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SUYUMUZUN HER DAMLASINI
TASARRUFLA TÜKETELİM

Küresel ısınmaya bağlı iklim 
değişikliğinin etkisi ile yaşanan 

kuraklık tüm dünyayı etkisi altına 
alırken, Türkiye genelinde de içme 
ve kullanma su gereksiniminin 
karşılandığı barajlardaki su miktarı 
alarm seviyesine ulaştı.  
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 
her bir damlası kıymetli olan tatlı 
su kaynaklarının sürdürülebilirliği 
için alınacak kurumsal önlemlerin 
yanında,  tüketim alışkanlıklarındaki 
değişimle her bir bireyin su 
kaynaklarının korunmasına büyük 
katkı sağlayacağına dikkat çekti. 
Kentsel su sistemlerinin şehirleri 

sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kıldığının 
altını çizen Öztürk, kentlerdeki 
hızlı nüfus artışı,  tarım ve sanayide 
suya olan talebin artması nedeniyle 
kaynaklarımızın her zamankinden 
daha dikkatli ve verimli kullanılması 
gerektiğini söyledi.    
Son yılların en kurak sonbaharının 
geride bırakıldığını belirten Öztürk, 
“Şehrimizin su gereksinimini Çamlıdere, 
Kurtboğazı, Eğrekkaya, Kavşakkaya, 
Çubuk, Gerede gibi 11 barajdan aldığımız 
su ile karşılıyoruz. Bu yıl yaşanan 
kuraklık barajlardaki su rezervlerini de 
etkiledi” dedi.   
Barajlardaki su miktarının 

Selim Arda ERYILMAZEvin DEMİRTAŞ Ahmet ŞAD
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dijital sensörler aracılığıyla anlık 
takip edildiğini belirten Öztürk, 
Başkentlilerden suyu her zamankinden 
daha dikkatli kullanmalarını istedi. 
Öztürk, Başkent Ankara’yı besleyen 
barajların su durum tablosuna ilişkin 
önemli açıklamalarda bulundu. 
Barajların doluluk oranının 28 Kasım 
2020 tarihi itibarıyla yüzde 22,77 
seviyelerinde olduğunu söyleyen 
Öztürk, “Barajlarımızda 360 milyon 
763 bin metreküp su bulunuyor. 
Mevsimsel kuraklık ve pandemi sürecinde 
artan su tüketimini de dikkate alarak 
Başkentlilerden suyu daha tasarruflu 
kullanmalarını istiyoruz” dedi. 
Başkent’teki barajların toplam hacminin 
1 milyar 584 milyon 555 bin metreküp 
olduğuna dikkat çeken Öztürk, “Geçen 
yılın aynı ayına göre 3 milyon 351 bin 
metreküp daha fazla suyumuz var. Ama 
bu durumun hiçbir hemşehrimizde 
suyumuz bol algısı oluşturmasını 
istemeyiz” dedi.  Öztürk, Ankara’ya içme 
ve kullanma suyu sağlayan barajlarda 
doluluk miktarının 28 Kasım 2019 
tarihinde 357 milyon 412 bin metreküp 

olduğunu, bu oranın 28 Kasım 2020 
tarihinde ise 360 milyon 763 bin 
metreküp olarak kayıtlara geçtiğini 
aktardı.
Kentte kişi başı günlük tüketilen su 
miktarının 237 litre ölçüldüğünü 
belirten Öztürk, pandemi sürecinin 
devam ettiğini hatırlatarak, Başkentlilere 
su kullanımında tasarruf çağrısı yaparak 
şunları söyledi:  
“Mevsimsel kuraklık ve pandemi 
sürecinde artan su tüketimi nedeniyle son 
aylarda Türkiye genelindeki barajlarda 
doluluk oranlarında önemli düşüşler 
gözleniyor. Ankara’da durum şimdilik 
geçen yıldan daha iyi olabilir ancak 
geleceği de düşünerek suyu tasarruflu 
kullanmaya mutlaka özen gösterelim. 
Bu konuda bilinçli birer vatandaş 
olarak lütfen arızalı muslukları tamir 
ettirelim ve hiçbir zaman boşa su 
akıtmayarak kişisel önlemlerimizi 
alalım. Unutmayalım ki doğadaki kıt 
kaynakların başında yer alan içilebilir 
suyun her bir damlası çok kıymetli… Bu 
konuda her zamankinden daha duyarlı ve 
özenli olalım lütfen.” 
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BAŞKENT SUYU TÜRK VE DÜNYA 
STANDARTLARINA UYGUN 

Musluklardan akan suyun kalite, 
temizlik ve sağlık açısından sürekli 
kontrol edildiğini vurgulayan Öztürk, 
ASKİ tarafından şehir şebekesine verilen 
içme suyu hakkında olumsuz yayınlar 
yapılmasının tamamen art niyetten 
kaynaklandığına dikkat çekti.  ASKİ 
Genel Müdürü Erdoğan Öztürk,   bu ay 
içinde bazı sosyal medya hesaplarında 
Başkent suyunda bakteri olduğu 
iddialarıyla ilgili de şunları söyledi: 
“Son günlerde bazı art niyetli kişiler 
sosyal medya hesaplarından Ankara’nın 
şebeke suyunda ‘Legionella Pneumophila’ 

bakterisi bulunduğuna dair asılsız 
ve gerçek dışı paylaşımlar yapmayı 
alışkanlık haline getirdi. Tamamen 
kurumumuzu karalamak amacıyla 
yapılan bu yayınlar nedeniyle hiçbir 
vatandaşımızın musluklarından akan 
suyu kullanırken kuşkuya düşmesini 
istemeyiz. Çünkü İvedik İçme Suyu Arıtma 
Tesisi’nde arıtılarak şehir şebekesine 
verdiğimiz su, Türk ve Dünya içme suyu 
standartlarına uygundur. Su analiz 
sonuçları ise günlük olarak www. aski.
gov.tr web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu 
nedenle vatandaşlarımızın kaynağı belli 
olmayan haberlere itibar etmemelerini 
önemle rica ediyoruz. 
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MUSLUKLARIMIZDAN AKAN 
SUYU YİNE GÜVENLE TÜKETTİK
ASKİ tarafından düzenli olarak denetlenen 
şebeke suyunun 01-30 Kasım 2020 tarihleri 
arasındaki analiz sonuçlarına göre, ASKİ 
Genel Müdürlüğü’nün şehir şebekesine 
verdiği içme ve kullanma suyunun temiz, 
kaliteli ve sağlıklı olduğu bir kez daha ortaya 
koyuldu. 
İvedik Arıtma Tesisi yerleşkesinde yer alan 
Su Kalite Merkezi’nin uzman personelleri, 
suyun kaynağından başlayarak musluktan 
akıncaya kadar olan tüm aşamalarını 
düzenli periyotlarla ve büyük bir titizlikle 
denetlemeye devam ediyor. Temiz su, atık 
su ve bakteriyoloji olmak üzere 3 üniteden 
oluşan laboratuvarlarda her ay düzenli olarak 
112 farklı noktadan alınan örneklerin analizi 
yapılıyor.
İçme ve kullanma suyunun musluklardan 
akıncaya kadarki tüm aşamalarını özenle 
denetleyen ASKİ’nin yanı sıra Sağlık Bakanlığı 
İl Sağlık Müdürlüğü de denetimde bulunarak, 
analizler yapıyor.

SUYUN KALİTESİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa 
Birliği’nin (AB) standart kalite değerleri 
ile Sağlık Bakanlığı’nın ‘‘İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular’’ hakkındaki yönetmeliğinde 
yer alan kriterlerine göre de ASKİ Genel 
Müdürlüğü’nün şehir şebekesine verdiği 
içme ve kullanma suyu güvenle tüketilebilir 
düzeydedir.
Başkent’in içme ve kullanma suyunu 
kaynağından alıp arıttıktan sonra şehir
şebekesine verdiği aşamaya kadar kontrol 
altında tutan ASKİ, aylık periyotlarla düzenli 
olarak uyguladığı analizlerin raporlarını www.
aski.gov.tr adresinden ve basın yayın 
araçlarıyla da tüm şeffaflığıyla Başkentlilerle 
paylaşmaktadır.
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  ETİMESGUTERLER MAHALLESİ’NDE 
ALTYAPI ÇALIŞMASI  
Başkent’in Etimesgut ilçesinde bir 

süredir içme suyu ve altyapı çalışmaları 
gerçekleştiren ASKİ Genel Müdürlüğü, 
aşırı yağışlarda su baskınları yaşanan Erler 
Mahallesi’ne yağmur suyu hattı döşedi. Yer yer 
10 metre derinlikte gerçekleştirilen  çalışmaların 
ardından hat işletmeye alındı.   
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel 
Müdürlüğü, Ankara’nın önemli merkez 
ilçelerinden Etimesgut’ta yatırım çalışmalarını 
sürdürüyor. 
Belediye ekipleri, geçtiğimiz günlerde Türk 
Kızılayı Caddesi’ndeki 2 köprülü kavşak 
çalışmasını tamamlayarak, Sabancı Bulvarı ile 
caddeyi birbirine bağlamıştı. ASKİ ekipleri 
de Türk Kızılayı Caddesi’nin yağmur suyu 
deşarjını sağladı. 

750 METRE YAĞMUR SUYU HATTI 

ASKİ tarafından Erler Mahallesi’ne döşenen 
toplam 750 metre yağmur suyu iletim hattı ile 

Türk Kızılayı Caddesi Etimesgut Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi önündeki köprülü kavşak ile 
2453. Cadde’nin (Askeri Bölge) yağmur suyu 
problemi çözülmüş olacak.  

“SEL VE SU BASKINLARININ ÖNÜNE 
GEÇMEYİ PLANLIYORUZ”

Bölgedeki altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi 
veren ASKİ Ankara 2. Bölge Su ve Kanal 
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İşletme Dairesi Başkanı İlteriş Erdaş, “Erler 
Mahallesi’nde yaptığımız altyapı imalatları 
sayesinde bu bölgede oluşabilecek sel ve su 
baskınlarının önüne geçmeyi planlıyoruz. 
Bu projeyi halkımızın hizmetine sunmaktan 
mutluluk duyuyoruz” dedi. 

ASKİ’nin bölgede 750 metre imalat çalışması 
gerçekleştirdiğini kaydeden Erdaş, caddedeki 
eski durumun düzeltilmesi ve yeni bağlanan 
hatların da içine dâhil edilmesiyle buradaki 
deşarj sorununun tamamen ortadan 
kalkacağını kaydetti. 
 
