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İKLİM KRİZİ KAPIDA
Dr. Baran BOZOĞLU 
ASKİ Genel Müdür Yardımcısı

Beklenen Oluyor 
Beklenen oluyor… Bilimin 160 yıl öncesinde 

öngördüğü insan faaliyetleri kaynaklı iklim 
değişikliği sorununu bugün Birleşmiş Milletler 
“iklim krizi” olarak tanımlıyor. 

Aslında sorunun tespiti 160 yıl öncesine 
dayanıyor. Eşi tarafından yanlışlıkla 
zehirlenerek ölen İrlandalı fizikçi John Tyndall, 
1859 yılında karbondioksitin ısıyı absorbe 
ettiğini ve bu durumun atmosferin yapısında 
değişiklik yaratarak iklimde değişiklikler 
oluşturabileceğini buldu.

Bu buluş, İsveçli kimyacı Svante Arrhenius’un 
1896 yılında kömür ve petrolün yanmasının 
dünyanın ortalama sıcaklığını arttıracağına 
yönelik tespitine ilham vermişti.

Yani fosil yakıtların yanması sonucunda 
oluşan gazların sera etkisi yaratarak küresel 
ısınmaya sebep olacağı ve iklim değişikliğine 
yol açacağı 160 yıl öncesinde bilim insanları 
tarafında tespit edilmişti. 1960’larda da 
ABD’de ve diğer ülkelerde bu konuda bilimsel 
raporlar yayınlandı, Dünya Meteoroloji Örgütü 
bu konuyu ilk defa ortak akılla dile getiren 
yapı oldu. Bilimin hızına ne yazık ki siyaset 
yetişemedi. Bu kadar büyük bir krizin kapıda 
olduğunun bilinmesine rağmen insanlık 1900’lü 
yılları savaşla geçirdi.

1994’te Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi oluşturuldu, ülkeler 
bu sözleşmeye sahip çıktı, 1997’de Kyoto 
Protokolü ortaya çıktı ve 2015 yılında da 
Kyoto Protokolü’nün 2020 yılında sona ermesi 
nedeniyle yerine geçecek olan yeni bir anlaşma, 
Paris Antlaşması, oy birliği ile Birleşmiş Milletler 
platformunda, 21. Taraflar Konferansında 
(COP-21) kabul edildi.

1994’ten bu yana Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar 
Konferansı her yıl düzenli olarak bütün ülkelerin 
katılımı ile toplanıyor ve iklim değişikliğine dair 
küresel ve yerel çözümleri tartışıyor, kararlar 
alıyor.

Ancak küresel ısınmaya sebep olan sera 
gazı artışını, dünya ortalama sıcaklığını, 
bu uluslararası toplantıları tek bir grafikte, 
yıllarla ortaya koyduğunuzda, sera gazlarının 
ve sıcaklığın her yıl düzenli olarak arttığını 
görüyoruz.

Özetle, uluslararası toplantılar ile ülkeler hala 
somut bir azaltımı sağlayamamış durumda. 

Çözüm ise çok açık; iklim krizine neden olan 
sera gazı emisyonlarını azaltmak için fosil yakıt 
kullanımını bir an önce terk etmek, tüketimi 
azaltmak ve paylaşımda adaleti sağlamak… 
Teknoloji bunu başarmak için yeterli.

Not edilmesi gereken ve kurumumuzu da 
ilgilendiren diğer bir nokta ise dünyanın sera 
gazlarını azaltmadaki isteksizliği nedeniyle 
iklim değişikliğine “uyum”  için vakit 
kaybetmeden harekete geçmek gerekiyor. Paris 
İklim Anlaşması da bu duruma özel olarak 
vurgu yapıyor. Son yıllarda iklim değişikliğine 
uyuma yönelik fon ve kredi kaynaklarının da 
arttırıldığını görüyoruz. 

İKLİM KRİZİNİN BOYUTLARI
Son dönemde iklim krizine dair birçok 

bilimsel rapor yayınlandı. Dünya Meteoroloji 
Örgütü 2020 Küresel İklimin Durumu adlı 
geçici raporuna (provisional report) göre 
2020’de küresel ortalama sıcaklık rekor 
seviyedeki en sıcak üç sıcaklıktan biri olma 
yolunda ilerliyor. 2020 de dahil olmak üzere 
son altı yıl, kaydedilen en sıcak altı yıl oldu. 
2020’deki sıcaklığın etkilerini Afrika ve Asya’da 
geniş sahalarda şiddetli yağmur ve yoğun 
selden ve yine 2020’deki muson yağmurlarının 
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Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu birçok 
ülkede büyük sellere, baraj çökmelerine, toprak 
kaymalarına ve milyonlarca insanın yerinden 
edilmesine yol açmasından görebiliyoruz. 

İklim değişikliğinden en çok etkilenecek 
bölge ise ülkemizin de bulunduğu Akdeniz 
Havzası. Avrupa ve Akdeniz Havzası’ndan 43 
ülkenin yer aldığı Hükümetlerarası Akdeniz 
İçin Birlik Kuruluşu’nun hazırlamış olduğu 
rapora göre, Akdeniz Havzasında sıcaklık artışı 
dünyanın diğer alanlarına göre daha yüksek. 
600 bilim insanının çalışmalarının aktarıldığı 
raporda, Akdeniz Havzası’ndaki ortalama 
sıcaklıklar endüstri devrimi öncesindeki 
döneme kıyasla zaten 1,5 santigrat derece 
artmış durumda. Oysaki aynı dönemde 
dünyanın diğer bölgelerindeki sıcaklık artışı ise 
ortalama 1,1 derece. Rapor, 2040 yılına kadar 
Akdeniz’deki sıcaklık artışının yaklaşık 2,2 
dereceyi bulacağını; yüzyılın sonuna doğru ise 
sıcaklık artışının Akdeniz’in bazı bölgelerinde 
3,8 dereceye kadar ulaşacağını öngörüyor.

Burada özellikle dikkat edilmesi gereken 
konu ortalama sıcaklık artışıdır. Yani, dünya 
sıcaklığının ortalama artışı her havzada, her 
coğrafyada aynı artış anlamına gelmiyor, bazı 
bölgelerde çok daha yüksek artışlar olabilecek. 
Bunu yüzyıllardır edinilen bilgi ile oluşturulan 
mevsim normalleri ile karşılaştırarak anlıyoruz. 

Uzmanlar ayrıca önümüzdeki 20 yıllık 
süreçte Akdeniz Havzası’nda “su kıtlığı 
yaşayan insanların” sayısının 180 milyondan 
250 milyona yükseleceğine dikkat çekiyor. 
Akdeniz’i bekleyen sorunlar arasında sıcaklık 
artışına bağlı olarak toprak kalitesinin düşmesi, 
kuraklık nedeniyle ekin kaybı, sıcaklık dalgaları, 
deniz ürünlerinin azalması da yer alıyor.

TÜRKİYE’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN 
ETKİLERİ

Türkiye, iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun 
hissedileceği Doğu Akdeniz Havzası’nda yer 
alması nedeniyle iklim değişikliğinin olumsuz 
etkileri yönünden yüksek risk grubu ülkeler 
arasında yer alıyor. Dünya Bankası tarafından 
2010 yılında yayınlanan rapora göre Türkiye’nin, 
21. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa ve Orta 
Asya Bölgesi’nde ekstrem iklim olaylarına en 
çok maruz kalacak 3. ülke olması bekleniyor.

Türkiye için yapılan iklim değişikliği 
projeksiyonlarında 2100 yılına kadar RCP4.5 

senaryosuna göre 3,4°C; RCP8.5 senaryosuna 
göre ise 5,9°C civarında sıcaklık artışları ön 
görülüyor. Sıcaklıklar, 21. yüzyıl boyunca 
Türkiye’nin güney enlemlerinden başlayıp 
kuzeye doğru genişleyerek artacak (SYGM, 
2016 aktaran s.71.). Özetle hiçbir yerleşim 
yeri diğerinden daha avantajlı olmayacak. 
Hatırlatmakta fayda var, ortalama sıcaklık 
artışı ülkemizin bazı bölgelerinde mevsim 
normallerine göre daha fazla olacaktır örneğin 
Ankara, Adana gibi bölgelerde… 

İsviçre Zürih ETH Üniversitesi’nde yapılan 
bir çalışmaya göre, hava sıcaklığı açısından 
İstanbul’un Roma’ya, İzmir’in Adana’ya, 
Ankara’nın Taşkent’e benzeyeceği öngörülüyor. 
İstanbul’un ortalama sıcaklığının 2040’ta 3,4 
derece artması bekleniyor. 

İklim krizi ve su ilişkisinin örneklerini en 
etkileyici şekilde Ankara gibi İç Anadolu 
Bölgesi’ndeki Konya Karapınar’da görebiliyoruz. 
Her yıl birçok yeni obruk oluşan Karapınar’da 
zemin çöküyor. Yeraltı suları çekildikçe, kuraklık 
arttıkça obruk oluşumu artıyor. Sempatiyle 
izlenen haber programlarının sonunda “Mars’ın 
Yüzeyine Döndü” gibi lanse edilen bu olay 
aslında büyük bir felaketin içinde olduğumuzu 
gösteriyor. Krizin boyutlarını yerinde görmenizi 
öneririm. 

Türkiye çapında yaz günlerinin sayısı özellikle 
ülkenin kuzeyinde olmak üzere artıyor.  Sıcak 
gün sayısı ülke çapında artarken sıcak gece sayısı 
da Fırat-Dicle Havzası hariç ülke genelinde 
artmaktadır. Soğuk gün ve gecelerin sayısı ise 
ülkenin büyük çoğunluğunda azalmaktadır. 
Donlu gün sayısı ise  Ankara’nın da yer aldığı 
Orta Anadolu’da artmaktadır (Şensoy vd., 
2013).

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Normalin 
Yüzdesi metoduna ve Standart Yağış İndeksi 
metoduna göre hazırlanmış Aralık 2019-Kasım 
2020 arası meteorolojik kuraklık haritaları 
incelendiğinde Marmara Bölgesi’nin Ergene 
Bölümü, Ege Bölgesi’nin Ege Bölümü, 
Akdeniz Bölgesi’nin Antalya Bölümü’nün 
batısı, Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz 
Bölümü ve İç Anadolu Bölgesi’nde çok şiddetli-
olağanüstü boyutlara ulaşan kuraklık olduğu 
görülmektedir.
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ANKARA 
İklim değişikliği ile birlikte Ankara’daki 

maksimum sıcaklık değerlerinin artışı, 
minimum sıcaklık değerlerinde pozitif yönde 
yükselme, ortalama sıcaklık değerlerinde 
artış, tropik gece sayısında artış ve soğuk gece 
sayısında azalış beklentisi artık gerçeğe dönüştü. 
İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer 
Bilimleri Enstitüsü’nün 2009 yılında Türkiye’de 
senaryolar üzerine yaptığı bir çalışmada 
2071-2100 yılları döneminde Ankara’da kışın 
sıcaklık artışının 1961-1990 dönemine göre 

2.5-3°C daha fazla; ilkbahar aylarında 3-3.5°C 
daha fazla; yaz aylarında 4-4.5°C daha fazla ve 
sonbahar aylarında 3.5-4 °C daha fazla olacağı 
raporlandı (Önol vd., 2009). 

Türkiye Kuraklık Afeti Risk Modelleme Trend 
Analiz Raporuna göre kuraklık riskinin kestirimi 
amacıyla içerisinde nüfus indikatörlerinin de 
yer aldığı kuraklık afeti sosyal etkilenebilirlik 
risk indisinin alansal dağılışı incelendiğinde 
(Türkeş, 2015 ve 2017) Ankara ilinin 81 il 
içerisinde en yüksek etkilenebilirlik gösteren 12 
il arasında yer aldığı görülüyor (Türkeş, 2018).

