. Sene 1303 
(1885)  

Çeşmenin ön yüzeyinde kesme 
blok taşlar kullanılırken, 
arka yüzeyinde ise moloz 
diye tabir edilen taşlar 
kullanılmıştır. Çeşmenin 
lülesi zaman içerisinde zarar 
gördüğünden günümüze kadar 

ulaşamamıştır. Çeşmelerin 
olmazsa olmazı sayılabilecek 
yalak taşı, Derçatoğlu 
Mustafa Çeşmesi’nde 
de bulunmakta fakat içi 
doldurulmuş olduğundan 
kullanılmamaktadır. 

Eski Ulucanlar Hapishanesi’nin 
önünde bulunan çeşmeden o 
tarihlerde kim bilir kimler su 
içmiş, sıcaktan bunalıp yüzüne 
ve ensesine su çarpmıştır. 
Belki cezaevindeki yakınını 
ziyarete gelenler belki de 
sokaktan geçen herhangi 
biri…  Derçatoğlu Mustafa 
Çeşmesi, diğer çeşmeler gibi 
Ankara’nın kültürel gelişimine 
katkı sunmuş ve tarihe mâl 
olmuştur. Böylesi tarihi yapılara 
Ankaralılar sahip çıkmakta, 
gelecek kuşaklara da emanet 
bırakmaktadır.

Yararlanılan Kaynaklar:
• Yavuz İşçen, Osmanlı Dönemi’nde Ankara’nın Mahalle Çeşmeleri, Cadde Anafartalar Kuyumcuları Yay., Mayıs 2019.
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Yararlanılan Kaynaklar:
• Yavuz İşçen, Osmanlı Dönemi’nde Ankara’nın Mahalle Çeşmeleri, Cadde Anafartalar Kuyumcuları Yay., Mayıs 2019.

43

Ritmik sanat türlerinden 
birisi olan Pandomim, 

daha evvelden belirlenen 
bir temanın el kol ve beden 
hareketleri kullanarak anlatıldığı 
bir tiyatrodur. Sessiz tiyatro 
olarak bilinen ve “mim” sanatı 
olarak ifade edilen pandomime, 
köken itibariyle eski Yunanca’da 
“mimeisthai” denir ve “taklit 
etmek” “temsil etmek” gelir. 
Bilinen en eski sanat türlerinden 
biridir. 

Görsel sanat olarak kabul 
gören pandomim ülkemizde de 
büyük ilgi görmektedir. Sanatı 
icra edenler haricinde önemli 
sayılabilecek bir izleyici kitlesi 
de vardır. Bilhassa gençlerin 
bu alana yönelmesi, bu daldaki 
yeteneklerini geliştirmesi de 
dikkat çekmektedir. Pandomimin 
Türkçedeki karşılığı insanların 
duygu ve düşüncelerini beden 
dili ve mimikleriyle anlatmasına 
yönelik sözsüz oyun anlamına 
gelmektedir.  

Pandomim sanatında icracı kişi 
hiçbir şekilde konuşmamalıdır. 
İzleyiciye anlatılmak istenen 
konunun teması belirlenip, bu 
temaya uygun ortam hazırlanıp 
sahneye çıkılır ve mimikler ile 
beden dilini kullanılarak sunum 
gerçekleştirilir. 

Pandomim, icrasının diğer 
sanat türlerinden farklı olması 
sebebiyle, özel bir konuma 
sahiptir. Görsel sanatlar 

içerisinde sadece beden dili ve 
mimiklerle yapılan Pandomim, 
evrensel bir dil kullanmaktadır. 
Sinemada “sessiz sinema” olarak 
ifade edilen Pandomimin 
en önemli temsilcisi Charlie 
Chaplin’in de dediği gibi, 

SESSİZ VE SONSUZ SANAT
PANDOMİM

“Konuşursam beni sadece İngilizce bilenler anlayacak  
ama sessiz bir filmi herkes anlayabilir.”     
          Charlie Chaplin

konuşmadan ulaşacağı izleyici 
sayısı ile konuşarak ulaşacağı 
izleyici sayısı arasında belirgin 
bir fark vardır. Evrensel dilden 
kasıt da tam olarak bunu ifade 
etmektedir. 

Türkiye’deki pandomim 
sanatçılarından Erdinç Dinçer’in 
ismi öne çıkar.
Ülkemizde popüler olan 
Pandomim, dünya çapında 
da modern görsel sanatlar 
içerisinde özel bir konuma 
sahiptir. Sokaklarda dahi 
pandomim yapılmakta ve 
sanatçının çevresinde kalabalık 
izleyici kitlesi oluşturmaktadır. 
İlgilisi bu kadar çok olmasına 
rağmen sanatı sergileyen 
kişi sayısı oranla daha azdır. 
Çünkü mimiklerle bir şeyler 
anlatabilmek, beden dilini 
kullanarak konuşabilmek 
oldukça zordur. Bu alanda 
başarılı olabilmek için çok emek 
verilmesi gerekir. Fakat izlemesi 
de bir o kadar keyiflidir. Sanat; 
hayata keyif katar, renklendirir, 
anlamlandırır ve yönlendirir. 
Yazımızı Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün şu veciz sözüyle 
sonlandıralım:
“Sanatsız kalan bir milletin, 
hayat damarlarından biri 
kopmuş demektir.”

SANAT
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