MUHTARDAN BAŞKAN 
YAVAŞ’A TEŞEKKÜR 

Yaklaşık 20 yıldır su baskını sorunu 
yaşadıklarını ifade eden Erler Mahallesi 
Muhtarı Deniz Gültekin ise şunları kaydetti: 
“Yıllardır süren bir altyapı sorunumuz vardı. 
Türk Kızılayı Caddesi yol yapımı ile birlikte söz 

konusu altyapı sorunumuz da hallolmuş olacak. 
Bu sorun askeri lojmanlarımızı büyük oranda 
etkiliyordu. İnşallah bu çalışma ile bu sıkıntımız 
bitecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Mansur Yavaş’ın çalışmalarını takdirle 
izliyorum. Kendisine mahallem ve şahsım adına 
çok teşekkür ediyorum.” 
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ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kış 
mevsiminin başlaması ile birlikte 2 milyon 

435 bin 792 aboneyi, su sayaçlarının donma 
riskine karşı uyardı. Sayaçların bulunduğu 
yerin hava cereyanına karşı korunması 
amacıyla açık bölümlerin kapatılması, kırık 
camların yenilenmesini isteyen Öztürk, ayrıca 
donan sayaç ve su borularına ateş ve sıcak 
su ile müdahale edilmemesi gerektiğini de 
bildirdi.
Genel Müdür Öztürk, aşırı soğukların sayaç 
ve su borularına zarar verebileceğini belirterek 
Başkentlileri gerekli önlemlerin alınması 
yönünde uyardı.
Öztürk, sayaçların ve su borularının hava 
ile temas eden açık bölümlerinin cam yünü, 
bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle 

SU SAYAÇLARINI DONMAYA
KARŞI KORUYUNUZ 

kaplanarak koruyucu önlemler alınması, sayaç 
yerinin temiz, aydınlık ve rüzgâr almayacak 
şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi. 

“KULLANILMAZ HALE GELİR”

Öztürk, konu hakkında şunları kaydetti: 
“Bazı abonelerimiz donan sayaç ve su borularına 
sıcak su ve ateşle müdahale ederek açmaya 
çalışıyor. Bu da sayaçlara zarar vererek sayaçları 
bir daha kullanılamaz hale getiriyor. Donan 
sayaçlara kesinlikle bu şekilde müdahale 
edilmemelidir. Donma sonucu patlayan 
sayaçtan akan su, diğer sayaçların donmasına da 
neden olmaktadır. Bu durumda suyun vanadan 
kapatılarak kesilmesi ve vakit kaybetmeden 
ASKİ yetkililerine başvurulması gerekir.”
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ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’in kırsal 
bölgelerinde açıktan akan atık suların kapalı 

sisteme alınması için çalışma başlattı.  Özellikle kırsal 
bölgelerde yaşanan açıktan akan atık su sorununu 
ASKİ ekipleri bir yıl içinde tamamlamayı planlıyor.  
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ile Ankara 1. 
Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Yılmaz 
Şengül,  Mühye Mahallesi (Köy) yakınındaki 
İmrahor Vadisi’nde bulunan İncesu Deresi’ne karışan 
atık suyun ASKİ ekiplerince kapalı sisteme alındığı 
alanı yerinde denetledi. 

TEMMUZ AYINDA PROJE BAŞLATILDI

Vadideki çalışmalara ilişkin bilgi veren ASKİ 
Genel Müdürü Öztürk,  Başkent’in  kırsal nitelikli 
bölgelerinde açıktan akan tüm atık suların kapalı 
sisteme alınması için temmuz ayında proje 
başlatıldığını bildirdi. Proje kapsamında Ankara’nın 
5 bölgeye ayrılarak tarandığını ve yaklaşık 220 
noktada sorunla karşılaşıldığını ifade eden Öztürk, 
“Proje çalışmamız bitti uygulamaya geçtik. Şu an 
yapım aşamasındayız. Uygulamaya yönelik çalışma 
yürüttüğümüz yerlerden birisi de şu an üzerinde 
bulunduğumuz İmrahor Vadisi” diye konuştu.  
Öztürk, şunları kaydetti: 

AÇIKTAN AKAN ATIK SULAR 
KAPALI SİSTEME ALINIYOR

“Bölgede atık sular birçok noktada kontrolsüz 
bir şekilde bu vadiye akıyor. Bunun bir kısmını 
kontrol altına aldık. Vadinin devamındaki Mühye 
Mahallesi’nin atık sulardan zarar görmemesi adına 
çalışmalarımız devam ediyor.” 

HEDEF BİR YIL İÇİNDE TÜM ANKARA

Öztürk, “Sırf burası değil; hedefimiz bir yıl içinde 
Ankara’nın tüm bölgelerinde açıkta gezen kanalizasyon 
nitelikli atık suların tamamını kontrol altına alarak 
kapalı sistemler içinde bulundurmak” dedi.  
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MAMAK ALTIAĞAÇ‘TA 
MUTLU SON

ASKİ, Mamak ilçesinin Altıağaç Mahallesi’ndeki 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 

tarafından yapılan konutların şebeke suyu 
sorununu çözüme kavuşturdu.  
Mamak Belediyesi TOKİ işbirliğinde Altıağaç 
Karaağaç Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 
kapsamında bulunan 948 konutun tesliminin 
ardından yaşanan su sıkıntısının  ASKİ’den 
kaynaklıymış gibi algı oluşturulmaya çalışıldığının 
altını çizen Öztürk, “Vatandaşlarımızın sıkıntısı 

elbette ki bizim de sıkıntımızdır. ASKİ her zaman 
çözüm için devrededir. Ekiplerimizin tespit ettiği 
eksiklerin yapımcı firma tarafından yerine 
getirilmesinin ardından şebekeye su verilmeye 
başlandı” dedi. 
Toplu konut alanında teslimi yapılan 948 konuttan 

sadece 50 konutta ikamet edildiğini vurgulayan 
Öztürk,  “Ama biz tek bir vatandaşımızın dahi 
mağdur olmasını istemeyiz. Bu nedenle eksiklerine 

karşın teslim edilen konutlardaki vatandaşlarımızın,  
güç durumda kalmamaları için ilk günden itibaren 
bina depolarına tankerle su takviyesinde bulunduk” 
diye konuştu.  Genel Müdür Öztürk, ayrıca imalatlar 
tamamlanır tamamlanmaz pandemi döneminde 
vatandaşlara kolaylık sağlamak adına konutların 
su abonelik işlemlerinin, ASKİ’nin mobil abonelik 
aracı ile yerinde yapıldığını söyledi.  
Altıağaç Mahallesi TOKİ konutlarının bulunduğu 
alanı Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu, Su 
ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Yılmaz Şengül 
ve teknik ekip ile birlikte gezerek incelemelerde 
bulunan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 
bölgede TOKİ ve firma yetkililerinden de bilgi aldı. 

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR 

Ekibiyle birlikte bölgeyi gezen Öztürk, 3. Etap’ta 
oturan iki vatandaşla sohbet ederek, binalarının su 
deposunun dolu olup olmadığını sordu. Öztürk: 
“Merak etmeyin şebeke suyunuzu en geç 1-2 gün 
içinde bağlıyoruz” dedi. 
B7-4 Blok sakini Leyla Bozan ise “Eşim konu 
hakkında ASKİ ile görüştü, onlar da hemen 

tankerle su getirdiler. Çok sevindik. Şu anda 
musluktan suyumuz tertemiz akıyor Allah’a 
şükür. Mansur Başkanımıza çok teşekkür ederiz. 
Sayesinde suya kavuştuk sağ olsun” diye konuştu. 

      MAMAK

Leyla BOZAN
Mahalle Sakini



BİR FİDAN BİN HAYAT 
FİDAN DİKME ŞENLİĞİ

 ÇANKAYA

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 
Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi 

Başkanlığı, “Bir Fidan Bin Hayat Fidan Dikme 
Şenliği” düzenledi. Şenlik kapsamında 
çam, karaçam, ladin, ceviz, badem ve kayısı 
ağaçlarından oluşan yaklaşık 2 bin fidan 
toprakla buluşacak. İlk aşamada P18 Pompa 
İstasyonunun bahçesinde 50 fidan dikilirken 
kasım ayı süresince ASKİ’ye ait tesislerin çevresi 
ağaçlandırılacak.   
“Dünyayı güzelleştirmeye hep birlikte el ele” 
sloganıyla Çankaya ilçesini besleyen P18 Pompa 
İstasyonu’nun bahçesinde gerçekleştirilen 
şenliğe, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’ün 
yanı sıra kurumun genel müdür yardımcıları ve 
daire başkanları da katıldı. Etkinlikte sendika 
temsilcileri de hazır bulundu. 

İLK FİDANI ÖZTÜRK DİKTİ 

Etkinlikte zerdali fidanı diken ve fidana can suyu 
veren ASKİ Genel Müdürü Öztürk, Şair Cahit 
Sıtkı Tarancı’nın “Memleket İsterim” şiirinden 
dizeleri okudu. Öztürk,  “Şair ne güzel demiş; 
‘Memleket isterim

Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun.
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.
Dolayısıyla taş yığınları yerine yeşil bir doğada, 
güzel bir ortamda yaşamak adına en azından bu 
küçük adımı atma kabiliyetini gösteren başta Ömer 
Bey olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarıma 
sonsuz teşekkür ediyorum” dedi. 

Bir Fidan Bin Hayat Fidan Dikme Şenliği’ni 
düzenleyen Tesisler Dairesi Başkanı Ömer 
Yıldırım ise “Bu etkinliği düzenlerken ‘tüm 
çalışanlarımıza örnek teşkil edelim ve bu 
işin motor gücü olalım’ diye düşündük. Ağaç 
fidanlarımıza isimlerimizi yazdırdığımız kartları 
bağlayacağız. İnşallah ilerleyen zamanda da 
gelip fidanlarımızı görürüz” diye konuştu.  
Konuşmaların ardından fidan dikme etkinliğine 
geçildi. 

“Bir Fidan Bin Hayat Fidan Dikme Şenliği” 
kapsamında ASKİ Tesisler Dairesi Başkanlığı’na 
bağlı  Başkent genelindeki bin 600 su deposu, 700 
köy kuyusu ve 100 terfi merkezinin çevresi bu ay 
içinde ağaçlandırılacak.     
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ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Başkent genelinde altyapı çalışmalarını sürdüren Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(ASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi’nde çelik ve duktil 

boru döşedi. 