Tüm nüfus öngörülerine göre Ankara’nın 
nüfusu artmaya devam edecek. Dolayısıyla 
Ankara hem küresel ısınma ve iklim 
değişikliğinden kaynaklı kuraklık problemi 
ile karşı karşıya kalacakken aynı zamanda 
artan nüfusun artan talepleri ile baş etmek 
durumunda kalacak ve binalaşma artmasından 

kaynaklı kentsel ısı adası frekansında da artış 
süreci bu baş etme halini zorlaştıracak. 

Ankara’da yüzyıl sonuna doğru kış ve yaz 
aylarında ani ve aşırı yağmur tarzındaki 
yağışlarda artış beklenirken, ilkbahar 
yağışlarında yer yer azalmalar ama sonbahar 
yağışlarında ise ciddi artışların yaşanması 
beklenmektedir (Önol vd., 2009). Bu durum hiç 
kuşkusuz taşkın ve sel afet riskini de arttırıyor.

Öte yandan, Ankara’da ortalama sıcaklığın 
artması su havzalarımızda ve yüzey sularımızda 
buharlaşmanın artacağını dolayısıyla içme suyu 

kaynaklarımızın verimliliğinin azalacağını 
gösteriyor.  

Avrupa Komisyonu’nun bilimsel çalışmalar 
yapan birimi (Joint Research Center) JRC’nin 
EFFIS Ekibi tarafından üretilen Avrupa Orta 
Menzilli Hava Tahminleri Merkezi (European 
Centre for Medium-Range Weather Forecasts 
(ECMWF)) Mevsimsel Tahmin Sisteminden 
alınan veriler 2021 yılı için öngörü haritalarını 
yayınladı. S5 (Sistem 5) sıcaklık ve yağış 
anomalileri sayesinde mevsimsel tahminin 
model iklimden ortalama sapmasından tahmin 
edilebiliyor.  S5 haritalarından elde edilen 
bilgilere göre 2021 yılının Temmuz ayına kadar 
olan süreçte Ankara’da sıcaklık 2-3 derece 
mevsim normallerinden yüksek ve yağış da 
Ocak ayı hariç mevsim normallerinden en az 
3-4 mm daha az olacak.  
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Şekil 1 JRC Meteorolojik Tahminler

Tüm bu projeksiyonlar veya öngörüler geleceği tanımlamak için değil bugünü, günümüzü tanımlıyor. 
Özetle, iklim krizini Ankaralılar olarak yaşıyoruz, olumsuz etkileniyoruz ve bu durum artarak devam 
edecek, eğer bu sürece uyum sağlamaya başlamazsak…

ASKİ Neler Yapıyor?
Ankaralılara su ve kanalizasyon hizmeti 

vermekten sorumlu kurumun, ASKİ’nin, hiç 
kuşkusuz iklim krizine rağmen görevini yerine 
getirmesi gerekiyor.

Bu konunun birçok boyutu var. İçme suyu 
havzalarımızın kirliliğe karşı korunmasından, 
arıtma sistemlerimizin verimliliğine ve 
buharlaşmaya karşı alınacak önlemlerden yeni 
su kaynaklarına kadar yapılacak çalışmalar var. 

ASKİ iklim krizi kaynaklı kuraklık sorununa 
karşı güçlü bir irade ortaya koyuyor. Hiç 
kuşkusuz iklim değişikliğine uyum ve acil 
durumlara hazırlıklı olmak bir süreç. Kısa, 
orta ve uzun vadeli planlama ve uygulamalar 
gerekiyor. Bu kapsamda ASKİ olarak yaptığımız 
çalışmalardan bazılarını paylaşmak istiyorum. 

-ASKİ Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi 
Başkanlığımız tarafından yeraltında taşkın 
ve yağmur suyu depolamaya yönelik olarak 
içerisinde jeofizik, jeolojik çalışmaların yanı 
sıra depolanacak suyun kalitesine, miktarına 
yönelik fizibilite çalışmalarını barındıran 
bir proje Ağustos 2020’de başladı. Bu önemli 
çalışmayı Ankara Üniversitesi ve ODTÜ’den 
konuyla ilgili uzman akademisyenlerle birlikte 
yürütmeyi ve diğer ilgili kurumları da sürece 
katmayı hedefliyoruz. Projenin tamamlanması 
ile birlikte çalışılan bölgelerde yeraltı su 

depolama faaliyetleri planlanabilecek ve yerel 
çözümlerle acil durumlarda veya düzenli olarak 
su sağlayabilecek hale geleceğiz. 

-Bir ilki gerçekleştirdik ve Avrupa Birliği’nin 
ülkemizle yaptığı anlaşmalar kapsamında 
“İklim Değişikliğine Uyum” desteğine ASKİ 
olarak 435.000 avro bütçeli bir proje ile 
başvurduk. Kabul edilmesi halinde 2022 başında 
başlayacak projede, modelleme, iklim krizine 
dair coğrafi bilgi sistemlerinin geliştirilmesi gibi 
mühendislik faaliyetlerinin yanında çalıştaylar 
gibi toplumsal bilinci arttıran faaliyetler de yer 
alacak. 

-Mevcut su kaynaklarımızın korunmasına 
yönelik havza koruma planı ve özel hüküm 
belirleme  çalışmalarımızı tüm havzalarımızda 
tamamlıyoruz. Hali hazırda Çubuk 2 – 
Kavşakkaya ve Kurtboğazı – Eğrekkaya 
– Akyar Havzalarımızdaki özel hüküm 
belirleme çalışmaları 2021’in ilk çeyreğinde 
tamamlanacak. 2021’de Kalecik (Uludere) – 
Türkşerefli – Peçenek için de çalışma başlayacak. 
Bu çalışmalar sayesinde su kaynaklarımızı daha 
sağlıklı hale getirecek ve havzalarımızdaki 
varolan kirliliği azaltabileceğiz. İklim 
değişikliğine uyumda havzaların korunması 
olmazsa olmazlardan…

-Sulama su tüketiminde en geniş paydaya 
sahip. Rekreasyon alanlarının ve tarım 
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arazilerinin sulanmasında şebeke suyu ve ye- 
raltı suyu oldukça yoğun kullanılıyor. Bunun 
önüne geçmek için, atık su arıtma tesislerimizde 
arıtılmış suyun dezenfekte edilerek mevzuata 
uygun hale getirilip sulamaya verilmesi için 
çalışmalarımıza hız verdik. Tatlar Atıksu Arıtma 
Tesisimizde bu yıl içerisinde sistemi devreye 
almayı hedefliyoruz. Beypazarı Atıksu Arıtma 
Tesisimizde ise var olan sistemimiz çalışır hale 
getirildi ve tarımsal sulama için kullanılmasına 
yönelik ilgili kurumlarla görüşmelerimiz 
devam ediyor. Hedefimiz tüm tesislerimizin 
en iyi şekilde çalışması ve sulama amaçlı su 
üretebilmesi. 

-İçme suyu havzalarımızdan büyük emeklerle 
getirdiğimiz, arıttığımız ve Ankaralıların 
hizmetine sunduğumuz suyun, şebekede 
kaybolmaması için çalışmalarımıza hız 
verdik. Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı, hidrolik 
modellemesi olan, basınç bölgeleri üzerinden 
yönetilebilen, SCADA üzerinden takip edilen 
bir yapılanmanın planlama sürecindeyiz. 
Geniş kapsamlı bir çalışma ile hem su 
kaybımızı azaltmayı hem de günün teknolojik 
gelişmelerini değerlendirerek hızlı, verimli bir 
şebeke yönetimi sağlamayı hedefliyoruz. 

Yukarıda kısaca söz ettiğim konular 
çalışmalarımızdan sadece birkaçı... Bütün bu 
çalışmalardan öte bilmemiz gereken; çaresiz 
olmadığımız! Tüm yapılması planlanan iklim 
değişikliğine uyum çalışmalarının 
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başarılı olması  için olmazsa olmazımız 
iklim krizine ve kuraklığa karşı toplumsal 
bilinç ve iklim değişikliğine uyuma yönelik 
talebin sürekliliğinin sağlanabilmesi. İşte 
bunun için de her bir vatandaşımız bu 
konuyu dert etmeli, yaşamının parçası haline 
getirerek, su tüketimini en aza indirme 
yöntemlerine odaklanmalı.



7

•Su zengini olma: Türkiye su zengini bir ülke 
değildir ve dünya kullanılabilir tatlısu varlığı 
sadece %1 oranındadır. Bu oran ise dünyada 
her coğrafyaya eşit dağılmamıştır. Kuraklık/
nemlilik indislerinden biri olan Aridite indisi 
kullanılarak Türkiye iklimi incelendiğinde, 
Türkiye’de çölleşmeye eğilimli yarı kurak ve 
kurakça-yarı nemli arazilerin ülke topraklarının 
yaklaşık %30’una denk geldiği görülmektedir.  
Nemlice-yarı nemli kuraklık sınıfı ile birlikte 
bu oran  %60’a kadar çıkmaktadır. Buna 
göre Türkiye arazisinin yaklaşık %60’lık bir 
kısmı kurak iklim sahasını oluşturmaktadır. 
Böylece kuraklığın ileri aşamasında gelişen 
çölleşme durumuna karşı risk altındadır. 
Hidroklimatolojik koşullarda meydana gelecek 
görece uzun süreli olumsuz bir etki Türkiye’yi 
çölleşme riskine daha açık hale getirecektir. 
Bu nedenle kaynaklarımızı israf etmeden, 
olabildiğince tutumlu bir şekilde kullanmak 
zorundayız.

•Su sıkıntısı: Türkiye’de kişi başına düşen 
kullanılabilir yıllık ortalama su miktarı yaklaşık 
1360 metreküptür. Bu değer, dünya ortalama 
değerleri dikkate alındığında %18 oranında 
bir yer kaplamaktadır. Türkiye İstatistik 
Kurumunun (TÜİK) öngörülerine göre, 2030 
yılında ülke nüfusunun yaklaşık 100 milyon 
olması beklenmektedir. Bu durumda 2030 
yılında kişi başına düşen kullanılabilir su 
miktarı yıllık yaklaşık 1.120 metreküp civarında 
olacaktır. Böylesi bir durumda Türkiye’nin 
“gelecekte su sıkıntısı çeken ve su stresi yaşayan 
bir ülke olma” potansiyeli olduğu söylenebilir.

•Güneydoğu Anadolu Bölgesi yağışı (ort. 
565 mm) çok az aldığı için kurak değildir. 
Nispi nem düşük olduğu ve yazları çok sıcak 
geçtiği için kuraktır. Aksine İç Anadolu Bölgesi 
Güneydoğu Anadolu’dan bile daha az toplam 
yağış miktarına sahiptir. Hatta Ankara’nın da 
içerisinde bulunduğu İç Anadolu Bölgesi, Tüm 
bölgeler arasında en az yağış alan bölgedir (ort. 
414 mm)

•İklim krizi her yeri eşit etkilemiyor. Küresel 
iklim değişikliği nedeniyle orta enlem ülkeleri 
kuraklıkla mücadele ederken; Kuzey Avrupa 
ülkelerinin yani İsveç, Norveç, Finlandiya 
gibi ülkelerin normalde aldıklarından daha 
fazla yağış almaları yoluyla su kaynaklarının 
zenginleşmesi beklenmektedir.

•Dünyadaki toplam su miktarı değişmez, 
sadece hâl değiştirir. Buharlaşma ile birlikte su 
buharı belli bir noktadan çıkarak atmosferik 
sirkülasyonlar sayesinde dünyanın başka 
noktalarına doğru gider. 

•“İklim değişikliği sonucu hava sıcaklığındaki 
birkaç derece artışın fazla bir etkisi olmaz” 
görüşü yanlıştır. Bugün ortalama küresel yüzey 
sıcaklıklarındaki 1,1 °’lik artış bile devasa 
ormanların içerisinde geniş çaplı yangınlara, 
mevcut sel afetlerinin felaket boyutuna 
ulaşmasına yetti. Kuraklık şiddetli yüzünü açığa 
çıkarmaya başladı. 

