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31 Mart 2019 yerel seçiminden sonra, göreve başladığımız ilk günden itibaren 
sizlerin de büyük desteği ve özverisiyle bir seneyi aşkın süredir Ankaralılara önemli 
hizmetler veriyoruz. Geçen bir yıl içinde önümüze çıkan zorlukları birlikte aştık.  Pes 
etmeden, usanmadan Ankara ve Ankaralılara şeffaf, adil ve katılımcı bir yönetim 
anlayışıyla hizmet etmeyi ilke edindik.  Bu yönetim anlayışımız; 6 milyon Ankaralı ile 
aramızda sıkı bir bağ ve güven ortamı oluşmasına vesile oldu.  Bu güven, 
Cumhuriyetimizin Başkentini hak ettiği yere birlikte taşımak için bize moral verdi, 
umut verdi,  güç verdi.    

Bizler üstlendiğimiz vazife dolayısıyla sırtladığımız emanete sahip çıkarak milli 
egemenliğimizin mihenk taşı, hürriyetimizin vücut bulmuş ebedi Başkenti Ankara’yı, 
Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan fiziki ve manevi şartlara yine aynı azim ve 
kararlılıkla hep beraber taşıyacağız. 

Göreve geldiğimiz günden itibaren yoksulun, yetimin, Ankaralıların ve bizimle 
birlikte tüm canlıların yaşama hakkını korumayı görev edindik. Kentimizi, gelişmiş 
ve çağdaş kentlerde olduğu gibi her yönüyle mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı 
şehir haline getirme gayreti içindeyiz.  

Tüm bu hizmetler ışığında Başkentin içme ve kullanma su ihtiyacını karşılayan 
ASKİ Genel Müdürlüğü de yaşamın var olmasını sağlayan çok önemli bir görevi 
yerine getirmektedir.  Su kaynaklarının günden güne tükendiği, içilebilir temiz suya 
erişimin giderek zorlaştığı dünyamızın ve ülkemizin yarınları için ASKİ,  bir yandan 
mevcut su kaynaklarının etkin verimli kullanılması için stratejiler geliştirip 
planlamalar yaparken diğer yandan da sizlerin kesintisiz su alması için altyapıyı 
güçlendirecek çalışmalar yapmaktadır.   

Suyumuza, en önemli kaynağımıza bugünden sahip çıkmak, bizlerin en asli 
görevlerinin başında gelmektedir. Gelecek nesillerin, torunlarımızın ve 
yeryüzündeki tüm canlıların yaşamının devamı için su kaynaklarımızı hassasiyetle 
ele almak, doğru stratejik hamleler ve planlama ile hareket etmek günümüzde 
elzemdir. Unutulmamalıdır ki en önemli su kaynağı, dikkatli ve tasarruflu kullanılan 
sudur. Bu nedenle, bilgilendirici ve eğitici faaliyetler için hazırlanmış olan bu yayının 
amacına ulaşmasını ve gelenekselleşmesini temenni ediyor, hepinize en içten sevgi 
ve saygılarımı sunuyorum.
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ANKARA’NIN
SU TARİHİ
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1800’lü yıllarda
su çalışması

Başkentin bir çok bölgesinde su kuyulardan temin edilir ve 
tenekelerle taşınırdı.
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İlk derin kuyu 
çalışması
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Kale içinde font borularla su getirme 
çalışması.
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Mansur YAVAŞ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
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Erdoğan ÖZTÜRK
ASKİ Genel Müdürü
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2020’nin başlarıydı, o zamanlar şaka 
gibiydi. Çin’de bir hastalık çıkacak, bırak 
Türkiye’yi dünyayı esir alacaktı.

Olacak iş değildi.
Kimseler bilmiyordu henüz hastalığın 

boyutunun nerelere ulaşacağını.
Bilim kurulunun bilinmediği, profesör 

isimlerinin ezberlenmediği günlerdi.
Maske ve dezenfektan alana gülündüğü 

zamanlar.
Aynı zamanda bir yerlerde toplantı üstüne 

toplantı yapılıyordu.
Üç temel prensip üzerine inşa ediliyordu 

öngörü.
Endişeye sevk etme, tedbirlerini al, 

aksiyon planını hazır tut.
Kimseler duymadan, duymayı bırak 

akıllarına düşmeden ilk hamle yapıldı.
Henüz 27 Şubat’tı talimat verildi: “İnsani 

kullanım için anti bakteriyel el dezenfektanı, 
donanım temizliği için batikon ve personel 
için maskeyle eldiven alınsın. Birimlere 
dağıtırken, panik oluşturacak şekilde 
abartılmasın ama virüs Türkiye’ye gelirse 
tedbirli olunsun. Sessizce…”

Aynen böyleydi mesajı.
Maskeler alındı, dezenfektanlar sessizce 

kurumun her yerine konuldu.
Sonra hızlandı dünyanın dönüşü.
Hızlı akmaya başladı zaman.
27 Şubat’taki talimatın haklılığı 11 Mart’ta 

Türkiye’de ilk vaka çıkınca anlaşıldı.
Sonra o toplantılarda planlananlar birer 

birer hayata geçirilmeye başlandı.
Sayaç okumaya, fatura çıkarmaya ara 

veren ilk su kanal idaresi olundu.
Ardından bütün tedbirler birer birer hayata 

geçirildi.
Bilim insanları hijyen hijyen diye feryat 

ederken borcu için suyu kesmek, borcundan 
dolayı kapalı sayaçlara kayıtsız kalmak olur 
muydu? 