Çubuk 2 Barajı’ndan Pursaklar Arıtma Tesisi’ne gelen, Merkez Mahallesi 95072 ada, 3 parsel 
içindeki ham su hattı ile Pursaklar 1. Pompa İstasyonu’ndan çıkan terfi hattının yine parsel 
içinde kalan borusunun imar yoluna alınması için çalışma yapıldı.   
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ANKARA ÇAYI’NDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI

ASKİ ekipleri, Ankara Çayı’ndaki temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar 
kapsamında, çaydan şu ana kadar toplamda 80 kamyon çamur temizlendi.

HATİP ÇAYI’NDA DİP ÇAMURU TEMİZLENDİ
ASKİ Genel Müdürlüğü, uzun yıllardır temizlenmediği için kötü kokuya neden olan Ankara 
Çayı ve çayı besleyen kolların temizliğine devam ediyor. Ekipler, Hatip Çayı’ndan yaklaşık 5 bin 
metreküp dip çamuru çıkardı. 
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FATİH CADDESİ’NİN 
ALTYAPISI YENİLENİYOR

TEPEBAŞI,KALABA VE PINARBAŞI 
MAHALLELERİNİN ATIK SU PROBLEMİ 
ÇÖZÜLÜYOR  

ASKİ Genel Müdürlüğü, Keçiören ilçesinin en 
işlek caddelerinden Fatih Caddesi’nin artık 
ekonomik ömrünü tamamlayan, yer yer ağaç 
kökleri sardığı için tıkanmalara ve taşkınlara 
yol açan atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu 
hatlarını yeniliyor. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan 
Öztürk, caddede yürütülen çalışma kapsamında 
Keçiören’in 3 büyük mahallesinin (Tepebaşı, 
Kalaba ve Pınarbaşı), atık su problemini çözen 
bir sistemin devreye alınacağını bildirdi. 
Başkent’in birçok noktasında kapsamlı bakım 
ve onarım çalışmaları sürdüren ASKİ ekipleri, 
Keçiören Belediyesi’nin önündeki Fatih 
Caddesi‘nin yaklaşık 25 yıl önce yapılan ve sık 
sık sorun yaratan altyapısına da el attı. Trafik 
akışının yoğun olduğu caddede sürdürülen 
çalışmaları yerinde denetleyen ASKİ Genel 

Müdürü Öztürk, ASKİ ekiplerinin caddede 650 
metre atık su, 120 metre de yağmur suyu hattı 
imalatı gerçekleştirdiklerini belirtti. 

“SÖZ VERDİK ÇALIŞIYORUZ”
Çalışmalar hakkında bilgi veren Öztürk, Fatih 
Caddesi’nin altyapısının neredeyse 25 yıl önce 
yapıldığını ifade ederek, “Şu an işlevini yitirmiş 
hatta içinde ağaç köklerinin geliştiği bir yapıyla 
karşı karşıyayız. Bir betonarme sisteme koruge 
borunun adaptasyonu var” dedi. 

    KEÇİÖREN
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Yağmur suyu ile atık su hattının birleştiği güzergâhta hatların ayrıştırıldığını ve artık işlevini 
yitirmiş mevcut koruge boruların değiştirildiğini anlatan Öztürk, şöyle konuştu: 
“Bu çalışma son derece kapsamlı bir çalışma. Böylece Keçiören’in 3 büyük mahallesi olan Tepebaşı, 
Kalaba ve Pınarbaşı Mahallelerinin atık su problemini çözen bir sistemi de yeniden devreye almış 
olacağız.” 
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MAMAK’IN ALTYAPISINA 
NEŞTER

Yılların getirdiği ihmalle hemen hemen her 
yağışta sel ve su baskınlarının yaşandığı  

Mamak ilçesinin altyapısına adeta neşter 
vuruluyor. Gece gündüz aralıksız çalışan 
ASKİ ekipleri, ilçenin yağmur suyu ve atık 
su hatlarını birbirinden ayırmak için 7/24 
mesai yapıyor. Ekipler, kötü koku ve görüntü 
kirliliğine neden olan Hatip Çayı’nda da 
temizlik çalışması gerçekleştirdi.
 
Ankara’yı şeffaf, vatandaşa hesap verebilir 
ve sorunları çözme odaklı yeni bir yönetim 
anlayışı ile tanıştıran Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin 
yatırım önceliklerini kentin yıllardır ihmal 
edilen ve adeta kronikleşen sorunlarına göre 
belirliyor.
ASKİ Genel Müdürlüğü, yıllardır ihmal 
edilen ve nüfus arttıkça hatların yetersiz 
kaldığı Mamak ilçesinin eskiyen altyapısına 
neşter vurdu. Başkan Yavaş, Mamak ilçesinde 
altyapı sorununun çözümü için çalışmaları 
hızlandırırken, sık sık yaşanan sel ve su 

baskınları ile gündeme gelen ilçede ASKİ 
Genel Müdürlüğü harekete geçti.
 
14 BİN METRE İÇME SUYU, 4 BİN METRE 
DE YAĞMUR SUYU HATTI
 
ASKİ Genel Müdürlüğü son dönemde siyasi 
rant tartışmalarının yaşandığı Mamak ilçesinin 
altyapı sorununu kökten çözmek için geniş 
kapsamlı “içme suyu hattı ve altyapı” çalışması 
başlattı.
ASKİ Mamak Bölge Müdürlüğü ekipleri 
yağmur suyu ve atık su hatlarını birbirinden 
ayırmak amacıyla 7/24 imalat çalışması 
gerçekleştiriyor. Yıllar içinde deforme olan, 
deplasesi (yeri değiştirilmesi) gereken ya da 
dereye bağlı olduğu için yıllarca akarak dereyi 
kirleten hatlar için 3 bin 350 metrelik atık su 
hat imalatını tamamlayan ekipler ayrıca yoğun 
yağmurlarda su baskını yaşanan binalar ve 
sokak içleri için 4 bin 100 metrelik yağmur 
suyu hattı imalatını da yaptı. Ortalama haftada 
bir patlak veren ve yenilenmesi zorunlu hale 

      MAMAK
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gelen içme suyu hatlarına da müdahale eden 
ASKİ ekipleri, kısa sürede 14 bin 275 metre 
uzunluğundaki içme suyu hattını da yeniledi.
 
AÇIKTAN AKAN HATİP ÇAYI DA 
TEMİZLENDİ
 
Uzun yıllardır el sürülmeyen Hatip Çayı’nı da 
yakın markaja alan ASKİ Genel Müdürlüğü, 
içi balçık ve pislikle dolan derede temizlik 
çalışması yaptı.
Kötü koku ve görüntü kirliliği ile bölgede 
ikamet eden vatandaşları rahatsız eden Hatip 
Çayı’nın; Şahap Gürler, Yeşilbayır, Üreğil ve 

Lalahan Mahallelerinde şehir içinden akan 2 
bin 150 metrelik bölümünde temizlik çalışması 
gerçekleştirilirken, Mamak’ta yapılan TOKİ 
projelerinin bir an önce hizmete girebilmesi 
için tüm su temini ve kanalizasyon deşarjı 
çalışmaları da hızlı bir şekilde tamamlandı.

İHALESİ YAPILAN VE İMALATI 
PLANLANAN İŞLER
 
ASKİ Genel Müdürlüğünün Mamak’ta ihalesi 
yapılan ve imalatı planlanan atık su ve yağmur 
suyu çalışmaları ise şöyle:
- Mutlu Mahallesi Mutlu Caddesi,
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- Dutluk Mahallesi 1031. Cadde ve çevresi,
- Kazım Orbay Mahallesi 428. Cadde,
- Yukarı İmrahor Mahallesi Ege Kent Ormanı,
- Fahri Korutürk Mahallesi 893-886-874-877. 
Caddeleri,
- Eski Bayındır Mahallesi Atatürk Caddesi ve 
mahalle içi,
- Çağlayan Mahallesi 285 Sokak,
- Lalahan Mahallesi Güzel, Alıç, Ahlatlı, 

Çayırlık ve Engin 1/2/3/4 Sokaklar,
- Kıbrıs Mahallesi geneli,
- Hürel Mahallesi Arif Yaldız Caddesi, 28. ve 6. 
Cadde ile civarı,
- Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi,
- Kutludüğün Mahallesi.
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 
Genel Müdürlüğü, İvedik Organize Sanayi 

Bölgesi’nde (OSB) yer alan ve 209 iş yerinin 
faaliyet gösterdiği Matbaacılar Sitesi’nin 
basınç düşüklüğü nedeniyle 3 yıldır yaşadığı 
su sorununu çözdü.  Su basıncının 0.5 bardan 
4 bara yükseltilmesi ile sitenin yaklaşık 3 bin 
kişilik nüfusu rahat bir nefes aldı. 
Yenimahalle ilçesi İvedik Mahallesi OSB’de 
bulunan, genellikle 2 ya da 3 katlı iş yerlerinin 
faaliyet gösterdiği Matbaacılar Sitesi esnafı, 
üst katlardaki yemekhane ve lavabolara su 
çıkmaması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını 
belirterek ASKİ’ye başvurdu. ASKİ 
Yenimahalle Bölge Müdürlüğü de, 0.5 bar su 
basıncı ölçülen sitede çalışma başlattı. 
Bir hafta boyunca gündüz ve gece aralıksız 
süren çalışmalar kapsamında adalar içerisinde 

MATBAACILAR SİTESİ’NİN 
SU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

       OSTİM
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bulunan 16 vana dairesi ile 4 hidrant bağlantısı 
temizlendi. Ayrıca sorunlu çalışan 2 vananın 
dili alındı ve 3 vana da değiştirildi. Ana 
iletim hattından çelik boruya P-110 boru ile 
hat aktarımı yapılarak, 0.5 bar olan mevcut 
basıncın 4 bara çıkarılması ile Matbaacılar 
Sitesi’ndeki iş yerlerinin üst katlarında da su 
akışı sağlandı. ASKİ yetkilileri, böylece 209 
iş yerinin faaliyet gösterdiği sitede çalışan 3 
bin kişilik nüfusun su sorununun tamamen 
çözüldüğünü bildirdi. 