•“İnsan faaliyetlerinin yol açtığı CO2 
emisyonları, doğal kaynakların çıkarttığı 
emisyonlarla karşılaştırıldığında devede 
kulaktır.” fikri gerçeği yansıtmamaktadır. 
Yanardağların insan faaliyetlerinden daha fazla 
miktarda CO2  salmış olması doğru değildir. 
CO2  düzeyinin büyük patlamalardan sonra 
dünya çapında yükselmediği görülmektedir. 
Karalardaki yanardağların çıkarttığı CO2 
emisyonu her yıl tahmini olarak ortalama 0.3 
gigaton’dur. Bu da insan faaliyetlerinin ürettiği 
CO2 ’nin yüzde biri civarında. Ayrıca yanardağ 
kaynaklı CO2 , okyanus tabanındaki dalma-
batma tektonik levhalarının altındaki karbon 
tarafından dengelenir. İnsan faaliyetlerinden 
kaynaklı bugünkü yüksek miktardaki salımı 
dengelemek ise mümkün gözükmemektedir.

Yanlış Bilinenler ve Doğruları
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AÇIKTAN AKAN ATIK SULAR 
KAPALI SİSTEME ALINIYOR

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent 
Ankara’nın kırsal mahallelerinde 

açıktan akan atık suların (kanalizasyon) kapalı 
sisteme alınması için önümüzdeki ocak ayında 
ihaleye çıkıyor. Düzenlenecek 4 ihale ile 17 
ilçedeki 220 kırsal noktada yaşanan atık su 
sorunu çözüme kavuşturulacak. 

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk,  
Başkentlilere sağlıklı ve temiz su sağlamak 
kadar, kullanılmış suların çevre ve 
insan sağlığına zarar vermeden ortadan 
kaldırılmasının da öncelikli görevleri arasında 
yer aldığını ifade ederek,  Başkent’in kırsal 
mahallelerinde (köy) açıktan akan atık suların 
kapalı sisteme alınarak 21. yüzyıl Ankara’sına 
yakışmayan çirkin görüntülere son verileceğini 
kaydetti. 

Başlattıkları çalışma ile Ocak 2021’de 
düzenlenecek 4 ihale ile Ankara’nın 17 
ilçesindeki 220 kırsal noktada yaşanan atık 

su sorununun çözüme kavuşturulacağının 
müjdesini veren Öztürk,  proje kapsamında 
ihtiyaç duyulan noktalarda yaklaşık 216 
kilometre (215 bin 210 metre) atık su hattı ile 
56 foseptik yapılacağını söyledi. 

Kırsal mahallelerin 2014 yılında yürürlüğe 
giren 6360 Sayılı Kanun ile Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin sorumluluk alanına girdiğini 
hatırlatan Öztürk,  şunları kaydetti: 

“Yasa ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi 
sorumluluk alanına giren ilçeler ve bunlara 
bağlı köylerine (mahalle)  içme suyu sağlanması,  
kanalizasyon ve arıtma tesisi yapılması da 
ASKİ’nin görevleri arasında yer almıştır.  ASKİ 
Genel Müdürlüğü olarak kırsal bölgelerde 
bir yandan eksik olan altyapıyı tespit ederek 
projelendirmeye çalıştık diğer yandan da insan 
ve çevreye zarar veren açıktan akan kanalizasyon 
sorunlarını çözmek için harekete geçtik.”  

Selim Arda ERYILMAZEvin DEMİRTAŞ Ahmet ŞAD

     ÇANKAYA
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TOPLAM 216 KİLOMETRE 

ASKİ Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığı, 4 
Ocak 2021 tarihinde saat 10.00’da Etimesgut, 
Sincan ve Ayaş ilçelerindeki kırsal mahalleler 
için ihaleye çıkacak. İhale kapsamında söz 
konusu ilçelere yaklaşık 57 bin 40 metre atık 
su hattı döşenecek. 7 Ocak 2021 tarihinde de 
yine aynı saatte Kahramankazan, Yenimahalle, 
Kızılcahamam, Çamlıdere ve Güdül ilçeleri 
için ihale gerçekleştirilecek. İhale ile 5 ilçedeki 
kırsal mahallelere yaklaşık 59 bin 170 metre 
atık su hattı döşenecek.  11 Ocak 2021 tarihinde 
de Çankaya, Gölbaşı, Elmadağ, Altındağ ve 
Mamak ilçeleri için ihale yapılarak yaklaşık 
52 bin metre atık su hattı döşenecek. 14 Ocak 
tarihinde ise Bala, Şereflikoçhisar, Haymana ve 
Polatlı için düzenlenecek ihale ile yaklaşık 47 
bin metre atık su hattı yapılacak. Bu 4 ihale ile 
ayrıca ilçelere 56 foseptik yapılacak. 
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75 KÖYDE SONDAJ 
KUYUSU AÇILDI

AASSKİ Genel Müdürlüğü, sonradan yasa ile 
mahalleye çevrilen 75 köyde sondaj kuyusu 

açarak yaklaşık 7 bin 200 kişilik nüfusun su ihtiyacını 
karşıladı. ASKİ, Başkent genelinde ise 227 yeni su 
deposu yaptı.  

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent Ankara’nın en ücra 
köylerine kadar hizmet götürmek için gece gündüz 
aralıksız çalışıyor. ASKİ, Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve başladığı Nisan 
2019’dan bu yana,  6360 sayılı kanun ile 2014 yılında 
mahalleye dönüştürülen 75 köyde sondaj kuyusu açtı. 
ASKİ, böylece köylerde su sıkıntısı çeken yaklaşık 7 bin 
200 kişiye temiz, sağlıklı ve kesintisiz içme kullanma 
suyu sağlarken, Başkent genelinde hizmet veren 227 su 
deposunun da yeniden inşasını gerçekleştirdi.  

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Tütüncübaşı, 
ASKİ ekiplerinin temiz ve kesintisiz suya kavuşturduğu 
Kızılcahamam’ın Kırköy, Aksak ve Ayvacık köylerini 
ziyaret ederek, muhtar ve köy sakinleri ile bir araya 
geldi. 

234 METREDEN SU ÇIKARILDI  

Kırköy’de vatandaşların ilgisi ile karşılaşan 
Tütüncübaşı, “Mansur Başkanın selamını getirdik. 
Başkanımızın talimatları doğrultusunda en ücra 
mahallelere (köylere) kadar hizmet götürmek için 
çalışıyoruz” dedi. Tütüncübaşı, köyde yürütülen 

çalışmalara ilişkin olarak, “Sondaj kuyusu açarak 
234 metreden alınan saniyede 3 litre su, bin 100 
metrelik bağlantı hattıyla getirildi. Köyümüze 100 
metreküp kapasiteli yeni tip depo yapıldı. Kuyu ve 
deponun bağlantı hattı yapılmış oldu. Toplamda 324 
bin TL’lik yatırım yaparak köyümüzün su sıkıntısını 
çözdük” diye konuştu. 

Köyün yıllardır susuzluk içinde olduğunu 
belirten Kırköy Mahallesi Muhtarı Şenol Ünal da, 
“Yaz aylarında ancak 2 saat sabah, 2 saat de akşam 
su veriliyordu. Sondaj ve yapılan depo ile inşallah 

 KIZILCAHAMAM



11

sorunumuz kökten çözülecek. Mansur 
Başkanımıza, size ve Kızılcahamam 
ASKİ Müdürümüze şahsım ve 
köyüm adına sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi. 

6 HANELİ KÖYE YATIRIM  

Tütüncübaşı, beraberindeki ekip 
ile birlikte buradan sadece 6 hanenin 
ikamet ettiği Kızılcahamam’ın yayla 
köyü olan Aksak’a geçti. Aksak’ın 
nüfusunun azlığına dikkati çeken 

Tütüncübaşı, şöyle konuştu: 
“2 bin rakımdaki bu yayla köyümüz 

içme suyu sıkıntısı yaşamaktaydı. 
200 metre derinlikte bir içme suyu 
kuyusu açarak suyu depomuza 
ilettik. Depomuzdan köye dağıtımını 
yapacağız. Köyümüz eski bir köy 
ancak dağların arasında olması 
nedeniyle yaşayan fert sayımız az. 
Şu an köyümüzde 6 hane yaşadığı 
söyleniyor. Yazın bu rakam 20’ye 
çıkıyormuş. 

Nüfusu çok az olan bir köy 
ancak biz nüfusa bakmıyoruz. 
Su hayattır; suyun her noktaya, 
her ferdimize, her hemşehrimize 
ulaşması bizim için bir görevdir. 
Bu görev bilinciyle hareket 
ediyoruz. Belediyemizin, hizmet 
eli, Ankara il sınırları içindeki en 
ücra köye kadar dokunacak.”

ASKİ ekibini karşılayan ve 
1997 yılından bu yana Aksak 
Köyü muhtarı olduğunu ifade 
eden Şevket Altınsoy, “Şu 
güzelliğe bir bakın ayağımıza 
geliyorsunuz. Allah’a şükürler 
olsun hizmet alıyoruz.  ASKİ’ye 
dilekçe verdik hemen köyümüze 
sondaj vurdular. 72 saat aralıksız 
çalışarak 96 metreden tertemiz 
su çıkardılar. Saniyede 5-6 litre 
su çıkıyor. Allah devlete, millete 
hizmet veren herkesten razı 
olsun. Bana hizmet verenin kölesi 
olurum” diye konuştu.  

DEPO VE ŞEBEKEDEKİ 
KAÇAK ÇÖZÜLDÜ 

Ardından Ayvacık Köyü’ne geçen 
Tütüncübaşı, burada Ayvacık 
Muhtarı Kamil Çevik ile bir araya 
geldi. Çevik, köyde en büyük 
sıkıntılarının depo ve sistemdeki 
kaçak olduğunu belirterek, “20 ton 
su geliyor ama ertesi gün o kadar su 
kalmıyor çünkü kaçak var” dedi.

Ayvacık Köyü’nde bu zamana 
kadar tankerle su taşıması 
yapıldığının altını çizen 
Tütüncübaşı, şunları kaydetti: 

“Tankerle gelen su, depodaki 
ve şebekedeki kaçak nedeniyle 
yetmiyordu. Ayvacık’a sondaj 
kuyusu açtık ve tankerle su 
getirmeyi durdurduk. Bu kuyu 
ile ihtiyacımızdan fazla su temin 
ettik. Kuyunun uzun ömürlü 
olmasını istiyoruz. Su deposunun 
da bakımını yaparak sızdırmazlığı 
sağlıyoruz. Hemşehrilerimiz artık 
su sıkıntısı olmadan hayatlarını 
idame ettirecekler.” 

KALECİK ALTINTAŞ’A SU 
ALMA YAPISI

 Son nüfus sayımına göre 
170 kişinin yaşadığı Kalecik 
İlçesi Altıntaş Mahallesi’nin su 
sorununun ise su alma yapısı 
imalatı ile çözüldüğünü kaydeden 
Tütüncübaşı, ayrıca kent genelinde 
227 yeni su deposu yapıldığını 
söyledi.  
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ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞI 
‘‘ŞEFFAFLIK ÖZEL ÖDÜLÜ’’ GETİRDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla 

Mücadele Günü kapsamında göreve geldiği 
günden itibaren uyguladığı şeffaf belediyecilik 
uygulamaları nedeniyle “2020 Şeffaflık Özel 
Ödülüne” layık görüldü. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, göreve geldikten sonra tüm Türkiye’ye 
örnek olan hesap verilebilirlik ve şeffaf 
belediyecilik uygulamaları ile gündeme geldi. 
Başkan Yavaş, Uluslararası Şeffaflık Derneği 
tarafından “2020 Şeffaflık Ödülü”ne layık 
görüldü. 

Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından 
29 Mart yerel seçimleri öncesinde belediye 
başkanı adayları için hazırlanan “Şeffaflık 
Taahhütnamesi”ni ilk imzalayan aday olan 
Başkan Yavaş, şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı 

bir yönetim anlayışı sergileyeceğini taahhüt 
ettiği belgeyle ayrıca mal varlığını da açıklamıştı. 