Onun da kararını alıp Türkiye’ye örnek 
olmak yine o hazırlıklı bekleyişin sonucuydu.

Kartlı sayacın mı var? Sen bir telefon et 
yeter. Biz parasını sonra almak üzere gelir 
evinde yükleriz suyunu dendi.

İnsanlar işsiz kalmış evden çıkamaz 
hale gelmişken su borcunun peşinden 
koşamayacaklardı tamam ama ya faiz? Eh 
o kararı da almak yine onlara yakışırdı.

Sokağa çıkma yasağı gelir mi? 
Şehir hastanesindeki dayımın teyzesinin 

oğlunun arkadaşı demiş ki diye konuşmalar 
yapılırken, üst düzey yöneticiler 7 gün 24 
saat esasıyla göreve başlatıldı. Kriz merkezi 
oluşturuldu. 

Artık üst yönetim Kurum’da yatıp kalkmaya 
başlamıştı.

Çalışma şartları değiştirildi.
Kronik rahatsızlığı, küçük çocuğu olan 

işe gelmesin dendi ama sayaç okuma 
yapanlara yeni görev verildi.

Onlar artık fatura değil “sevgi” taşıyacaktı.
Gece demeden gündüz demeden erzak 

dağıtmaya başladılar.
Dün şu kadar borcunuz var demek için 

gittikleri evlere bu defa bir erzak kolisiyle 
gittiler. 

ONLAR...
SU GİBİ AZİZ OLDULAR

CÜNEYT ÖZTÜRK
ASKİ Genel Mdr. Yrd.

Bizim Kösemiz



Kimileri onlar için su faturanızı “militanlar” 
getirecek demişti.

Oysa onlar köy demeden, gecekondu 
demeden iftarda bir ailenin kursağına 
gidecek lokmada payımız olur mu telaşına 
düşmüş, dar gelirli iyi niyetli çalışanlardı 
sadece.

Dezenfektan üretip dağıttılar.
Hazır sokağa çıkma yasağı var, o halde 

insanlar evde kalsın biz çalışalım deyip, 
sokaklarda onlarca sorun giderdiler. Herkes 
izole hayatlarına çekilmişken onlar, her gün 
yüzlerce kişiyle muhatap oldular.

Televizyonda survivor yarışmaları 
sürerken, onlar survivor izleyemediler ama 
kendileri olmaya soyundular.

Abone yaptılar, arıza giderdiler, su 
baskınları için, susuz köyler için hat 
döşediler.

Onlar da can taşıyordu elbet. 
Onlar da her insan gibi korktular.
Kimi eve gitmedi, kriz merkezini mesken 

tuttu, 3 yaşındaki Ali Kerem’e zarar gelmesin 
diye.

Kimi anneydi. Zaten çocuklarını annesine 
bırakmak zorundaydı. Kendisi akşama 
kadar onlarca personelin arasında dolaşıp 
üstüne bir de atık su tesisinde durmuşken 
huzurla evine nasıl gidecekti?

Korktular evet.
Ama sorumlu oldukları sadece bir Ali 

Kerem yoktu ki? 
6 milyon Ankaralının derdiyle 

dertlendiler.
Sadece işlerini yapmadılar.
“Su Ver” dediler. Ankaralının yardımsever 

kalplerinde karşılık buldular.
Kampanya başlatmakla yetinmeyip, kısıtlı 

bütçelerinden, evlerinin rızkından kısıp 400 
bin liradan fazla para topladılar. 

Bir mağdur hemşerimizin yarasına 
merhem olur muyuz diye kıvrandılar.

Bu zor günler fedakarlıkla aşılacaktı.
Tekrar faturalar okunmaya başlandığında 

isyanlar, feryatlar yükselirken bu defa 
telefonun ucuna geçtiler. Uzun uzun 
anlattılar. Günde bin iki yüz kişiyle, her biriyle 

ortalama 15 dakika, bıkmadan usanmadan 
kızmadan konuştular. Sorunları çözmek, 
soruları yanıtlamaktı bu defa rolleri.

Su borçları yüklü gelmişti, vatandaş 
zordaydı. O halde taksitle bari 
ödeyebilmeliydiler. Hemen karar alındı. 

Aylardır bekleyen vatandaş, bir de itirazlar 
taksitler için gelince bu defa uzun kuyruklar 
oluştu. Aralarına provokatörler karıştı.

Hiç kızmadılar. Hiç yorulmadılar. 
Biz aylardır kendimizi ve ailemizi riske atıp 

size hizmet için çalışıyoruz demediler. 
Bir tepsiye bardak bardak su koydular, 

içiniz yanmıştır diye sıra bekleyenlere 
sevgiyle uzattılar.