“EMEKLERİNE SAĞLIK”

Matbaacılar Sitesi’nin yaklaşık 3 yıldır su 
sıkıntısı yaşadığını belirten İvedik Mahallesi 
Muhtarı Ercan Altınok, “Mansur Yavaş 
Başkanımızın destekleri ve ASKİ Genel Müdürü 
Erdoğan Öztürk’ün çabalarıyla bu dertten 
kurtulduk. Biliyorsunuz su olmayınca hayat 
olmuyor. Su hayat demek. Site esnafı ve şahsım 
adına çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık” 
dedi. 
Bölgede iş yeri bulunan firma yetkilisi ise 
“Bizim kombimizin de su basıncı artmadığı 
için yeterince ısınamıyorduk. Bunu ASKİ’ye 
ilettik sağ olsun arkadaşlar geldiler.  Sorunun 
sadece bizim binamızda değil, bölge genelinde 
sıkıntı olduğunu söylediler. Kombimiz artık 
gayet güzel ısıtıyor” diye konuştu. 
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       SIHHİYE

(ASKİ) Genel Müdürlüğü, her sağanak yağış 
sonrasında sele teslim olan Sıhhiye’deki Sağlık 
Mahallesi için harekete geçti. Bölge esnafını 
ziyaret eden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan 
Öztürk, aşırı yağışlarda yaşanan su baskınlarını 
önlemek için Marmara, Sağlık ve Halk Sokaklara 
ilave özel su alma yapıları inşa edileceğini 
belirterek,  “Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, bu konuda çok 
hassas. ASKİ olarak çözüm için buradayız” dedi.

Sıhhiye’de Sosyete Pazarı’nın bulunduğu bölge 

(Sağlık Mahallesi), yıllardan bu yana aşırı 
yağışlarda benzer görüntülere sahne oluyor. 
ASKİ Genel Müdürü Öztürk, ekibiyle birlikte 
tekrarlayan sel ve su baskınları nedeniyle iş 
yerleri zarar gören ve büyük sıkıntı yaşayan 
Marmara, Sağlık ve Halk Sokak esnafı ile 
bir araya geldi. Sosyete Pazarı etrafındaki 
iş yerlerini dolaşarak, esnafın sıkıntılarını 
dinleyen Öztürk’e ziyaretinde Ankara 1. Bölge Su 
ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Yılmaz Şengül 
ve Kanal İnşaat Dairesi Başkanı Oğuz Alsancak 
da eşlik etti. 

“SORUNU ÇÖZECEĞİZ VE ARTIK BÜYÜK 
SIKINTI YAŞANMAYACAK” 

Esnaf ile sohbet eden ve bol kazanç dileyen 
Öztürk, bölgede tekrarlayan su baskınları 
konusunda Ankara Büyükşehir Belediye 

Başkanı Mansur Yavaş’ın son derece hassas 
olduğunu dile getirdi. 

İNCESU DERESİ’NE BAĞLI YAĞMUR SUYU 
HATLARI DA REHABİLİTE EDİLECEK 

Bölgedeki mevcut hatların bakım, onarım ve 
temizliğinin yapılacağını, ayrıca söz konusu 
sokaklara ilave özel ızgara yapıları inşa 
edileceğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti: 
“Burası yıllardır her yağmur yağdığında mevcut 
dükkânların zarar gördüğü bir nokta. Bölgedeki 
altyapı ile ilgili bir sıkıntı olduğu bariz ortada. 
Tabii bunu üst tarafta kurulan pazar da tetikliyor. 
Marmara, Sağlık ve Halk Sokakların olduğu 
kesim, fiziki olarak bölgenin en çanak noktasını 
oluşturduğu için aşırı yağışlarda sel sularının 
etkisi altında kalıyor. Mevcut yağmur suyu hatları 
gelen yüksek debiyi karşılayamıyor. Bu nedenle 
özel ızgara yapıları tesis edeceğiz. Sel sularının 
bertaraf edilerek kapalı mecraya aktarılması 
için çalışma başlatıyoruz. Ayrıca İncesu Deresi’ne 
bağlı yağmur suyu hatlarını da rehabilite ederek 
çaplarını büyüteceğiz. Abdi İpekçi Parkı içindeki 
bağlantı noktasına da gerekli müdahale yapılacak 
ve yağmur suyu hatları deşarjı rahatlatılacak.”
Öztürk,  park sahasının doğal sit alanı 
olması nedeniyle gerekli izinlerin alınmasını 
beklediklerini belirterek, çalışmaların en kısa 
süre içinde başlayacağını söyledi. 

“25 SENELİK ESNAFIM İLK DEFA YANIMIZA 
BİR YETKİLİ GELDİ” 

Bölgede 25 senedir esnaflık yaptığını ifade 
eden Hamza Küçük, “Rögarlar tamamen 
kapanıyor ve iş yerlerimizi su basıyor. Son olayda 
dükkânımın ön kısmında 60 santim, içinde ise 
5 santim su vardı. Belli bir zararımız oluyor. 25 
senelik esnafım ve ilk defa bölgemize belediyeden 
yetkililer geldi. Böyle bir çalışma başlatılacağı 
için ASKİ Genel Müdürümüze çok teşekkür 
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ediyorum” diye konuştu. 
Esnaf  Fazıl  Şentürk de, rögar tıkanınca yüzeyden 
gelen suyun arkadaşının iş yerine dolduğunu ve 
bütün makinelerin zarar gördüğünü anlattı. 
Bölgede 3 dükkânı bulunduğunu aktaran esnaf 
Fatoş Alyanak ise “Seli yaşayıp görmeniz lazım 

anlatmak mümkün değil. Her şey 3-5 dakikada 
oluyor. Kanal giderlerinin olduğu noktalar 
tıkandıkça zaten içeriden koku gelmeye başlıyor. 
Kanallar biriken malzeme ile balçık haline 
geliyor. Kanal ve ızgaraların üzerine atılan 
poşetler nedeniyle suyun gidecek yeri kalmıyor. 
Trafikte ciddi problem. Bu yoldan o an bir otobüs 
geçerse bütün her şey dalga etkisiyle iş yerlerinin 
içine giriyor” dedi. Alyanak, şöyle konuştu:

“Son olayda 48 saat boyunca aralıksız 
buradaydım. Sigorta şirketleriyle verdiğimiz 
savaş da ayrı dert. Son bir buçuk senedir bir 
problem yaşamadık ama her yağmurda, ‘Artık 
bir şey olmasın’ diye tedirginiz. Gece her telefon 
çaldığında ‘Yine bir problem mi var?’ diye 
uyanmak istemiyoruz. Çözüm üretilirse çok 
mutlu olacağız.”  
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Sincan ilçesinin üst kotlarında yaşanan 
içme suyu sıkıntısını çözmek için harekete 

geçen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(ASKİ) Genel Müdürlüğü, Saraycık gecekondu 
önleme bölgesine 2 bin 966 metre içme suyu 
hattı döşüyor.  ASKİ Genel Müdürü Erdoğan 
Öztürk, ASKİ ekiplerinin, elektrik, doğalgaz 
ve kanalizasyon hatlarının da geçtiği bölgede 
tehlikeli bir kaza yaşanmaması için titizlikle 
çalıştıklarını belirterek,  “Bu çalışmayı 
kısa sürede bitireceğiz. Saraycık bölgesi ve 
Sincan’ın üst kotlarında bir daha su sıkıntısı 
yaşanmayacak” dedi. 

Başkent genelinde içme suyu ve altyapı 
çalışmalarını sürdüren ASKİ Genel 
Müdürlüğü, son olarak Sincan ilçesine el 
attı. Kısa süre önce yapılan atık su – yağmur 
suyu ihalesinin yanı sıra ASKİ ekipleri, ASKİ 
ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)  
arasında yapılan protokol kapsamında Saraycık 

SARAYCIK’A İÇME SUYU HATTI 
DÖŞENİYOR

gecekondu önleme bölgesinde bin 600 
milimetre çapında 2 bin 966 metre içme suyu 
hattı, 15 bin metreküplük bir su deposu ve 6 
gruplu terfi istasyonu yapıyor.  

İlçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi 
veren ASKİ Genel Müdürü Öztürk, döşenen 
içme suyu hattı ve 15 bin metreküp kapasiteli 
su deposunun, gecekondu önleme projesi 
kapsamında yapılacak konutlara da hizmet 

    SİNCAN
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vereceğini söyledi. ASKİ Sincan Bölge 
Müdürlüğü’nün söz konusu güzergâhta kalan 
700 milimetre çaplı içme suyu hattının ise 280 
metre deplase (yerini değiştirmek) edileceğini 
kaydetti. Öztürk, şöyle konuştu: 
“ Çalışma yaptığımız bu alan elektrik hatlarının, 
doğalgaz hattının ve kanalizasyon hattının 
yoğunluklu geçiş yaptığı bir yer. Bu nedenle 
çalışmalarımızı büyük bir dikkat ve hassasiyet 

içinde sürdürüyoruz.  Buradaki çalışma 
bu bölgede yaşayanlara ve TOKİ’nin inşa 
edeceği toplu konutta yaşayacak nüfusa hitap 
edecek. Kısa sürede bu çalışmayı bitireceğiz. 
Bitirdiğimizde de gerek Saraycık bölgesi, gerekse 
Sincan’ın üst kotlarında daha önce su konusunda 
sıkıntı yaşanan yerlerde bir daha su sıkıntısı 
yaşanmayacak.” 



28

Temelli’nin  içme suyu şebeke hattındaki 
insan ve çevre sağlığını tehdit eden 

asbestli PVC borular sağlıklı duktil borular ile 
değiştiriliyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Temelli Gecekondu 
Önleme Bölgesi ile Temelli arasında 11 bin 825 
metrelik isale hattı yapıyor. ASKİ yetkilileri, 
söz konusu hattaki imalat çalışmalarının 
tamamlanmasına 700 metre kaldığını 
belirterek, çalışmalar kapsamında kanserojen 
asbestli PVC boruların sağlıklı duktil borular 
ile değiştirildiğini kaydetti. 
Yetkililer,  “Bu hattın devreye alınmasıyla 
Temelli bölgesi arıtılmış sağlıklı suya kavuşacak. 
Bölgede elektrik sarfiyatına neden olan kuyular 
da iptal edilecek” dedi. Yetkililer, çalışmaların 
bir ay içinde tamamlanmasının planlandığını 
söyledi.  

ASBESTLİ BORULAR 
DEĞİŞİYOR

   TEMELLİ
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-ASKİ’NİN DUAYEN AVUKATI SOYDAN: 
‘‘HAYALİMDE KARANLIK BİR DÜNYA 
YOK...’’

     Av. Ahmet SOYDAN

 İÇİMİZDEN BİRİLERİ...

ASKİ Genel Müdürlüğü’nde 
sürdürdüğü çalışma 

hayatında 26 yılı deviren, görme 
engelli avukat Ahmet Soydan, 
ASKİ’nin renkli simalarından 
birisi olarak dikkat çekiyor. 
ASKİ’nin emektar avukatı Soydan, 
mesleki bilgi ve tecrübesiyle yeni 
meslektaşlarına yol gösterirken; 
tiyatroya olan düşkünlüğü, 
hayvanseverliği, ud çalıp beste 
yapacak kadar profesyonel 
düzeydeki müzik tutkusu ile de 
çevresinde takdir topluyor. 

Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ni 1991 yılında 
üçüncülükle bitirerek daha o 
zaman bir başarı hikâyesine 
imza atan Soydan, 1994’ten bu 
yana çalıştığı ASKİ’nin kurumsal 
hafızasına adeta şahitlik ediyor. 
Oldukça pozitif, dışa dönük ve 
hayat dolu bir insan olan Soydan,  
görme engelinin hayatta kendisini 
engellemesine izin vermek yerine, 
azimle hayallerinin peşinden 
koşan kararlı insanlardan.  
Soydan, “10 yaşına kadar 
gördüğüm için dünyayı biliyorum. 
Hayalimde karanlık bir dünya yok. 
Gökyüzüne baktığım zaman onu 
kafamda canlandırabiliyorum.  
Dolayısıyla görmemeyi bir travma 
haline getirmedim. Hayatımı 
şartlara adapte ettim ve yoluma 
devam ettim” diyor. 
 

-Öncelikle biraz kendinizi 
tanıtabilir misiniz? 
 
Ankara’da 1968 yılında doğdum. 
Evliyim, 16 ve 18 yaşlarında 2 
oğlum var. Lisedeyken idealim 
hukuk okumaktı. Yasalar ve yeni 
düzenlemelerden haberdar olmak 
istiyordum.  Ve ilk tercihim olan 
Ankara Hukuk’a yerleştim. Hukuk 
merakının dışında bir de görme 
engelli olduğum için avukatlık 
mesleği benim daha kolay 
yapabileceğim bir meslekti. 

-ASKİ’de çalışma hayatınız 
nasıl başladı?  

Fakülteden mezun olduktan sonra 
2 yıl serbest avukatlık yaptım.  
1994 yılında ASKİ’ye girdim.  
Yaklaşık 26 seneden beridir de 
çalışma hayatım devam ediyor. 
Kurumda vatandaşlardan gelen 
dilekçeleri inceleyerek onlara 
cevap veriyorum. Tüketici Hakem 
Heyeti’ne yapılan başvurular için 
savunma yazıyorum. Dışarıdan 
ASKİ için çalışan sözleşmeli 
avukatlar var. Onların mahkeme 
yazılarını, ‘Eksik bir şey var mı?’ 
diye inceliyorum.  ASKİ için 
önemli davaların dilekçelerini 
hazırlıyorum. 

Selim Arda ERYILMAZEvin DEMİRTAŞ
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-Çalışırken görme engelliler 
için oluşturulan sesli programı 
kullanıyorsunuz sanırım. 

Evet iş yeri bilgisayarımda 
biz görme engellilerin Geveze 
dedikleri program yüklü. Bu 
programla bilgisayarı açıp 
istediğimi okuyabiliyorum. 
Yasaya bakıyorum, gazete 
okuyorum. 10 parmak bilgisayar 
da kullanabiliyorum ama yine 
de oda arkadaşım yazılarımı 
hazırlarken bana yardımcı oluyor. 
Aslında ASKİ bu konuda bana 
bütün imkânları sağladı.  Geveze 
programı şu an birçok yerden 
rahatlıkla yüklenebiliyor.  

“10 YAŞINA KADAR GÖREBİLDİM, 
DÜNYAYI BİLİYORUM” 

-Görme engeliniz nasıl gelişti? 

10 yaşına kadar gördüğüm için 
dünyayı biliyorum. Hayalimde 
karanlık bir dünya yok. 
Gökyüzüne baktığım zaman 
onu hayalimde mavi olarak 
canlandırabiliyorum. Görme 
yetimi glokom (göz tansiyonu) 
nedeniyle yavaş yavaş kaybettim. 
40 seneyi geçen bir süredir hiç 
görmüyorum. Hiçbir zaman 
hayatımda “görmüyorum” diye bir 
üzüntüye kapılmadım. Ben hayat 
dolu bir insanım. Belki çocukken 
küçük bir üzüntü yaşamışımdır. 
Belki de çocuk olduğum için hiç 
anlamadım. Yani bu durumu 
bir travma haline getirmedim. 
Hayatımı adapte ettim ve yoluma 
devam ettim. Bazen arkadaşlarım 
engelimi unutarak, “Kör müsün?” 
dediklerinde gülüyorum. 

Hayattan keyif alarak yaşıyorum. 
Kitap okumayı çok severim. 
Tam bir tiyatro tutkunuyum. 
Bir hayvanseverim. Kanarya 
besliyorum. Köpük isimli 3 aylık 
bir de kedim var.  Dünya onlarla 
güzel. 

-Hayvansever ve hukukçu 
kimliğinizle bir türlü 
Meclis’ten geçirilmeyen 
hayvan hakları yasası eminim 
sizi de çok üzüyordur. 

Kesinlikle bu yasanın acilen 
çıkması gerekiyor. İnsanların 
hayvanlara yaptıkları eziyetler had 
sınırını aştı. Toplumda bir insana 
ceza vererek belli noktalarda 
caydırıcılık sağlayabilirsiniz. 
Hayvanların yaşam hakkı 
konusunda toplumda mutlaka 
bilinç oluşturulmalı. 

-Müzik ve avukatlık mesleğiniz 
arasında kaldığınız zamanlar 
oldu mu? 

Aslında o konuda cidden arada 
kaldığım zamanlar oldu. Çocukken 
şan eğitimi aldım. Ud çalıyorum,  
sayısını hatırlamadığım kadar 
çok bestem var. Türkiye Musiki 
Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ne 
(MESAM) üyeyim.  TRT’nin açtığı 
ud sanatçısı sınavını kazandığım 
yıl hukuk fakültesine girdim. 
‘Müzik zaten insanın içinden 
gelir, biraz da amatör ruhla 
yapılabilir’ düşüncesiyle avukatlığı 

seçtim. Gençken ‘Müzikle ilgili 
duygularımı amatör düzeyde 
de tatmin edebilirim’ dedim 
ama mesleğimin bana çok şey 
katacağını düşündüm. 

-Seçiminizden mutlu 
musunuz? 

Mesleğimi yapmaktan da ASKİ’de 
çalışmaktan da mutluyum. 
Mükemmelliyetçi bir yapıya 
sahibim, işimde titiz çalışıyorum. 
Önüme bir hukuki yazı geldiği 
zaman 3-4 satırını okuyunca 
altında ne demek istediği hemen 
kafamda canlanıyor. Öyle bir 
tecrübe oluştu.  Mesela bir dava 
dilekçesi hazırlanacak diyelim 
benim 15-20 dakikada yaptığım 
iş, başka bir avukatın 3-4 saatini 
alabilir. Tabii yıllardan beri 
ASKİ’de çalıştığım için kurum 
hafızasına da sahibim. Avukat 
arkadaşlar zaman zaman ‘Ahmet 
abi sen hatırlarsın şu iş nasıldı?’ 
diye sorarlar, ben de elimden 
geldiğince yardımcı olurum. 
Görme engelli bir kişi için bir yere 
alışmak çok önemli. ASKİ’de işimi 
rahat ve keyifle yapıyorum. 

-Genç meslektaşlarınıza ne 
tavsiye edersiniz? 

ASKİ çok önemli bir kamu 
hizmeti yapıyor. 2,5 milyon abone 
rakamına rağmen vatandaşlara, 
onlarda memnuniyet uyandıracak 
şekilde hizmet götürmeyi 
başardığımızı düşünüyorum. 
Doğrudan halkla karşı karşıya  
çalıştığımız için kurumun 
halk nezdindeki görünümünü 
yükseltmekle de sorumluyuz. Bu 
nedenle ASKİ’de çalışan tüm genç 
meslektaşlarıma işlerine dört ele 
sarılmalarını tavsiye ediyorum. 
ASKİ’ye elimizden gelen her türlü 
katkıyı sunmalıyız. 
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 K 
  Her 10 Kasım günü, saat dokuzu beş geçe 
titrerdik.
  Kasım ayazı mıdır sebep, okul müdürünün 
koridorda çınlayan sesi midir bilinmez ama 
titrerdik.
   Aradan on yıllar geçti.
   Şimdi yine titriyorum her 10 Kasım’da.
   Bu defa; biliyorum artık sebebini, niye 
titrediğimi.
   Hamaset yapıp, anlatsam o zor yılları, 
şüphem yok siz de titrersiniz.
   Henüz 30 yaşında bir binbaşı olarak, muavini 
Fuat Bulca’ya; “Trablusgarp’a gidiyoruz. 
Sen de geleceksin. Enver’in planı şu: Bizler 
kendi arzumuzla ve hususi bir teşkilat olarak 
müdafaayı ele alacağız. Harbiye nezareti de bizi 
istifa etmiş sayacak. Orada teşkilat yapacağız” 

TİTRİYORUM

diyerek atıldığı maceradan söz etsem mesela…
 Halı tüccarı kılığında düştüğü yolları, 
İngilizlerin kontrolündeki Mısır üzerinden 
geçişlerini, haftalarca deve sırtında Afrika 
çöllerinde yaptığı yolculukları, yoklukları, 
Libya’da nasıl bir direniş örgütlediklerini, 
yaralanışını ve vatan toprağı dedikleri 
Trablusgarp için hayatının baharında her 
şeyden nasıl vazgeçtiğini anlatsam…
  Ayağının tozu, derisine kadar sinmiş barut 
kokusuyla geldiği Balkanları, Çanakkale’yi 
yazsam…
  Hele bir de yedi düvele karşı, yırtıp attığı 
Sevr paçavrasını, yokluklar içinde başlattığı 
milli mücadeleyi, esarete boyun eğmeden 
verilen şanlı direnişi, kurtuluşa giden o savaşı, 
diplomasiyi, zekayı, stratejileri…

     Kuşkusuz titrersiniz.