“BAŞKENT’İN YÖNETİMİNDE ŞEFFAFLIK 
VE KATILIMCILIK EVRENSEL ÖLÇÜTLERDE 
UYGULANIYOR”   

   Şeffaflık Özel Ödülünü kazanan Mansur 
Yavaş için Uluslararası Şeffaflık Derneği şu 
mesajı yayımladı: 

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, şeffaflığın sağladığı sosyal hesap 
verebilirlik ve erişilebilir karar alma anlayışı ile 
örnek bir yönetim sergilemektedir. Başkent’in 
yönetiminde şeffaflığın ve katılımcılığın evrensel 
ölçütlerde uygulanıyor olması, yereldeki 
güçlü demokrasi deneyimini yeni kuşaklara 
aktarmakta ve yurttaşların kamu kurumlarına 
ve idari süreçlere güvenini yeşertmektedir. 2020 
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Şeffaflık Özel Ödülünü Sayın Mansur Yavaş’a 
sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.”

Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Oya Özarslan da sosyal 
medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda 
ödül kazananlara teşekkür ederek, “Şeffaflık 
Ödülleri, insanlık için kara bir yılda hepimize 
umut veriyor. Daha iyi ve daha temiz bir dünya 
yaratılması konusunda önemli çalışmalar yapan, 
yolsuzlukla mücadeleyi yüksek sesle dile getiren 
kişi kurum ve gazetecilere minnettarız. 9 Aralık 
Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde topluma 
örnek olan herkes bu mücadelenin önemli bir 
parçasını oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

TÜM FAALİYETLER KAMUOYUNUN 
GÖZÜ ÖNÜNDE

Belediyenin tüm birimlerde hesap verilebilirlik 
ilkesiyle başlattığı yeni uygulamaları hayata 
geçiren Başkan Yavaş, vatandaşlardan büyük 

takdir toplamaya devam ediyor. Belediyeye ait 
mal ve hizmet alım ihaleleri başta olmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarının 
canlı yayınlanmasını sağlayan Başkan Yavaş, 
belediyenin resmi internet sitesinde de 
“Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik” başlığı 
altında tüm meclis faaliyetlerini vatandaşlarla 
paylaşıyor.

 “Halkımıza hesap veriyoruz” sloganıyla 
raporlar yayınlayan, şehrin birçok noktasına 
asılan pankartlarla alt ve üst geçitler ile yol, kavşak 
ve köprü yapım maliyetlerini halkla paylaşan 
Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediyesinin tüm 
faaliyetlerini kamuoyunun gözü önünde yapma 
kararını adım adım uygulamayı sürdürüyor. 
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TÜRKİYE’DE İLK VE TEK:
ANKARA’DA 914 KÖY 
ÜCRETSİZ İNTERNETE KAVUŞTU

‘‘Aralık ayı sonuna kadar tüm köylerimize 
ücretsiz internet hizmeti sağlamış 

olacağız” diyen Başkan Mansur Yavaş sözünü 
yerine getirdi. Sonradan mahalle olan 914 köye 
ücretsiz internet hizmeti götürüldü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, sosyal belediyecilik anlayışıyla “insan 
odaklı” yeni uygulamaları hayata geçirmeye 
devam ediyor. 

Başkent’te ‘öğrenci dostu’ projelerle öğrencilerin 
hayatını kolaylaştıran Başkan Yavaş, özellikle 
pandemi sürecinde uzaktan eğitimin devam 
etmesi üzerine interneti olmayan 928 kırsal 
mahalleye ücretsiz internet bağlantısı 
yapacaklarını açıkladı. 19 Kasım’da sosyal medya 
hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla köylere 
45 günde internet bağlantısı gerçekleştirecekleri 
sözünü veren Başkan Yavaş, bu sözünü bir ay 
içinde yerine getirdi. 10 köyde altyapı bulunması 
nedeniyle muhtarların kurulum istemediği, 
4 köyde ise köy konağı yapımının sürmesi 
nedeniyle kurulumun ertelendiği ücretsiz 
internet hizmeti toplam 914 köyde tamamlandı.

HEDEF: EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ
 
Bu hizmet sayesinde pandemi döneminde 
internet üzerinden uzaktan eğitim alması 
gereken ancak internet sorunu yaşayan 
öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlayan 
Başkan Yavaş, planlanandan daha kısa sürede 
914 mahalleyi internete kavuşturdu.
İlk olarak 19 Kasım’da yaptığı duyuruda 
öğrencilere, “Evlatlarımızın yüzlerinde 
gülümseme olmak için çalışmalarımızı 
hızlandırıyoruz. Uzaktan eğitime devam kararı 
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sonrası 45 günde köylerimize ücretsiz interneti 
ulaştırmış olacağız” sözleriyle seslenen Başkan 
Yavaş, yapılan çalışmaların yakından takip 
edilmesi için de koylereinternet.ankara.bel.tr 
internet adresini kullanıma açtı.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 
Gökhan Özcan da yapılan çalışmalar hakkında 
sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 
“Başkentimizde ücretsiz interneti olmayan 
köy kalmadı. Çocuklarımızın gözlerinde ışık, 
yüzlerinde tebessüm oluşmasında emeği geçen, 
yağmur çamur demeden söz verdiğimiz tarihten 

önce çalışmalarımızı tamamlayan ve dünyada 
ilk olmamıza vesile olan tüm arkadaşlarımıza 
teşekkür ederiz” dedi.
Başkan Yavaş tarafından hayata geçirilen ve 
eğitim desteği sağlayan proje ile Başkent’te 
özellikle kırsal mahallelerde öğrenim gören 
öğrenciler ve tüm vatandaşların yararlandığı 
ücretsiz wi-fi hizmeti Türkiye’de bir ilk olma 
özelliğini taşıyor. 
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AYDINLIKEVLER ÇEVRELİ 
CADDESİ’NDE SU BASKINLARI 
ÖNLENİYOR

Başkent’in yıllar içinde ihmal edilen, 
problemli noktalarındaki altyapı 

sorunlarını çözmek için 7 gün 24 saat esasıyla 
aralıksız çalışan Ankara Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 20 yıldan 
bu yana aşırı yağışlarda sel ve su taşkınları 
yaşanan Altındağ’ın Aydınlıkevler Mahallesi’ni 
gündeme aldı. ASKİ ekipleri, mahallenin 
işlek caddelerinden Çevreli Caddesi’ne su 
baskınlarını önlemek için 6 büyük ızgara 
yerleştiriyor. 

ASKİ, yoğun yağışlarda meydana gelen sel 
ve su taşkınları ile mahalle sakinlerini zor 
durumda bırakan görüntülere sahne olan 
Altındağ ilçesinin Aydınlıkevler Mahallesi 
için harekete geçti. Mahalledeki sorunun 
yağmur suyu hatları ile atık su hatlarının 

ayrıştırılmamasından kaynaklandığını belirten 
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Çevreli 
Caddesi’ne su baskınlarını önlemek için 6 büyük 
ızgara yerleştirileceğini, ayrıca eski mevcut 
yapının betonarme yeni yapı ile değiştirileceğini 
bildirdi. 

Aydınlıkevler Mahallesi’nin araç ve insan 
trafiği açısından işlek caddesi Çevreli Caddesi,  
yaklaşık 20 yıldır her yağışta sel manzaralarına 
sahne oluyor. Evlerinin alt katını su basan 
mahalle sakinleri ve özellikle dükkânlarının 
bodrum katlarını su basan cadde esnafı 
durumdan oldukça şikâyetçi. ASKİ Kanal İnşaat 
Dairesi Başkanlığı, yoğun yağışlarda sel suları 
altında kalan Çevreli Caddesi için kapsamlı bir 
çalışma başlattı.

 

  AYDINLIKEVLER
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YERİNDE DENETİM 
Caddede sürdürülen çalışmaları yerinde 

denetleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 
ASKİ ekiplerinin hafta sonları uygulanan sokağa 
çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek bölgede yoğun 
bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Yürütülen 
çalışmalara ilişkin bilgi veren Öztürk, “Yaptığımız 

kazı sonrasında buradaki sistemi betonarme 
elemanlar ile değiştiriyoruz” dedi. Sıkıntının 
yağmur suyu hatları ile atık su hatlarının 
birlikte çalışmasından kaynaklandığını ifade 
eden Öztürk, “Bu nedenle sistem gelen suyu 
kaldırmıyor. O yüzden de birçok esnafımız bu 
durumdan mağdur. Esnaf, yağmurlu havalarda 
özellikle bodrumların su dolduğunu, zemin 
seviyelerinde etkilenmeler olduğunu anlatıyor. 
Biz de bölgede artan nüfusu da dikkate alarak 
mevcut yapıyı büyük çaplı boru ve yeni betonarme 
elemanlarla değiştirerek sorunu çözeceğiz” diye 
konuştu. 

“BÜYÜK SIKINTI ÇEKİYORDUK” 
Bölge halkının yaşadığı sıkıntıyı dile getiren 

Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Şenol Öz de, 
şöyle konuştu: 

“Sayın Genel Müdürüm hoş geldiniz 
mahallemize. Mahallemizin büyük bir sorununu 
çözmek için geldiniz teşekkür ediyorum.  
Ekipleriniz zaten bir süredir çalışıyor burada. 
Burası Aydınlıkevler’in çıkışı ve burada yağışlı 
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havalarda genelde su birikintisi 
oluyor. Şehit Ömer Halisdemir 
Bulvarı’ndan gelen su, bu tarafa 
dönüyor. 

Aynı şekilde Siteler tarafından 
gelen yağmur suları da birikip 
göl oluyor ve araçların geçişi 
engelleniyordu. Komşularımız 
kötü koku nedeniyle camlarını 
açamıyordu, apartmanların 
kömürlükleri ve tuvaletlerinden 

su çıkıyordu. Büyük sıkıntı 
çekiyorduk. Aydınlıkevler, 40 
bine yakın bir nüfusun olduğu 
bir mahalle. Ankara’nın eski bir 
semti. İmar yapılırken mahallede 
sokaklar çok dar yapılmış; araç 
trafiğinin bu kadar yoğun olacağı 
düşünülmemiş. Bu konuda 
dilekçeler verdik. İnşallah 

mahallemizin en büyük sorunu 
olan yağmur suyu baskınlarını 
önleyeceğiz. Çünkü yağmur 
yağdığı zaman Aydınlıkevler 
resmen bitiyor.”

 
“IZDIRAP ÇEKİYORDUK 

BAŞKANIMIZIN SAYESİNDE 
KURTULACAĞIZ” 

Esnaf Mehmet Necati Burkay 
da, “Sel sırasında ilk darbeyi 
yiyen esnaf benim. 15 yıldır 
buradayım ve her sene en az 4-5 
defa zeminde su oluşuyor. Kötü 
koku da çok rahatsız ediciydi. 
Izdırap çektiğimiz günler çok 
oldu ama Başkanımız Mansur 

Yavaş’ın sayesinde kurtulacağız 
inşallah” dedi. 

“Kanallar gelen suyu çekmiyor 
ve koku yapıyordu” diyen 
Ercan Saçaklı ise çalışmalarla 
birlikte tıkanan kanallarda 
rahatlama olduğunu söyledi. 
Esnaf Nurullah Caner de son 
yaşanan su baskınında ASKİ’nin 
hızlı müdahalesinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 

“YILLARIN SORUNU 
ÇÖZÜLÜYOR”

27 yıldır bölgede esnaflık 
yaptığını ifade eden Ömür 
Pekdemir ise şunları kaydetti:

“Bizim asıl sorunumuz altyapı. 
Yağmur yağdığı zaman caddede 
bayağı bir sel oluyordu. Aşağıdaki 
dükkânlar birkaç gün su çekme 
aşamasına geliyordu. Koku ve 
kanalların ses yapması bayağı bir 
sıkıntı yaşatıyordu hepimize. Şu 
anda sağ olsunlar ASKİ ekipleri 
çalışıyor. Sayın Başkanımıza 
sonsuz teşekkürlerimizi 
sunuyorum. Allah başımızdan 
eksik etmesin. Bundan sonra 
Ankara için daha iyi olacak her 
şey.” 