Polatlılı Hatice… Abone işleri personeli. 
Yüksek ateşle kaldırıldığı hastanede 

Kovid pozitif tanısı aldı.
Birlikte görev yaptığı Ramazan mı ona, 

yoksa o mu Ramazan’a bulaştırmıştı 
hastalığı bilinmez ama bilinen o ki; Atık 
su’da Fahrettin, Projede Nilay, Stratejide 
Mehmet...

Hastaneye yattıkları güne kadar ortak 
tasaları Ankara’ydı.

Belki işlerini yaparken onlarca Ankaralıya 
hizmet vermeye çalışırken kaptılar hastalığı.

Ama bir gün bile, rapor alalım, izin alalım, 
kaytarıp kendimizi koruyalım demediler.

Musluklardan tertemiz su aksın dediler.
Kimse susuz kalmasın derdine düştüler.
Hijyen çok önemli, arıtma artık daha 

önemli diyerek titizlendiler.
Hafta sonu birazcık dinlensek değil, hazır 

herkes evdeyken kimseyi rahatsız etmeden 
daha fazla hat döşeyelimin peşinden 
koştular.

Tedbirleri en titiz şekilde aldılar. Ama 
hizmetten de geri durmadılar.

Kâh erzak getirmek için kâh sayacınızdaki 
arıza için koşarak size geldiler.

Hasta oldular.
Yeni vaka sayılarında birer istatistik 

olacaklar.
Onlar sadece birer ASKİ personeliyken, 

şimdi SU GİBİ AZİZ OLDULAR.
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Koronavirüs pandemisinde Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin sosyal devlet ilkesi gereğince 
başlattığı kampanyalar 6 milyon Başkentliyi tek 
yürek yaptı. 

Büyükşehir Belediyesi’nin bu süreçte işini 
kaybeden vatandaşları desteklemek amacıyla 
başlattığı kampanyalara Ankaralılar yoğun 
ilgi gösterirken; ASKİ Genel Müdürlüğü de ilgi 
çekici bir kampanyaya ön ayak oldu.  ASKİ, 
“Gerçek mağdurların su 
faturalarını hep birlikte 
ödeyelim” sloganıyla 
başlattığı “SU VER” 
kampanyası ile ihtiyaç 
sahipleri ile duyarlı 
vatandaşlar arasında 
köprü görevi üstlendi.   

VEREN EL İLE ALAN EL 
BİRBİRİNİ GÖRMEDİ 

Veren el ile alan elin birbirini görmediği 
kampanyaya  “suver.aski.gov.tr” adresi üzerinden 
katılım sağlandı. Kampanyada ödenecek 
faturalar, Büyükşehir Belediyesi’nden yardım alan; 
ekonomik desteğe ihtiyaç duyan abonelerden 
oluştu. Abonelere ait bilgilerin gizlendiği sistemde 
hayırseverler, kendi seçtikleri faturaları ödedi. 
Ödeme yapılan tutar, otomatik olarak aboneye ait 
borçtan düşüldü.  

KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA 
 

Kampanyaya ilişkin hazırlanan metinde şunlar 
kaydedildi: 

“ASKİ olarak bizler, SU VER Kampanyası 
ile halkımızın iyiliksever yüreğine başvurmaya 
karar verdik.  Gıda paketleri ve iftar sofralarıyla 
aşını, ihtiyaç sahipleriyle paylaşan cömert, 
yüreği gani hayırseverlerimizi, bu kez yaşamın 
kaynağı suyu birlikte içmek için ödenmemiş su 
faturalarını ödemeye davet ediyoruz.  Bu güç 
zamanlarda kardeşlik, dayanışma ve iyilikle 
atan kalpleri buluşturan herkese teşekkür 

ederiz.”

BAKKAL VERESİYE BORÇLARI 
DA ÖDENDİ 

Salgın sürecinde su ile 
sağlanan hijyenin önemine dikkati 
çeken ASKİ, bu süreçte bir dizi 
örnek karara imza attı.  Alınan 
kararlar şöyle;

- Abonelerin borçlarından 
dolayı su kesintilerine son verildi ve 2 gün içinde 
tüm konutlarda su akmaya başladı, 

- Sokağa çıkma kısıtı bulunan 65 yaş üzeri 
abonelere, “Siz evde kalın, biz kartlı  sayaçlarınıza 
evde yükleme yapacağız” denilerek, binlerce 
abonenin evine gidip su yüklemesi yapıldı. 

- Salgının bulaşmasına engel olmak için fatura 
okuma işlemi geçici olarak durduruldu ve en kısa 
ay olan şubat ayı su faturasının yüzde 80’i kıyas 
alınarak fatura düzenlenmesi yapıldı. 

- Kurumsal kararların yanı sıra ASKİ çalışanları 
da, Başkentin her bir noktasında yaşayan 300’ün 
üzerinde vatandaşın bakkallardaki veresiye 
borcunu ödedi, işini kaybedenlere nakit yardım da 
bulunuldu.    

ASKİ ÇALIŞANLARINDAN KAMPANYAYA BÜYÜK DESTEK
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