Cüneyt ÖZTÜRK 
ASKİ Gen. Müd. Yrd.

ara önlüklü,beyaz yakalı çocuklardık.
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     Ama hamasetten, duygulardan uzaklaşıp 
biraz rakamlara da bakmak lazım.
   13 milyon nüfus, ilkel yöntemlerle yapılan 
verimsiz bir tarım, 1 üniversite, 10 işçiden fazla 
çalışanı olan iş yeri sayısı sadece 285 ve bunların 
yüzde 85’i yabancılara ait olan bir ülkeden;
      1929-1938 yılları arasında ağır sanayi üretimi 
yüzde 152, toplam sanayi üretimi ise yüzde 80 
artış gösteren, kömürde yüzde 100, kromda 
yüzde 600, diğer madenlerde yüzde 200 artış 
sağlayan, demir üretimi sıfırdan 180 bin tona 
çıkan, şeker üretimi 200 misli artan bir ülkeye 
dönüşmeyi de anlatmak lazım. 
   1938 yılına gelindiğinde 17 milyon nüfuslu 
Türkiye’de bütçe artık açık değil, gelir fazlası 
vermektedir. Şeker, çimento ve kerestede ülke 
ihtiyacının tamamı, yünlü dokumada ülke 
ihtiyacının yüzde 83’ü, pamuklu dokumada 
yüzde 43’ü, kağıtta yüzde 32’si, cam ve cam 
eşyada yüzde 63’ü ulusal tarım ve sanayi ile 
karşılanmaktadır.
   İkisi devlete, biri özel girişime ait üç uçak 
fabrikası kurulmuştur. Sadece Kayseri’deki 
fabrikada 1938’e kadar 176 uçak üretilmiştir. 
İlk Türk deniz altısı yine bu dönemde imal 
edilmiştir. O dönemde Türkiye, dünyada uçak 
sanayisi olan 10 ülkeden biridir.
        Dış desteksiz ve enflasyonsuz Türk ekonomisi 
yılda ortalama yüzde 6 büyümüştür. 
   Çiftçi ürettiğinin yüzde 10’unu aşar olarak 
öder ve bu gelir toplam bütçenin yüzde 20’sini 
oluştururken tarımı geliştirmek adına bu vergi 
kaldırılmış, çiftçi rahatlatılmıştır. 1888’den 
1920’ye, 32 yılda köylüye verilen kredi 22 
milyon lira iken, Cumhuriyet döneminin ilk 10 
yılında (1923-1933) bu rakam 121 milyon lirayı 
bulmuştur.  
 Devlete ait arazilerin, uygun bir arazi 
yoksa devlet tarafından arazi alınıp köylüye 
dağıtılmasına başlanmıştır. İlk on yılda köylüye 
1 miyon 77 bin 526 dönüm arazi dağıtılmıştır. 
Toprak sahibi olan köylünün toprak, tohumluk, 
tarım araçları borçlarının 20 yılda ödenmesi 
sağlanmıştır. 
 Yine o kara önlüklü beyaz yakalı 
çocuklarken tam olarak idrak edemediğimiz, 
içselleştiremediğimiz bazı gerçekleri, ilke 

ve inkılaplarının önemini de geçen on yıllar 
içerisinde daha iyi anladık.
   Ülkemiz bin bir badire atlatırken, içeriden 
ve dışarıdan tehditlere maruz kalırken hep 
sığındığımız liman onun gösterdiği yol oldu.
  28 Şubat’tan, Ergenekon-Balyoz’a oradan 
15 Temmuz’a uzanan süreçte, Atatürk’ün bu 
ülke ve devletin çimentosu olarak belirlediği 
ilkelerin önemini yeniden anladık.
       Evet, o kara önlüklü beyaz yakalı çocuklarken 
kasım ayazından mı, yoksa müdürün 
koridorlarda çınlayan sesinden mi olduğunu 
bilmediğimiz bir sebeple titriyorduk.

    Şimdi yine her 10 Kasım’da titriyoruz.

      Çanakkale’ye koşan daha bıyıkları terlememiş 
liselilerin şehadet yolunda titredikleri gibi 
titriyoruz.
    1920 yılının nisan ayında bir cuma günü, 
Hacı Bayram Camii’nden çıkıp Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin önünde ellerini semaya 
açanların titredikleri gibi titriyoruz.
 Türkiye’nin basma ihtiyacının üçte birini 
karşılamak üzere Nazilli’de kurulan, 12 bin 
nüfuslu ilçede 700 kişilik sinema salonuyla 
bile sadece üretim değil aynı zamanda 
modernleşmenin öncülerinden olan fabrikanın 
açılışında, hastalığına rağmen katılan Atatürk’ü 
karşılarında gören efelerin gururla titrediği gibi 
titriyoruz.
      Cumhuriyetin ilk barajı Çubuk 1’i inşa ederek, 
dönemin şartlarında büyük bir başarıya imza 
atan Türk mühendis ve işçilerinin su tutulmaya 
başlarken duydukları heyecanla titriyoruz. 
  
    Fakat artık sebebini biliyoruz.

 O’nu tanıdıkça, anladıkça, fikir ve 
icraatlarını içselleştirdikçe; saygı, özlem ve 
minnetin coşturduğu duygularla titriyoruz.

   Titredikçe kendimize geliyor, bir gün 
değil her gün anıyoruz.
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Bir ülkenin refah seviyesi sadece ekonomik 
gücüyle değil eğitim seviyesiyle de anlaşılabilir. 
Eğitimin bayraktarı, önderi, baş mimarı ise 
şüphesiz öğretmenlerdir. Çünkü gelecek 
daima gençlerden geçer ve gençlerini 
doğru yetiştirenler bu yolda kazançlı çıkar. 
Gençliğe kıymet veren ve gelecek adına 
büyük öneme sahip olan gençlerin donanımlı 
yetiştirilmesi için çabalayan Mustafa Kemal 
Atatürk, Cumhuriyeti ilan ettikten sonra sık 
sık Öğretmenleri muhatap almış ve onlara 
güvenini belli eden ifadeler kullanmıştır: 
“Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın 
(kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin 
aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler 
tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk 
milleti yükselecektir.” 

“Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr 
öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz 
ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.”

“Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı 
hür nesiller ister.”

Bilindiği üzere Mustafa Kemal ATATÜRK 
“Başöğretmenlik” unvanına sahiptir. Bakanlar 
Kurulu’nun 11 Kasım 1928 tarihinde kendisine 
Millet Mektepleri Başöğretmenlik unvanını 
vermiş, Mustafa Kemal ATATÜRK ise 24 
Kasım 1928 tarihinde verilen bu unvanı kabul 
etmiştir. 1981 yılından bu yana kutlanan 
Öğretmenler Günü’nün temelini bu olay teşkil 
etmektedir.

Öğretmenler, karanlıklara meydan okur.
Öğretmenler, kişilik hamurunu yoğurandır.
Öğretmenler, ilim neferidir.
Öğretmenler, hür fikirlerin muhafızıdır.

Öğretmenler için söylenecek çok söz, 
yakıştırılacak çok sıfat var. Yeri gelir; 
eğitim hayatının daha başında olan bir 
küçük yavrunun anne babası olur, yeri 
gelir; yeteneğini kullanmasına müsaade 
edilmeyen öğrencilerine kol kanat gerer, yeri 
gelir; hayatının dönüm noktasında karar 
almakta zorlanan öğrencilerine yol gösterir. 
Hemen herkesin hayatında öğretmenlerinin 

Hakkı Suat YILMAZER
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izi vardır. Bu iz; eğitim seviyemizi, iş 
hayatımızdaki durumumuzu, toplum içindeki 
konumumuzu belirleyen bir izdir. Başarılı 
insanların hayat hikâyesi anlatılırken mutlaka 
öğretmenlerinden de bahsedilir.  
Bir milletin geleceğini şekillendirecek, yön 
verecek meslekler vardır. Savaş döneminde 
kudretli bir komutanın varlığı ne derece 
önemliyse, öğretmenlik de hemen her 
dönemde o kadar önemlidir. Çünkü o 
komutanları da, askerleri de, doktoru da, 
mühendisleri de, tarihi yazan akademisyenleri 
de, yazarları da yetiştiren Öğretmenlerdir. 
Sözün özü…
Öğretmenin kıymetini çok iyi bilen, hak 
ettiği ilgiyi en başından beri gösteren 
Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 

ve tüm öğretmenlerimizin gününü kutlar, 
gönülden teşekkür eder ve yüzlerini kara 
çıkartmamak için işimizi en iyi şekilde yapmak 
için gayret gösterdiğimizi ifade etmek isteriz. 
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Havalar soğumaya başladığı bu dönemlerde 
damlacık yoluyla bulaşan grip nezle 

gibi hastalıklarda artış yaşanmaktadır. Genel 
olarak soğuk algınlığı denilen bu hastalıkta 
halk arasında esas neden soğuk olarak bilinse 
de bu inanış yanlıştır. Soğuk havalarda güneş 
ışının az olması, yeterince havalandırılmamış 
kapalı ortamlarda ve kalabalık olarak daha 
fazla bulunmamızdan dolayı grip, nezle gibi 
hastalıklara sonbahar ve kış aylarında daha 
çok yakalanırız. Yani bulunduğumuz ortamda 
hasta biri varsa virüslerini hapşırma, öksürük, 
konuşma yoluyla ortama yaydığı damlacıklarla 
bize bulaştırır, soğuktan kimse grip nezle olmaz.
En çok bilinen etkenler influenza, parainfluenza, 
RSV, rhinovirüs, coronavirüs, adenovirüs en sık 
görülen etkenlerdir. Herkesin artık bildiği gibi 
damlacık yoluyla bulaşan solunum yolu hastalık 
etkenlerinden biri de SARs Cov 2, yani Covid 
19 hastalığıdır. Her ne kadar biz bu etkenlerin 
yaptığı hastalıkları grip olarak nitelendirsek de 
ortak bulguları olan, salgınlar yapabilen ama 

hepsi birbirinden farklı seyreden ve sonuçları 
olabilen hastalıklardır. 
Grip her sene dünyada 500- 600 bin insanın 
ölümüne neden olan ve pandemi yapma 

potansiyeline sahip bir hastalıktır. Etkeni 
İnfluenza virüsleridir.Paçavra hastalığı olarak da 
adlandırılır. Özellikle 65 yaş üstü, kronik hastalığı 
olanlar, hamileler ve çocuklar risk altındadır. 
Tüm yıl görülebileceği gibi Kuzey Yarım Küre’de 

COVİD-19 VE DİĞER DAMLACIK 
YOLUYLA BULAŞAN HASTALIKLAR
Dr. Yavuz ODABAŞ 
ASKİ Gen. Müd. İş Yeri Hekimi
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ve ülkemizde ekim/kasım gibi başlar, nisan/
mayıs ayına kadar devam eden salgınlar yapar. 
Aşıyla korunulabilir bir hastalıktır. Tedavisinde 
tüm viral hastalıklarda olduğu gibi  antibiyotiğin 
yeri yoktur.
Nezle çok daha hafif seyirli bir hastalıktır. 
Genelde kişiler hafif bulgularla ayakta atlatırlar. 
En sık görülen etken rhinovirüstür. Tedavisinde 
soğuk algınlığı ilaçları verilir.