Mehmet Necati BURKAY Nurullah CANER 
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ASKİ, Yenimahalle İlçesi İnönü 
Mahallesi’nde yer alan  Emekçi Çağdaşlar 

(EM-ÇAĞ) Sitesi’nin içme suyu dağıtım 
hattında meydana gelen arızaya müdahale 
ederek, hattaki fiziki su kaybını önledi. 

 
ASKİ Yenimahalle Bölge Müdürlüğü, İnönü 

Mahallesi 1796 Sokak’ta bulunan EM-ÇAĞ 
Sitesi’nin su basınç sorunu için devreye girdi. 
ASKİ 2. Bölge Kanal İşletme Daire Başkanlığı 
yetkilileri, yaptıkları incelemede site içi galeri 
sisteminde 6 farklı noktada arıza olduğunu ve 
bir miktar içme suyunun atık su kanal hattına 
aktığını tespit etti. Sitenin 1990 yılında yapılan 
içme suyu dağıtım hattının eski, sağlıksız, 
paslı borularını sağlıklı borular ile değiştiren 
yetkililer, böylece hattaki fiziki su kaybını 
engelledi. 

EM-ÇAĞ SİTESİ’NİN
SU KAYBI ÖNLENDİ 

      YENİMAHALLE
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Su abonelerine 1 Şubat 2021 tarihine kadar 
yapılandırma imkanı sağlanıyor. Aboneler, 

31 Ağustos 2020 tarihinden önce ödenmemiş 
su, atık su, kaçak su, kirlilik önleme payı, kanal 
ve şebeke katılım bedelleri ile bunlara bağlı faiz 
ve gecikme faizi için ASKİ’den randevu alarak 
borçlarını peşin ya da taksitle yapılandırabilecek.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 
Genel Müdürlüğü, 7256 Sayılı Kanun 
kapsamında 31 Ağustos 2020 tarihi ve öncesine 
ait ödenmemiş su, atık su, kaçak su, kirlilik 
önleme payı (KÖP), kanalizasyon ve şebeke 
harcamalarına katılma paylarını yapılandırıyor. 
ASKİ, 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapılandırma 
için başvuran abonelere peşin ödemelerde 
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 
oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim 
uygulayacak.

BORÇ YAPILANDIRMA İMKÂNI 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkındaki Kanun ile ASKİ’ye borcu 
olan aboneler, borç yapılandırma fırsatından 
yararlanabilecek. ASKİ tarafından yapılan 

duyuru ile kanun kapsamında vadesi 31 
Ağustos 2020 tarihinden önce olduğu halde 
ödenmemiş su, atık su, kaçak su, KÖP, şebeke 
ve kanalizasyona katılma bedeli ile bunlara bağlı 
faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı borçlarına 
yapılandırma imkânı sağlandı.

PEŞİN VE TAKSİTLİ ÖDEME SEÇENEĞİ

Bu kapsamda borçlara bağlı gecikme zamları 
ve faizleri gibi alacaklar yerine Yİ-ÜFE 
oranında güncelleme yapılması, yapılandırma 
başvurusu sonrasında peşin ödemelerde de 
Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca 
yüzde 90 indirim yapılması kararlaştırıldı. 
Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi 
halinde ise yapılandırılan tutar, 6-9-12-18 
eşit taksitler halinde 2 ayda bir ödenebilecek. 
Yapılandırmadan faydalanmak isteyen 
vatandaşlar, 1 Şubat  2021 tarihine kadar www.
aski.gov.tr adresinden “Randevu Başvurusu” 
menüsünden randevu alarak işlemlerini 
yapabilecek. Borç yapılandırması için ayrıntılı 
bilgi almak isteyen aboneler, “0312 616 23 
90-616 23 91 ya da 616 24 36” numaralı hattı 
arayabilecek.

BORCU OLAN ABONELERE 
YAPILANDIRMA İMKÂNI

ÖDEMELERDE
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ASKİ Genel Müdürlüğü, kış mevsiminin 
başlaması ile birlikte 2 milyon 435 bin 

792 aboneyi, su sayaçlarının donma riskine 
karşı önlem almaları konusunda uyardı. 
Sayaçların bulunduğu yerin hava cereyanına 
karşı korunması amacıyla açık bölümlerin 
kapatılması ve kırık camların yenilenmesi 
gerektiğine dikkat çekilen uyarıda donan sayaç 
ve su borularına ateş ya da sıcak su ile müdahale 
edilmemesi gerektiğini vurguladı.

ASKİ yetkilileri, Başkent’te 2 milyon 435 bin 
792 aboneyi kış aylarında su sayaçlarının donma 
riskine karşı önlem almaları konusunda uyarıda 
bulundu. Aşırı soğukların sayaç ve su borularına 
zarar verebileceğini belirten yetkililer, sayaçların 
ve su borularının hava ile temas eden açık 
bölümlerinin cam yünü, bez parçası, talaş ya 
da boru kılıfı gibi malzemelerle kaplanmasının 
önemine dikkat çektiler. 

“DONAN SAYAÇLARA SICAK SU VE 
ATEŞLE MÜDAHALE ETMEYİN”

Abonelerin ve apartman yöneticilerinin 
koruyucu önlemler alarak; sayaç yerlerini 
temiz, aydınlık ve rüzgâr almayacak şekilde 
düzenlemeleri özellikle de sayaçların kırık 
camlarını yenilemeleri gerektiğini vurgulayan 
yetkililer şu uyarılarda bulundular:  

“Bazı abonelerimiz donan sayaç ve su borularına 
sıcak su ve ateşle müdahale ederek açmaya 
çalışıyor. Bu da sayaçlara zarar vererek bir daha 
kullanılamaz hale getiriyor. Donan sayaçlara 
kesinlikle bu şekilde müdahale edilmemelidir. 
Donma sonucu patlayan sayaçtan akan su, diğer 
sayaçların da donmasına neden olmaktadır. Bu 
durumda suyun vanadan kapatılarak kesilmesi 
ve vakit kaybetmeden ASKİ yetkililerine 
başvurulması gerekir.”

SU SAYAÇLARINI DONMAYA KARŞI 
KORUYALIM
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Başkent Ankara’yı besleyen İvedik İçme 
Suyu Arıtma Tesisi’nde 2. ünitenin 

durultucu bölümünde revizyon çalışması 
yapılıyor.  Yıllar içinde korozyona uğrayan su 
alma yapılarını yenileyen ASKİ, askıda katı 
madde ve bulanıklık gibi parametreler açısından 
Ankaralıların musluklarından daha sağlıklı ve 
kaliteli su akmasını sağlayacak. 

Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren ASKİ 
Genel Müdürlüğü, Ankara’nın içme ve 
kullanma  suyunu temin eden İvedik İçme 
Suyu Arıtma Tesisi’nin  verimliliğini arttırmak 
için revizyon çalışması başlattı. ASKİ Genel 
Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu,  2. ünitenin 
durultucu bölümündeki su alma yapılarının 
yenilenmesini içeren çalışmalar ile Ankaralılara 
daha sağlıklı ve kaliteli su sunulacağını belirtti. 
Bozoğlu, projesi planlanan 4. ünitenin de 
devreye alınması ile birlikte arıtma tesisinin 
rahatlıkla 2070 yılına kadar Ankaralılara hizmet 
verebileceğini söyledi.  

  ASKİ, Türkiye’nin en büyük içme suyu arıtma 
tesisi olan İvedik Tesisi’nin hizmet ömrünü 
uzatacak örnek bir projeye imza attı. Tesisin 
1984 yılında kurulan ilk ünitesinde geçtiğimiz 
sene yenileme çalışması yapılmıştı. Bu sene ise 

1992’de devreye sokulan 2. ünitenin durultucu 
bölümünde çalışmalar gerçekleştiriliyor. 
Sürdürülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar 
zımpara ve çelik fırçalarla beton üzerindeki 
boşluklar temizlendi, yıllar içinde korozyona 
uğrayan su alma yapılarına sıva ve epoksi 
boyama yapıldı. Ayrıca su alma yapılarında altta 
bulunan ve su yüzeyindeki katı maddelerin dibe 
süzülmesini sağlayan orifis delikleri kapatılarak, 
karot makinesiyle yandan orifis deliği açıldı. 
Yandan akışlı sisteme geçilmesi, arıtılan suyun 
kalitesini daha da iyileştirecek. 

 

İÇME SUYU ARITMA
TESİSİ’NDE REVİZYON 

            İVEDİK
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“İVEDİK TESİSİ, ANKARA’NIN KALBİ” 

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bozoğlu, 
diğer şehirlerin su ve kanal idarelerinin de 
örnek alması gerektiğini vurguladığı revizyon 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bozoğlu, 
“Şu an Ankara’nın içme suyu açısından 
kalbindeyiz diyebiliriz. İvedik’ten şehir şebeke 
hattına verdiğimiz suyun kalitesi zaten ulusal 
ve uluslararası standartlara uygun.  Ancak 
biz bu suyu daha da kaliteli hale getirebilmek 
için özel bir çalışma başlattık” dedi. Devam 
ettirilen çalışmalar ile suyu kirleten askıda 
katı maddelerin daha da azaltılacağını ifade 
eden Bozoğlu, “Bu çalışmayı ASKİ Su Arıtma 
Dairemizin bugüne kadar edindiği işletmecilik 
birikimi üzerinden gerçekleştiriyoruz. 
Tıpkı bir teknoloji merkezi gibi çalışıyoruz. 
Durultucularımızda yeni teknolojiyi 
uyguluyoruz. Korozyona uğrayan metal yapıları 
yenileyerek daha sağlıklı hale getiriyoruz” diye 
konuştu.  

2070’E KADAR HİZMET GARANTİ 

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin 2014’te 
devreye alınan 3. ünitesinde ise çalışmaların 
2021 yılı içinde yapılacağını kaydeden 
Bozoğlu, yapım ihalesine çıkılan 4. ünitenin 
de yakın gelecekte inşa edilmesi ile birlikte 
arıtma tesisinin 2070 yılına kadar hizmet 
verebileceğinin altını çizdi. 

ÇALIŞMALAR SU KESİNTİSİNE 
NEDEN OLMAYACAK 

Su alma yapılarının sürekli nemli ortam, 
klor ve bazı kimyasallara maruz kaldığı için 
zaman içinde yüzeylerinin oksitlendiğini, 
beton aksamlarının ise kırılmaya başladığını 
anlatan Bozoğlu,  şunları kaydetti: 

“Son teknolojiye göre yapılan bu çalışma 
ile Ankara’da, Türkiye’nin ilklerinden birini 
gerçekleştiriyoruz. Bir yandan arıtma tesisinin 
servis ömrü uzatılırken, bir yandan da proses 
verimi arttırılarak, arıtılan suyun kalitesi 
yükseltilecek. Ayrıca söz konusu inşaat 
çalışmaları sürerken gerekli bütün önlemleri 
aldık. Ekiplerimizin gece gündüz hassas 
çalışması neticesinde su kesintisi olmadan 
çalışmalar tamamlanacak. Bu çalışma için 
özellikle kış aylarını seçtik çünkü yazın 
durultucuları durdurma imkânımız yok.” 
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ASKİ Genel Müdürlüğü, yaklaşık 20 
yıldır su sorunu yaşayan Temelli 

semtini sağlıklı, temiz ve kaliteli içme suyuna 
kavuşturdu. Temelli’de yatırım atağı başlatan 
ASKİ’nin çalışmalarını tamamladığını sosyal 
medya hesapları üzerinden duyuran Başkan 
Yavaş, “Türkiye’nin Başkentinde Temelli 
semtimize yaklaşık 20 yıldır asitli su veriliyordu. 
Semt merkezimize 66 bin 638 metre şebeke hattı 
döşeyip, 1 terfi merkezi ve 5 içme suyu deposu 
yaparak vatandaşımızı temel insan hakkı olan 
temiz suya kavuşturduk” dedi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Polatlı ilçesine bağlı 
bir belde iken 2008 yılında Ankara’nın Sincan 
ilçesine bağlanan Temelli semti için adeta 
yatırım atağı başlattı.

YAKLAŞIK 20 YILLIK SU ÇİLESİ BİTTİ

Temelli’de yapılan çalışmaları yerinde 
denetleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan 
Öztürk, Temelli semt merkezinde yapılan 
66 bin 638 metrelik hat imalatı sayesinde 
Alcı Mahallesi üst kotları başta olmak üzere 
Ihlamurkent, Hürriyet, Gazi, Cumhuriyet 
ve İstiklal Mahallelerinin de temiz sudan 
faydalanacağını ifade etti. Öztürk, yaklaşık 20 
yıl sonra temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşan 
Temelli merkezinde yaklaşık 700 abonenin 
bağlantısının yapıldığını söyledi. 

Alcı Mahallesi’ne 6 gruplu 1 terfi merkezi 
yapıldığını da belirten Öztürk, tamamlanan 
“Temelli İçme Suyu Arıtma Tesisi İkmali 

TEMELLİ’NİN 20 YILLIK 
SU HASRETİ SONA ERDİ

           SİNCAN
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Yapım İşi” kapsamında Türk Şerefli Barajı’nda 
bulunan ham suyun arıtılarak, iletim hatlarına 
aktarıldığını sözlerine ekledi.

Arıtma tesisinin saniyede 240 litre olan 
kapasitesinin 2 yeni tank yerinin eklenmesi ile 
saniyede 320 litreye çıkarılacağını vurgulayan 
Öztürk, Temelli merkezine terfi merkezinin 
hemen yanında bulunan 7 bin 500 metreküp 
kapasiteli depodan su verileceğini de ifade etti.

“İÇİLEMEZ TUZLU SU VERİLİYORDU”

ASKİ’nin çalışmalarını yakından takip eden 
Temelli beldesi eski Belediye Başkanı Alaattin 
Türkoğlu da, bölgede 1999-2009 yılları arasında 
10 yıl boyunca belediye başkanlığı yaptığını 
hatırlatarak, “Benim dönemimde Temelli’nin 
1/1000’lik ve 1/5000’lik su kanalizasyon projeleri 
tamamen yapıldı. Hisarlıkaya mevkiinden 
cazibeyle su getirtmiştim ama sonrasında 
Temelli’de içilebilir ve kullanılabilir su olmadı” 
dedi. Türkoğlu, şöyle konuştu:

“O dönem ASKİ’nin vurduğu 200 metrelik bir 
kuyudan içilemez, asitli bir su Temelli’ye verildi. 
Halk bu durumdan oldukça şikâyetçiydi. Geçmiş 
dönemlerde Temelli cezalandırıldı. Mansur 
başkanımızın seçimi kazanmasıyla beraber biz 
durumu kendisine ve ASKİ Genel Müdürümüze 
anlattık. Şu an yapılan hizmet çok büyük bir 
hizmet. Artık Temelli’de su sorunu diye bir şey 
kalmayacak. Temelli halkı adına Başkan Yavaş’a 
çok teşekkür ediyorum.”

“SU GİBİ ÖMÜRLERİ OLSUN”

Temelli’de yaşayan vatandaşlardan Fevzi 
Yıldırım “Allah yapanlardan razı olsun” derken, 
Abdullah Yücetürk, şu değerlendirmelerde 
bulundu:

“Temelli’nin altyapısı için yıllardır mücadele 
veriyoruz ancak bu konu için ulaştığımız kişiler 
ya bizi kandırdı ya da işi savsakladı. Sağ olsun ilk 
kazı makinesi Başkan Yavaş ile buraya indirildi. 
18-20 yıldır Temelli halkına ne yazık ki tuzlu 
su içirdiler. Abdest dahi alınamıyordu. Allah’a 
çok şükür bugün musluklarımızdan suyumuz 
akıyor. Kadınlar rahatlıkla bulaşık yıkayabiliyor, 
çayımızı demleyebiliyoruz. Allah Mansur Yavaş 
ve yol arkadaşlarından razı olsun, su gibi ömürleri 
olsun.”

2004-2009 yılları arasında Belediye Meclis 
üyeliği yaptığını söyleyen Mesut Şen ise 
düşüncelerini, “Temelli’nin çözülemeyen su 
sorunu kökten çözüldü. 6 ay önce de asbestli 
borular tamamen değiştirilmişti. 10 günden beri 
musluktan akan suyumuz içilebilir vaziyette” 
sözleriyle dile getirirken; temiz, kaliteli ve 
sağlıklı suya yıllar sonra kavuşan Temelli halkı 
ise Başkan Yavaş’a şu sözlerle teşekkür etti:

-Şükrü Tekin: “Allah razı olsun. Başkanımıza 
çok teşekkür ederim. Ne mutlu bize.”

-Mürvet Alagöz: “Önceden çok fazla 
su kesintimiz oluyordu. Musluktan su 
içemiyorduk. Allah Mansur başkanımızdan razı 
olsun. Sularımız kireçliydi. Artık böyle bir şey 
olmayacak.”
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-Murat Yılmaz: “Önceden insanlar dağdan 
bayırdan su getiriyordu. Çöplerden bidon 
topluyorlardı. Başkanımız insanları bu çileden 
kurtardı. Mansur başkanımızdan Allah razı 
olsun.”

-Hasan Koyuncu: “Suyumuz geldi. Allah razı 
olsun Mansur başkanımızdan.”

-Mürvet Kılınç: “Çeşmeden su içebilmek çok 
güzel bir şey. Önceden suyu kaynattığımızda 

bile içemiyorduk. Yosun tutuyordu resmen. 
Suyun gelmesi mükemmel oldu. Mansur 
başkanımıza teşekkür ederiz.”

 
-Oğuz Büyükkaya: “Çeşmeden su içemiyorduk. 
Ne yemek yapabiliyorduk ne çay demleniyordu. 
Kireçliydi su. Hazır su alıyorduk. Artık bundan 
sonra hazır su almayacağız. Bu hizmet için 
teşekkür ederiz.”

-Mehmet Kurban: “Bu hizmete karşılık 
zamanı geldiğinde biz de teşekkürümüzü 
edeceğiz.”

 Abdullah YÜCETÜRK
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Başkent’te aşırı yağışlarda yaşanan sel ve su 
taşkınlarının önüne geçmek için harekete 

geçen ASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 
tıkanan atık su ve yağmur suyu hatlarını 
temizliyor. ASKİ yetkilileri, 1 milyon 286 bin 
metre hattın ve 60 bin ızgaranın temizleneceği 
çalışmanın, ilk etapta Sincan, Etimesgut, 
Keçiören, Pursaklar, Çubuk, Elmadağ ve 
Beypazarı ilçelerinden başlatıldığını bildirdiler. 

Kentsel alanlarda yaşanan su baskınlarının 
önüne geçebilmek amacıyla atık su 
(kanalizasyon) ve yağmur suyu hatlarını rutin 
şekilde temizleyen ASKİ  Başkent genelinde 
kapsamlı bir temizlik, bakım ve onarım çalışması 
başlattı.  Yetkililer, çalışma kapsamında kum 
çakıl, yağ ya da dökülen yapraklar ile tıkanan 
1 milyon 286 bin metre hat ve 60 bin ızgaranın 
temizleneceğini belirtti.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren 
yetkililer, kentin atık ve yağmur suyu hatlarının 

zamanla kum, çakıl, yağ gibi çökelmiş malzeme 
birikimi ile dolarak çalışamaz duruma geldiğini 
vurguladılar.  Kentin atık su ve yağmur suyu 
altyapısının sorunsuz çalışması gerektiğini ifade 
eden yetkililer,  “Özellikle sonbahar aylarında 
ağaçlardan dökülen yapraklarla dolan ızgaralar 
işlevini yitirdiği için bu mevsimde bu çalışma 
daha da önem kazanıyor” dediler. 

BİN 500 SU ALMA YAPISI 
TEMİZLENECEK, 4 BİN KAYIP BACA 
YÜKSELTİLECEK 

Sincan, Etimesgut, Keçiören, Pursaklar, 
Çubuk, Elmadağ ve Beypazarı başta olmak 
üzere ilk etapta 7 ilçede çalışma yapılacak. 
Temizlik, bakım ve onarım çalışması 25 
ilçede gerçekleştirilecek. ASKİ tarafından 
gerçekleştirilecek  çalışma ile 1 milyon 286 bin 
metre atık su ve yağmur suyu hattı, 60 bin ızgara 
ve bin 500 su alma yapısı temizlenirken, ayrıca 4 
bin kayıp baca da yükseltilecek. 

ATIK SU VE YAĞMUR SUYU
HATLARI İLE IZGARALAR 
TEMİZLENİYOR
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ESENBOĞA HAVALİMANI İÇİN 
JET HIZINDA ÇALIŞMA 

      AKYURT

Ulupınar Deresi’nin Çubuk Yolu bağlantısı 
imalat çalışmalarına yılbaşı gecesi başlayan 

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 
Genel Müdürlüğü ekipleri, adeta bir rekora 
imza atarak, çalışmaları sadece 3 gün içinde 
tamamladı. Bölgede aşırı yağışlarda yaşanan ve 
zaman zaman Ankara Esenboğa Havalimanı’nı 
da etkileyen su taşkınlarını önlemek için 
harekete geçen ekipler, 2 bin 600 milimetre 
çapındaki 48 betonarme boru montajını Çubuk 
Yolu’nu dik geçecek şekilde tamamladı. 

Pandemi nedeniyle bir süredir uygulanan 
sokağa çıkma kısıtlamalarını  fırsat bilerek, 
Başkent genelindeki yılların altyapı sorunlarını 
tek tek çözen ASKİ ekipleri, Akyurt ilçesi 
Balıkhisar’da bulunan Ulupınar Deresi’nin 
ıslah çalışmaları kapsamında jet hızında bir 
çalışmaya imza attı. 

Ankaralılara hizmet için 7 gün 24 saat 
aralıksız çalışan ekipler, Ulupınar Deresi’nin 
Çubuk Yolu bağlantısı imalat çalışmalarını 3 
günde tamamladı. 

SU BASKINLARI ÖNLENECEK
Yoğun yağışlarda yükselerek Esenboga 

Havalimanı’nın 3. pist alanında su baskınlarına 
neden olan Ulupınar Deresi’ni ıslah çalışmaları, 
2020 yılında başlatılmıştı. Derenin Çubuk 
Yolu bağlantısı çalışmaları ise tam da yılbaşı 
gecesi gerçekleştirildi. ASKİ Genel Müdürü 
Erdoğan Öztürk, yılbaşında mesai yapan 
ASKİ işçisini yalnız bırakmayarak çalışmaları 
yerinde denetleyerek, yeni yıla çalışanlarla 
birlikte girdi. ASKİ ekipleri, sadece 3 günde 
tamamlanan bağlantı çalışmaları kapsamında 2 
bin 600 milimetre çapındaki 48 betonarme boru 
montajını Çubuk Yolu’nu dik geçecek şekilde 
tamamladı. Ekipler, ayrıca 50 metre de atık su 
imalatı yaptı. 
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Başkentlilere kesintisiz hizmet sağlamak için 7 
gün 24 saat çalışan ASKİ ekipleri, 2021 yılına 

Ulupınar Deresi’nin Çubuk Yolu bağlantısını 
yaparak girdi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, sahada 
işçileri yalnız bırakmazken gecenin sürprizi ise 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş’tan geldi. Öztürk’ü yeni yıla dakikalar 
kala görüntülü arayan Başkan Yavaş, “Siz daima 
Ankara’mız için gecenizi gündüzünüze kattınız. 
Her daim yanınızda olacağım” mesajıyla işçilerin 
yeni yılını kutladı.  

ASKİ işçisi, tüm dünyanın kutladığı yılbaşı 
gecesinde Ulupınar Deresi’nin Çubuk Yolu 
bağlantısında meydana gelebilecek su baskınlarını 
önlemek için çalışma yaptı. Alanda incelemelerde 
bulunan ASKİ Genel Müdürü Öztürk, yaş pasta 
keserek ekiplerin yeni yılını kutladı. Yeni yıla 
dakikalar kala ise sürpriz bir telefon görüşmesi 
gerçekleşti. Genel Müdür Öztürk’ü görüntülü 
arayan Başkan Yavaş da tüm ekibin yeni yılını 
kutladı. 