Bu her iki farklı hastalığın klinik ayrımı aşağıdaki 
tabloda verilmektedir.

Covid 19 hastalığı insanlar için yeni bir virüs olup 
yaptığı küresel salgın(pandemi) halen devam 
etmektedir. Covid 19 hastalığına yakalanan 
kişilerde semptomlar farklılık göstermekle birlikte 
%15 vakada hastanede tedavi görecek kadar ağır 
seyretmekte, yakalanan hastaların yaklaşık  %3’ ü 
kaybedilmektedir. En sık bulguları ateş, öksürük, 

boğaz ağrısıdır. Bununla birlikte ishal, kas ağrıları 
görülmektedir. Buraya kadar griple bulguları 
benzerdir. Tat ve koku kaybı Covid 19 hastalığına 
özgüdür.
Aşağıdaki tabloda ortak bulguları olan damlacık 
yoluyla bulaşan viral hastalıkların ve mevsimsel 
alerjinin belirtileri karşılaştırılmıştır.

 Covid 19 ile mücadele kapsamında ülkelerde 
maske kullanımı zorunlu hale getirilmiş ve 
izolasyon tedbirleri alınmıştır. Sonbahar ve kış 
mevsimini geçiren Güney Yarım Küre’de bu sene 
daha az grip ve benzeri hastalık görülmüştür.
Bulaşma yoluna bakıldığında ve elimizdeki 
verilerle maske kullanımı, mesafe ve temizliğe 
dikkat etmek yoluyla sadece COVİD 19 hastalığı 
değil, grip ve grip benzeri hastalıkların da önüne 
geçildiği aşikardır. Ayrıca unutulmamalı ki 
yukarıda belirttiğim hastalıkların tedavisinde 
antibiyotiğin yeri yoktur.
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ANKARA’NIN DERELERİ
- HATİP ÇAYI - 

Ankaramızın tarihi değerlerini siz 
okurlarımıza tanıtma görevini üstlenmiş 

ve şehrimizdeki tarihi çeşmelerden bazılarını 
güncel fotoğrafları ile tanıtmıştık. Geçmişi 
ve bugünü hakkında erişebildiğimiz bilgileri 
derlediğimiz bu “değerler serisi” ile siz 
okurlarımızın dikkatini çeşmeler üzerine 
çekmiştik. Sokakta yürürken çoğumuzun 
fark bile edemediği çeşmelere gösterilmeye 
başlayan ilgi, amacımıza ulaşmak noktasında 
memnuniyet vericidir. Her gün göz önünde 
olmasına rağmen hak ettiği değeri görmeyen, 
fark bile edilmeyen tarihi yapılarımızın 
görülmesi, gün yüzüne çıkması bizleri mutlu 
ediyor.

Bu sayımızda ise Ankara’nın tarihi derelerinden 
olan Hatip Çayı’nı sizlere kısaca tanıtacağız.

Hatip Çayı; Ankara’nın doğusundaki İdris 
Dağı’ndan küçük bir dere olarak doğar, önce 

güneybatıya akarak Hasanoğlan Ovası’nın 
sularını toplar, sonra batıya yönelerek Kayaş 
Vadisi’ne girer. Şafaktepe’nin doğu eteklerine 
kadar Mamak yoluna paralel bir güzergâh 
izleyen Hatip Çayı, Saime Kadın mevkiine 
geldiğinde kuzeye kıvrılıp Mamak yoluna dik 
konumda bir menfeze girerek gözden kaybolur. 
Hatip Çayı değişken debili küçük bir akarsuydu. 
Kış ertesinde çoğalan suyuyla yatağını tümüyle 
doldurur, yazları cılızlaşır, hatta bazı yıllar 
tamamen kururdu. Buna karşılık seyrek de olsa 
şiddetli sağanak yağışlarda kabarıp yatağının 
dışına taştığı ve büyük yıkımlara neden olduğu 
da vakidir. [1]
Doğal afetlerle karşı karşıya kalan insanoğlunun 
eli kolu bağlanabiliyor. Ankara’da 1957 tarihinde 
yaşanan afet de el kol bağlatacak cinsten bir afetti. 
Ankara halkını korkutan ve büyük yaralar açan 
sel felaketiyle alakalı ne söylenirse söylensin, 
şehirde bıraktığı hasarı tarif edemezdi. 
Sel felaketinden de kısaca bahsetmek gerekirse…

‘‘Sual eylen bizden evvel gelene
Kim var imiş biz burada yoğiken’’

                           Karacaoğlan
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Hatip Çayı vadisinde Elmadağ’dan Lalahan’a ve 
vadi boyunca Hasanoğlan, Kayaş ve Ankara’ya 
doğru ilerleyen sel suları Üreğil, Mamak, 
Saimekadın, Gülveren, Demirlibahçe, Bent 
Deresi, İsmetpaşa Mahallesi, Atıfbey, Dışkapı, 
Kazıkiçi Bostanları ve Akköprü semtlerini 
su altında bırakmıştır. 11 Eylül 1957 öğlen 
saatlerinde Hüseyin Gazi Dağı’nın üzeri birden 
bire kararmış, Elmadağ üzerinden Ankara’ya 
kara bulutlar gelmiş ve Ankara’nın kuzey 
kesimlerine şiddetli sağanak yağmıştır. Sel, 
ağaçları yıkıp çukurları doldurarak Elmadağ’dan 
Lalahan’a ve vadi boyunca Hasanoğlan, Kayaş 
ve Ankara’ya doğru ilerlemiştir. İlk su baskınına 
uğrayan yerlerden biri Lalahan olmuştur. Sel 
suyu Saimekadın’dan sonra iki kola ayrılmış, 
bir kolu Demirlibahçe’yi basmış, diğer kolu ise 
Gülveren üzerinden Dışkapı ve Akköprü’ye 
doğru ilerlemiştir. Selden en çok etkilenen yer 
Demirlibahçe olmuştur. Hâsılı kelam Hatip 
Çayı 1957 sel felaketine neden olduğu için 
menfez içine çekilmiştir.  [2]
Belirtmek gerekirse Hatip Çayı, bölgede 
Romalılardan kalma su bendi olduğundan Bent 
Deresi olarak da bilinir. 
Ankara’nın doğusundan gelen Hatip Çayı, 
kalenin önünden geçtikten sonra önce güneyden 
gelen İncesu Deresi ile sonra da kuzeyden gelen 
Çubuk Çayı ile Akköprü mevkiinde birleşiyor. 

İki dere kadar büyük olmasa da güzergâhı 
içerisinde Macun Deresi ile de buluşuyor. 
Çubuk Çayı ile birleştikten sonra Ankara Çayı 
adını alan dere Tatlar Arıtma Tesisi önünden 
geçtikten sonra Porsuk Çayı ile birleşip Sakarya 
Nehri’ne doğru yoluna devam ediyor.
Cumhuriyetimin güzide başkenti Ankara’nın 
değerlerinden bahsetmeye devam edeceğiz.

[1]Erkan Tamur, Suda Suretimiz Çıkıyor, Kebikeç 
Yayınları, Ankara:2012, s.14.
[2]İhsan Seddar Kaynar, Ankara’nın 11 Eylül 1957 
Sel Felaketi ve Siyasi Gündemi, Ankara Araştırmaları 
Dergisi, 5(2), 2017, ss.197-224.
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MUTLU SU
İtalyan Yönetmen Fellini’nin Sekiz Buçuk 
filminde şöyle bir sahne vardır. Gloria 
(Claudia Cardinale), Fontana Di Trevi’den 
akan suya bakarak şöyle söyler : “Sessizlik! 
Suyun sesini dinleyin. Romalılar Pınar’a 
‘mutlu su’ der.” Peki suyun mutlu olması 
düşünülebilir mi? Elbette. Doğada herşey 
sonsuz uyum ve mutluluk içindedir. 
Yokedilemez bir güzellik ve iyilik içindedir. 
Şöyle ki bir çiçeğin bütün yapraklarını 
koparsanız da o olanca güzelliğiyle yine 
vardır ( çiçek ideası) siz sadece o anda onu 
yok etmiş olursunuz. Bir ağacın büyük 
gövdesine bir balta saplasanız da o bütün 
kökü, haşmetli dalları ve yüzlerce yıllık 
bilgeliğiyle yine de oradadır. Kötülüğü 
yapan insandır ve ona ait bir kavramdır. 
İnsan yaşamımızda doğaya karşı yaptığımız 
bütün zararlardan biz sorumluyuz. Ve 
bunun artık farkına varmalıyız. Ünlü bir 
çevreci yazar bir söyleşisinde doğamıza 
‘doğa ana’ yani her hata yaptığınızda 
sizi affeden bir anne değil en küçük bir 
aldatmada sizi terkedecek bir sevgili gibi 
yaklaşmamız gerektiğini söyler. İşte bundan 
yola çıkarak biraz önce masanıza içmek 
için getirdiğiniz o bir bardak suya da iyi 
davranmanız gerekir çünkü onun tarihi 
evrenin oluşumuyla (big bang) başlar. 
O büyük patlamada hidrojen ve oksijen 
atomları boşlukta birleşerek o sonsuz 
dansını başlatıp, kendini gerçekleştirir.
Suyun doğadaki oluşumu ve varlığı hem 
çoktur hem azdır. İçilebilen temiz su azdır. 
Çok olanı ise tuzlu sudur. Dünyadaki tüm 
suyun %97.5‘i tuzlu sudur. Kalan suyun 
%1.75’i kutuplarda ve %75’i ise yerin 

altındadır. Yeraltı su kaynaklarının ise 3’te 
2’si kuruma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 
Bilim adamları 2050 yılına kadar 5.7 
milyar insanının susuzlukla karşılaşması 
olasılığını belirterek daha şimdiden Afrika 
kıtasının zaten susuz olduğunu ve kötü 
suyu kullandığını, 1,9 milyar nüfuslu Asya 
kıtasının az suyla yetindiğini, Avrupa 
kıtasında da büyük su sıkıntılarının 
yaşanacağının şimdiden pek çok işareti 
olduğunu belirtmektedirler. Sadece 30 yıl 
sonra 10 milyar’a ulaşacağı düşünülen dünya 
nüfusunun, artan beslenme ihtiyaçlarını 
karşılamak için şu andaki su çekilmelerinin  
%70’inden sorumlu olan tarım için suya 
daha çok ihtiyaç duyulacağı ve ayrıca su 
kıtlığına maruz kalacak ülkelerde büyük 
oranda göçler yaşanacağı da OECD gibi 
diğer örgütlerin de tahminleri arasındadır.
Yeryüzüne suyun bahşedildiği yerler hali 
hazırda zaten son derece eşitsizdir. (Sadece 
9 ülke mevcut tüm temiz su kaynaklarının 
%60’ ına sahiptir) Ve nüfus artışı, iklim 
değişikliği ve suyun kötü yönetilmesi bu 
eşitsizliği daha da şiddetlendirmektedir. 
Kasırgalar, fırtınalar, tayfunlar ve Muson 
yağmurları gibi her yıl ortalama 300 milyon 
insanı etkileyen aşırı hava olaylarının artması 
ise artan sera gazı seviyelerine, okyanusların 
ısınmasına ve değişen iklimlere bağlantılı 
olarak meydana gelmektedir. Dünya 
sıcaklığı sanayi öncesi döneme göre 1 °C 
artış göstermiştir. Bu da buzulların erimesi 
ve yükselen deniz seviyeleri (yılda yaklaşık 
3mm civarında)  demektir ki küresel 
ısınmanın en kötü sonuçlarından biri olan 
dünya yüzünde suyun azalmasına yol açar. 