BAŞKAN YAVAŞ, TWİTTER’DA 
PAYLAŞTI 

Sürpriz telefon görüşmesi şöyle gerçekleşti: 

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk: Sayın 
Başkanım yeni bir yıla girmeye dakikalar 
kala Çubuk Yolu geçişinde burada oluşacak 
taşkınları önlemek adına arkadaşlarımız çalışma 
gerçekleştiriyor. 

YENİ YILA ÇALIŞARAK GİREN 
ASKİ İŞÇİLERİNE BAŞKAN 
MANSUR YAVAŞ’TAN SÜRPRİZ 
“ANKARA’MIZ İÇİN GECENİZİ GÜNDÜZÜNÜZE KATTINIZ. 
HER DAİM YANINIZDA OLACAĞIM”
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş: Allah razı olsun. Herkese ‘hayırlı seneler’ 
diliyorum. 
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk: 
Arkadaşlarımız da size ‘iyi yıllar’ dilemek istiyor 
Başkanım. 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş: Önce can güvenliği, iş güvenliği aman 
dikkat. 
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk:  Anlaşıldı 
Başkanım maksimum dikkati gösteriyoruz. 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş: Kolay gelsin. Herkese aileleri ile 
görüşmek için izin ver 5 dakika. Herkes ailesinin 
yeni yılını kutlasın. İyi akşamlar. 
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk:  
Anlaşıldı Başkanım iyi akşamlar. 

Görüşmenin ardından görüntüyü popüler sosyal 
medya sitesi twitter’daki hesabından paylaşan 
Başkan Yavaş,  “Kıymetli mesai arkadaşlarım, 
siz daima Ankara’mız için gecenizi gündüzünüze 
kattınız. Her daim yanınızda olacağım. Hepinize 
iyi seneler diliyorum. Hoş geldin 2021” yazdı. 
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   ÇAYYOLUÇAYYOLU MAHALLESİ’NİN
25 YILLIK ALTYAPI 
SORUNU ÇÖZÜLDÜ

ASKİ Genel Müdürlüğü, yaklaşık 25 
yıldır sel baskınlarının yoğun olarak 

yaşandığı Çayyolu Mahallesi’nin altyapı 
sorununa neşter vurdu. Mahallede 10 ayrı 
noktaya 134 yağmur suyu ızgarası, 2 noktaya 
ise 4 adet sel kapanı yerleştirildi. Çayyolu 
esnafı ve sakinleri Başkan Yavaş’a teşekkür 
ederek, “25 yıldır ilk defa bu kadar hizmet 
gördük” dedi.

Başkent genelinde içme suyu ve altyapı 
çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ASKİ 
Genel Müdürlüğü, Çankaya ilçesinde 
bulunan Çayyolu Mahallesi’nin altyapı 
sorunlarını çözmek için harekete geçti. ASKİ 
ekipleri, sel ve su taşkınlarının yoğun olarak 
yaşanması nedeniyle ilçe sakinleri ve esnafın 
mağduriyetini gidermek amacıyla altyapı 
eksikliği olan noktaları tek tek belirledi. 
Ekipler, 10 ayrı noktada 134 yağmur suyu 
ızgarası, 2 noktada ise 4 sel kapanı imalatı 
gerçekleştirdi.

SU VE SEL TAŞKINLARININ ÖNÜNE 
GEÇECEK ÖNLEMLER

Çayyolu Mahallesi’nde yürütülen altyapı 
çalışmalarını yerinde inceleyen ASKİ Genel 
Müdürü Erdoğan Öztürk, mahalle sakinleriyle 
görüşerek, “Her türlü probleminizi bize 24 
saat iletebilirsiniz. Sizi her zaman dinlemeye 
hazırız” dedi. Gerçekleştirilen imalatlar 
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sayesinde mahallenin yaklaşık 
25 yıllık altyapı sorununun 
çözüldüğünü belirten Öztürk 
mahalle sakinlerine, “Mahallede 
ayrıca kayıp olan 12 atık su ve 
yağmur suyu bacası bulunarak 
yol seviyesi hizasına getirildi. 
Kombine aracı ile 35 atık su 
ve yağmur suyu bacası da 
temizlendi” bilgisini verdi.

YAKLAŞIK 25 YILLIK 
SORUN ÇÖZÜLDÜ

 Bölgede esnaflık yaptığını ve 
her sene aşırı yağışlarda aynı 
sıkıntıyı yaşadıklarını belirten 
Devlet Özkan, “Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın 
Mansur Yavaş ve ASKİ yönetimi 
hassasiyet göstererek buradaki 
sorunu çözdüler. 25 yıldır ilk 
defa bu kadar hizmet gördük, 
teşekkür ediyoruz” dedi.

Balıkçılık yapan esnaf 
Mehmet Keçeci de su baskınları 
nedeniyle yıllardır mağdur 
olduklarını ifade ederek, şöyle 
konuştu:

“20-25 yıldır ilk kez böyle 
güzel bir çalışma yapıldı. Daha 
önce derdimizi anlatıyorduk 

ama çözüm yoluna hiç 
gidilmedi. 11 Haziran’daki o 

ani yağışta Başkan Yavaş, yasak 
olmasına rağmen bizzat hizmet 
için buralara kadar geldi. Gurur 
duyduk ve sevindik. Allah razı 
olsun.”

Mahallede hizmet veren bir 
başka esnaf Kemal Çınar ise 
düşüncelerini, “ASKİ Genel 
Müdürümüz de su baskınının 
ilk gecesi mahallemizdeydi. 
Kendisi de içeriyi gördü. Bütün 
ürünler ıslanmıştı. Bundan 
sonra böyle bir şeye inşallah 

rastlamayacağız. Senelerdir 
hep ihmal edildi. İlk defa böyle 
bir çalışma yapıldı” sözleriyle 
paylaşırken, dükkânını bugüne 
kadar 3-4 defa su bastığını 
anlatan Barış Devecioğlu da, 
“Bu zamana kadar sorunumuzu 
dillendirdik ama dikkate 
alınmadı. Sizlerden ve Mansur 

Başkanımızdan Allah razı olsun. 
Dağdan su geliyordu” dedi.  20 
yıldır bölgede esnaflık yaptığını 
ifade eden Fuat Süslü ise duyduğu 
memnuniyeti şu sözlerle dile 
getirdi:

“20 yılda buraya 2 kere gelen 
sizin dışınızda başka bir bürokrat 
görmedik. İlk defa sizin sayenizde 
çalışma yapıldığını görüyorum. 
Gerçekten gurur duydum. Sizin 

nezdinizde Mansur başkanımıza 
da teşekkür ediyorum. Buraya hiç 
uğranmazdı. Burada da işletmeler 
olduğunu, esnafın olduğunu 
hatırlayan yönetim anlayışınız 
için çok teşekkür ederim. 20 yıldır 
burada kanalizasyon akardı. 

Neredeyse eylem yapacaktık. Ben 
ASKİ’nin bu kadar hızlı çalıştığını 
bilmiyordum, sağ olun.”

Devlet ÖZKAN

Kemal ÇINAR

Fuat SÜSLÜ
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BÜYÜKŞEHİR’DEN MAMAK 
VE YENİMAHALLE’DE SEL 
MANZARALARINA SON

ASKİ Genel Müdürlüğü, uzun yıllar ihmal 
edildiği için çoğu yağışta sel baskınlarının 

yaşandığı Mamak ilçesindeki “Çarşı İçi” olarak 
bilinen bölge ile Demetlale Mahallesi’nde geniş 
çaplı altyapı çalışması başlattı. Mamak Belediye 
Başkanlığı, Mamak Kaymakamlığı ve Mamak 
Telekom Müdürlüğü’nün de yer aldığı bölgeye 
yaklaşık 2 bin 92 metre atık su ve yağmur suyu 
hattı ile çeşitli ebatlarda 156 ızgara yerleştiren 
ASKİ ekipleri, Yenimahalle Demetlale 
Mahallesi’nde de ızgara yenileme çalışmaları 
gerçekleştiriyor.

Başkent genelinde içme suyu ve altyapı 
çalışmalarına hız kesmeden devam eden 
ASKİ Genel Müdürlüğü; Mamak Altıağaç 
Mahallesi’nde Mamak Caddesi kesiminde 
bulunan ve yıllardır ihmal edilen “çarşı içi” 
olarak bilinen bölgenin sorunlu altyapısı 
için harekete geçti. Aşırı yağışlarda sel ve su 
taşkınlarının yaşandığı görüntülere sahne 
olan Mamak ilçesinde bölge bölge altyapı 
çalışmalarını hızlandıran ASKİ ekipleri, çarşı 
içi bölgesine yaklaşık 2 bin 92 metre atık su ve 
yağmur suyu hattı döşemeye başladı.

ATIK SU VE YAĞMUR SUYU HATTI 
YENİLENDİ, YENİ IZGARALAR 
YERLEŞTİRİLDİ

Geniş çaplı çalışmaları yerinde denetleyen 
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Mamak 
Belediyesi, Mamak Kaymakamlığı ve Mamak 
Telekom Müdürlüğü’nün de bulunduğu 
bölgenin topoğrafik açıdan Mamak ilçesinin 
en düşük kotlarında bulunduğuna dikkat çekti. 
Bölgede aşırı yağışlarda bu nedenle sel baskınları 
yaşandığını vurgulayan Öztürk, “Çarşı İçi” olarak 
adlandırılan alanda yapısal ömrünü dolduran 
yaklaşık bin 132 metrelik atık su, 960 metrelik 
yağmur suyu hattının yenilendiğini ifade etti. 
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk bölgeye 
ayrıca 7 büyük, 143 çiftli ve 6 tekli olmak üzere 
toplamda 156 ızgara yerleştirildiğini söyledi.

“ANA CADDEDE GÖL MANZARASI 
OLMAYACAK”

Çarşı İçi bölgesinin altyapının yoğun olduğu 
bir nokta olduğunu belirten Öztürk, şu 
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açıklamalarda bulundu:
“Yağışların yoğun olduğu zamanlarda 

yukarıda özellikle rampaların hâkim olduğu bir 
güzergâhtan aşağı doğru yığılmalar yaşanıyordu. 
Sorunları çözmek adına bölgede ızgara çalışması 
gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra yoğun 
yağışlarda gerek büyük ebattaki ızgaralarımızla 
gerekse belli noktalara yerleştirdiğimiz küçük 
ızgaralarımızla kesinlikle su yığılma problemi 
yaşanmayacak. Ana cadde üzerinde yoğun 
göllenmelerin yaşandığı manzaralar oluşmayacak 
ve bölge esnafımız artık sıkıntı yaşamayacak. 
Bu çalışmaları yaparken aynı zamanda temizlik 
araçlarımız, ızgara ve baca temizliklerini de 
gerçekleştiriyor. Çarşı içinde bundan sonra sorun 
yaşayacağımızı düşünmüyorum.”

DEMETLALE  MAHALLESİ’NDE DE 
ATIK VE YAĞMUR SUYU HATTI 

YENİLEME VE IZGARA ÇALIŞMASI

ASKİ ekipleri Yenimahalle ilçesi Demetlale 
Mahallesi’nde de eş zamanlı olarak su 
baskınlarını önlemek için ızgara yenileme 
çalışmaları gerçekleştirirken, bölgenin altyapı 
sorununun çözümü için yoğun mesai harcıyor. 
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk 406 
Cadde ve çevresindeki çalışmaları Demetlale 
Mahallesi Muhtarı Ebru Mert ile birlikte 
incelerken, su taşkınlarının önüne geçmek 

amacıyla toplam yaklaşık 2 bin 75 metre atık su 
ve yağmur suyu hattı çalışmalarının kısa süre 
içinde tamamlanması hedefleniyor.