Pınar AKKAŞ
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Sonucu ise kıtlık ve kuraklıktır. Birkaç 
damla su için kanlı savaşların yaşanacağı 
yeni bir yüzyılın bizi beklediği, bu konu 
üzerine pek çok fantastik film yapan 
Amerikan sineması için bile şaşırtacak 
bir gerçekliktedir.
Bütün bunların tek sebebi vardır. İnsanın 
doğaya müdahalesidir. Bundan 200 yıl 
önce sanayileşme devrimi ile başlayan 
bu müdahale (kömür, petrol ve doğalgaz 
kullanımı) vahşi kapitalizm’le birlikte 
doğanın kendiliğinden ve yavaşça 
ilerleyen sistemini hızla etkileyerek 
atmosferin daha da ısınmasına ve iklim 
değişikliğine neden olup yeryüzünü 
yaşanılması zor bir yer haline getirmiştir. 
İnsanoğlu doğanın sadece bir parçası 
olduğunu unutmuş ve onun patronu 
olmaya çalışmıştır. İçmek, yıkanmak, 

sulamak ve enerji üretmek için 
kullandığımız suyun temel insanî bir 
hak olması bize hazırdan sunulan bu 
tanrısal hediyenin bizatihi yaşamın 
temsili olduğunu hatırlamamız ve onu 
savurgan bir şekilde kullanmamamız 
gerektiğini hatırlatır. Su, yerine başka 
bir şeyin konulamayacağı tek, eşsiz 
ve pahalı bir şeydir. Bu yüzden suyun 
mutluluğu bizim sorumluluğumuzdur. 
Şili’de Çevrecilerin ünlü bir sloganı 
vardır. ‘ Belki Neoliberalizmin çocukları 
ve torunları olabiliriz ama yeni dünyanın 
anne babaları biz olacağız.’  Hep birlikte 
kuracağımız bu yeni dünyadan mutlu 
suya ve oradan ilerleyelim mutlu insana 
u-mutla!



44

BAŞKENT’TEN DÜNYAYA GÖNDERİLEN 
ÇOCUK MESAJLARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, 
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü pandemi 
nedeniyle evlerinden kutladı. “Bir gün değil her gün 
çocukların sesine kulak verin” diye tüm dünyaya 
seslenen Çocuk Meclisi üyeleri, eğitim hakkından 
oyun oynama hakkına, çocuk işçiliğinden seçme 
ve seçilme hakkına kadar taleplerini hazırladıkları 
pankartlarla anlatmaya çalıştı. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş da Türkiye Belediyeler Birliği 
aracılığıyla çocuklara seslenerek, “Sevgili evlatlarım 
bu zorlu günleri hep birlikte aşacak, sağlıklı günlerde 
sizlerle birlikte nice güzel etkinliklere imza atacağız” 
dedi.
25. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri hazırladıkları 
pankartlarla 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü 
evlerinden kutlarken, Başkan Yavaş da Dünya Çocuk 
Hakları Günü’nü kutlayarak, çocuklara moral verdi.

BAŞKAN YAVAŞ ÇOCUKLARA SESLENDİ: “NİCE 
GÜZEL ETKİNLİKLERE İMZA ATACAĞIZ”

Türkiye Belediyeler Birliği aracılığıyla sosyal medya 
üzerinden yayınlanan videolu mesajında “sizler 
aydınlık geleceğimizin teminatısınız” sözleriyle 
çocuklara seslenen Başkan Yavaş, Büyükşehir 
Belediyesinin pandemi sürecinde çocuklara yönelik 
çalışmalarını da anlattığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI 
GÜNÜ’NÜ KUTLARIZ

“20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününüzü en içten 
dileklerimle kutluyorum. Sizler aydınlık geleceğimizin 
teminatısınız. Özellikle pandemi sürecinde evlerinizde 
daha çok vakit geçirmek zorunda kaldığınızı, doya doya 
dışarı çıkamadığınızı biliyoruz. Bizler de bu süreçte 
hem eğitiminizi hem de sağlığınızı önceleyen birçok 
çalışmaya imza atıyoruz. Okulların açılmasıyla beraber 
uzaktan eğitim almak zorunda olup evinde tablet ya da 
bilgisayar olmayanlar için 47 birimimizde 900’e yakın 
bilgisayarı çocuklarımızın hizmetine sunduk. Ardından 
kentimizdeki kırsal mahallelerde ücretsiz internet 
hizmeti sunmak için çalışmalarımıza başladık. Bir 
yandan da sosyal yardım alan ailelerimizin çocukları 
eğitim hakkından uzak kalmasın diye, evlerinde ücretsiz 
internet hizmeti sağlamaya başlıyoruz. Çocuklarımızın 
evde vakit geçirirken kullanacakları origami setleri 
ve boyama kitaplarının dağıtımını sürdürüyoruz. 
Yine sosyal yardım alan ailelerimizin çocukları için 
kırtasiye desteğine de devam ediyoruz. Feza Gürsey 
Bilim Merkezi’mizin uzman eğiticileri her hafta farklı 
bir parkımızda sosyal mesafe kurallarına uyarak, 
çocuklarımızla buluşup, bilim etkinlikleri düzenlemeye 
devam ediyor. Bu programlara katılamayan 
çocuklarımız da erişebilsin diye bu etkinlikleri ABB 
TV ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamayı 
sürdürüyoruz. Bu zorlu günleri hep birlikte aşacak, 
sağlıklı günlerde sizlerle birlikte nice güzel etkinliklere 
imza atacağız. Hepinizi en içten duygularımla 
selamlıyor, gözlerinizden öpüyorum.”
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Sanatın olmadığı bir toplumda ve sanat 
hissi olmayan bir insanda bir şeylerin 

daima eksik kalacağını günlük yaşamda dahi 
görmek mümkündür. Yaşanan hadiselere bakış 
açımızda bile sanatın varlığı hissedilebilir. 
Sanat ruhlu olanlar “duygusal” olarak görülse 
de esasında bu durum tam tersidir. Sanat 
ruhlu kişiler, hissettikleri duyguyu estetik ve 
doğru biçimde ifade eden, empati özelliği çok 
gelişmiş kişilerdir. Başka bir ifadeyle; sanatçı 
kişi kendini bilir ve sınırlarının farkındadır. 
Bilen kişi de bildiğini ya konuşur ya yazar 
yahut da resmeder. Resmetme noktasında 
minyatür sanatı doğar. 

Minyatür sanatı, milattan önce ilk olarak 
Mısır’da, daha sonra Bizans, İran ve Selçuklu 
Devletinde görülen, Osmanlı Devletiyle de 
varlığını devam ettirmiş bir resim sanatıdır. 
Minyatür terimi, genel anlamıyla çok ince 
işlenmiş küçük boyutlu resimler ve bu 
türdeki resim sanatları için kullanılmaktadır. 
Fildişlerinin üzerine dahi minyatür sanatının 
icra edildiği bilinmektedir. 
Minyatür sanatında anlatılmak istenenler, 
en ince ayrıntısına kadar resmedilir. Çünkü 
güzellik ve derinlik ayrıntılarda gizlidir. 
Ölçü değerleri verilmediğinden uzun boylu 
ve önemli yani vurgulanmak istenen kişiler, 
görselde alt kısımlarda bulunurken önem 
derecesi azalan ve boyu kısalanlar görselde 
üst kısımlara çizilir. Bu minyatür sanatının iç 
kurallarından biridir.

TÜRK MİNYATÜR
SANATI

Türk minyatür sanatında genel olarak tarihi 
kişiler yahut tarihi hadiseler işlenir. Edebi ve 
ilmi konuların da işlendiği minyatür sanatı 
Türk kültüründen yansımalar barındırır ve 
bir nevi geleceğe tarihi belge bırakır. Minyatür 
sanatçısı icradan önce, resmedeceği dönemi 
yahut tarihi kişileri araştırır, tam anlamıyla 
bilgi sahibi olduktan sonra hissî ve fikrî 
doygunluğa erişerek icrasına öyle başlar. 
Her bir figür için saatlerce belki de günlerce 
çalışabilir.

Minyatürde; ata binen asker, tahtta oturan 
padişah, resmi geçitler, eğlenceler, düğünler 
sıkça ele alınan konulardandır. Yapım 
aşamasında ise minyatür boyasının içine  
“Arap Zamkı” ilave edilmesi dikkat çeken bir 
husustur. Resmedilecek kâğıdın üzerine yine 
Arap Zamkı katılmış üstübeç sürülür. Çizime 
böylece başlanır. Minyatür sanatçısının her 
çizimde detay çalışmaktan dolayı zamanla 
görme kaybı yaşamasına rağmen, her defasında 
büyük bir sevgi ve özenle işinin başına geçer. 
Bu sebepten Minyatür sanatçıları herkes 
tarafından takdir edilir. 

Kültürlerin devamlılığını sağlayan ve bu farklı 
kültürlerin birbirleriyle olan etkileşimini 
artıran Minyatür Sanatı, dünya üzerinde ilgi 
görmeye devam etmektedir. Yeni nesillerin 
tanıdığında bağ kurabileceği ve geleceğe eser 
bırakma noktasında hevesli olacağı Minyatür 
Sanatının ışığı göz kamaştırmaktadır.

“Her bir insan minyatür bir dünya…” 
  Jostein Gaarder / Sofie’nin Dünyası