ASKİ ekipleri hat imalatlarına ilave olarak 

yüzeysel suların yağmur suyu hattına alınması 
için 168 adet normal ızgara ile 2 adet geniş ızgara 
imalatını tamamlarken, Demetlale Mahallesi 
Muhtarı Ebru Mert, mahallede 30 yıldır altyapı 
sorunu yaşandığını belirterek, “Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın sayesinde 
bu sorunun da üstesinden geldik. İnşallah bundan 
sonra vatandaşımız daha rahat edecek” dedi.
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MARMARA, SAĞLIK VE HALK 
SOKAKLARA ÖZEL SU ALMA 
YAPILARI İNŞA EDİLDİ 

Her sağanak yağış sonrasında sele teslim olan 
Sıhhiye’deki Sağlık Mahallesi için harekete 

geçen ASKİ Genel Müdürlüğü, Marmara, Sağlık 
ve Halk Sokaklara sel ve su baskınlarını önlemek 
için ilave özel su alma yapıları inşa etti.   

Hafta sonu sokağa çıkma yasağını fırsata 
çeviren ASKİ, yıllardan bu yana aşırı yağışlarda 
sel ve su taşkınları ile boğuşan, Sıhhiye’ de Sosyete 
Pazarı’nın da bulunduğu Sağlık Mahallesi’nin 
mağduriyetini önlemek için düğmeye bastı.  2 
haftada tamamlanan çalışmalar kapsamında su 
baskınlarını önlemek için Marmara, Sağlık ve 
Halk Sokaklara ilave özel su alma yapıları inşa 
edildi.

Sağlık Mahallesi, yıllardan bu yana aşırı 
yağışlarda benzer görüntülere sahne oluyordu. 
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 
geçtiğimiz ay ekibiyle birlikte su baskınları 
nedeniyle iş yerleri zarar gören ve büyük sıkıntı 
yaşayan Marmara, Sağlık ve Halk Sokak esnafı 
ile bir araya gelmişti. 

GENEL MÜDÜR ÖZTÜRK’TEN ESNAF 
ZİYARETİ 

Sosyete Pazarı etrafındaki iş yerlerini 
dolaşarak, esnafın sıkıntılarını dinleyen Öztürk, 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş’ın tekrarlayan su baskınları konusunda 
son derece hassas olduğunu belirterek,  “Sayın 
Başkanımızın talimatıyla çözüm adına geldik. 
İnşallah bu sorunu kısa sürede çözeceğiz 
ve burada bir daha böyle büyük sıkıntılar 
yaşanmayacak” demişti. Ziyaretin ardından 
bölge doğal sit alanı olduğu için gerekli izinlerin 
alınması ile birlikte hızla çalışmalara başlandı. 
2 haftada tamamlanan çalışmalar ile 4 büyük 
ızgara, 20’de küçük ızgara yerleştirilen bölgeye 
ayrıca 250 metre uzunluğunda, 800 mm çapında 
yağmur suyu hattı döşendi. 

İNCESU DERESİ’NE BAĞLI YAĞMUR SUYU 
HATLARI DA REHABİLİTE EDİLDİ 

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, hafta 
sonu sürdürülen çalışmaları yerinde denetledi. 
Bölgede hastanelerin yoğun olduğunu, medikal 
malzeme satan çok sayıda esnafın bulunduğunu 
ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

“Burası yıllardır her yağmur yağdığında 
mevcut dükkânların zarar gördüğü bir noktaydı. 
Bölgenin altyapısı sıkıntılıydı tabii bunu üst 
tarafta kurulan pazar da tetikliyordu. Marmara, 
Sağlık ve Halk Sokakların olduğu kesim, fiziki 
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olarak bölgenin en çanak noktasını oluşturduğu 
için aşırı yağışlarda sel sularının etkisi altında 
kalıyordu. Mevcut yağmur suyu hatları,  gelen 
yüksek debiyi karşılayamıyordu. Bu nedenle 
bölgeye özel ızgara yapıları tesis ettik. Böylece 
sel sularının bertaraf edilerek kapalı mecraya 
aktarılmasını sağladık. İncesu Deresi’ne bağlı 
yağmur suyu hatlarını da rehabilite ederek 
çaplarını büyüttük. Abdi İpekçi Parkı içindeki 
bağlantı noktasına da gerekli müdahale yapıldı 
ve yağmur suyu hatları deşarjı rahatlatıldı. 

“KANGREN HALİNİ ALAN SORUN 
ÇÖZÜLDÜ”

Burada geçmiş dönemlerde oluşan 
yağmurlarda gerçekten çok ciddi göllenmeler 
oluyordu. İş yerlerinin bodrumlarını su 
basıyordu.  Dolayısıyla yıllardır kangren halini 
almış bu sorunu çözmek adına sokağa çıkma 

yasağından da faydalanarak yağmur suyu hatları 
döşedik. Arkamızda beton dökülmek üzere hazır 
bekleyen sistemi görüyorsunuz. Bu sistemin 
üzerine ızgaralarımızı koyacağız. Böylece gerek 
Kurtuluş gerekse de Seyranbağları, hastanelerin 
üst kotlarından gelen tüm suları, burada ekarte 
edeceğiz.”

“ASKİ EKİPLERİNİN HAKLARI ÖDENMEZ” 
Sağlık Mahallesi Muhtarı Yavuz Durmuş ise 

ASKİ ekiplerinin bölgede 2 haftadır günde 24 
saat esasıyla çalıştıklarını ifade ederek, “Yıllardır 
kangren olan mahallemizi sel basma sorunu 
inşallah artık çözülecek. ASKİ’ye çok teşekkür 
ederiz. Personelin gerçekten emeği çok onun için 
de hakları ödenmez. Yaptıkları şey bize çok büyük 
bir hizmet. Yıllardır Altındağ Belediyesi, Cebeci 
ve Kocatepe Camii tarafından gelen su, bu havzaya 
birikiyordu. Daha önceki yöneticilere de gittik, söz 
verdiler ama hizmet bu dönem yapıldı. Mahallede 
13 yıldır muhtarlık yapıyorum ve ilk defa ASKİ 
bizimle bu kadar ilgilendi” diye konuştu.   

1987’den beri mahallede bulunduğunu anlatan 
Muhtar Yardımcısı Raşit Karakoç da, bölgede 
ilk defa bu kadar detaylı bir altyapı çalışması 
yapıldığını söyledi. En ufak bir yağmurda bütün 
çevrenin suyunun bu bölgede biriktiğini ve 
bu nedenle çok eziyet çektiklerini dile getiren 
Karakoç, “ASKİ’ye bu konuda çok başvurular 
yaptık. ‘Ha yarın ha şu gün geleceğiz’ deyip 
durdular. Sağ olsun Başkanımız Mansur Yavaş’ın 
adına Genel Müdürümüz bizimle ilgilenerek 
bizleri utandırdı. Teşekkür ederiz kendilerine” 
dedi. 
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-ASKİ’NİN 34 YILLIK ÇALIŞANI 
SEMRA ÜSTEL’İN BAŞARI ÖYKÜSÜ: 
TEKNİSYEN OLARAK BAŞLADIĞI 
ASKİ’DE ŞİMDİ İNŞAAT MÜHENDİSİ

        Semra ÜSTEL

 İÇİMİZDEN BİRİLERİ...

Ankara Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (ASKİ) Genel 

Müdürlüğü’nün temel taşı 
Semra Üstel, neredeyse çocuk 
yaşta teknisyen olarak başladığı 
ASKİ’deki çalışma hayatını 34. 
yılında inşaat mühendisi olarak 
sürdürüyor. Üstelik kurumun şu 
an yürüttüğü en büyük projelerden 
birisi olan “İvedik-Temelli-Polatlı 
Arası İçme Suyu İletim Hattı Depo, 
Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım 
İşi” onun da içinde bulunduğu 
ekibe emanet. 
Üstel, İvedik İçme Suyu Arıtma 
Tesisi ile Polatlı arasında inşa 
edilen ve Polatlı’ya içme suyu 
şebeke iletimini sağlayacak isale 
hattı projesinde çalışan tek kadın 
kontrol mühendisi olarak dikkati 
çekiyor. Kadının iyi eğitim alarak 
meslek sahibi olması,  yönetim 
kadrolarında yer almasının 
toplumu geliştireceğini ifade 
eden Üstel, “Biz kadınlar ofiste, 
sahada her yerde varız. ASKİ bunu 
başarmış durumda. Çamur, toz, kar 
kış demeden erkek arkadaşlarımızla 
aynı şartlarda çalışıyoruz. 
Kurumda kadın yöneticilerin sayısı 
da artmalı” diyor.  “İçimizden 
Birileri”nin bu sayısında Üstel ile 
konuştuk. 

-Sizi tanıyabilir miyiz? 

1969 doğumluyum. Aslen 
Çankırılıyım, Ankara’da doğup 
büyüdüm.  İnşaat teknik lisesinden 
mezun olur olmaz 1987’de ASKİ’de 

teknisyen olarak çalışmaya 
başladım.  O günden bu yana 
hep Su İnşaat Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde yer aldım. 1992’de 
Hacettepe Üniversitesi Meslek 
Yüksek Okulu İnşaat Bölümü’nden 
mezun oldum. Eskiden beri 
okumak çok sevdiğim bir şey 
ama imkânsızlıktan kaynaklı 
okuyamamıştım. Çalışma 
hayatında sürekli ilerlemek 
istiyordum derken 2000’de tekrar 
sınava girdim ve bu sefer de 
Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesi Yapı Bölümü’ne yerleştim. 
Çalışma hayatıma inşaat teknikeri 
olarak devam ettim. Ardından 
teknik eğitim fakültesi mezunlarına 
mühendislik tamamlama hakkı 
verildi. Fark derslerini vererek 
Ocak 2020’de Aksaray Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldum. 

-Dile kolay koskoca 34 yıl. 
Bu sürede ASKİ’nin kurumsal 
hafızasına şahitlik etmişsiniz. 
Yıllar içinde ASKİ’de neler 
değişti? 

Ben işe ilk başladığımda ASKİ 
küçük bir kurumdu. Hızla personel 
alımı yapıyordu. Yıllar içinde tabii 
teknik anlamda büyük gelişmeler 
kaydetti. Ankara’nın mücavir alan 
sınırlarının genişlemesi, altyapı 
hizmetinin götürüleceği alanı da 
büyüttü. Dolayısıyla da ASKİ’nin iş 
yükü de her geçen gün arttı.

Selim Arda ERYILMAZEvin DEMİRTAŞ
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“ASKİ’DE BÜYÜDÜM VE ASKİ 
ÇALIŞANI OLMAKTAN GURUR 
DUYUYORUM ”
-Geriye dönüp baktığınızda 
yolunuz ASKİ’den geçtiği için 
mutlu musunuz? 

Erken yaşta iş hayatına atılmak bazı 
şeyleri istediğim gibi yaşamama engel 
oldu. Üniversite yaşamına özlem 
duyuyordum. Okulda istediğim 
kadar vakit geçiremediğim için buruk 
hissediyordum. Ama bir yandan da 
ASKİ’de büyüdüm. Erken yaşta iş 
hayatına katılmanın da avantajları 
var; ekonomik özgürlüğüme erken 
kavuşmuş oldum. ASKİ çok önemli 
bir kurum çünkü yaşamın en önemli 
unsuru olan suyu, sağlıklı biçimde 
tüm canlılara ulaştırma görevini 
üstleniyor. ASKİ’nin çalışanı 
olmaktan gurur duyuyorum.

-İşinizden bahsedebilir misiniz? 

İlk 18 yıl keşif ihale servisinde 
yani ofiste çalıştım. Daha sonra 
yapı denetim görevlisi kontrol 
yardımcısı olarak sahalarda 
inşaatları denetlemeye başladım. 
Teknikerken de mühendisken de 
yaptığım işin içeriğinde büyük bir 
farklılık olmadı aslında. Ama tabii 
ki mühendis olunca daha büyük 
projelerin yapı denetimini size 
veriyorlar. Yeri geldi arıtma tesisi 
yapımı yeri geldi tadilat işlerinde, 
köy ve mahallelere içme suyu 
hatlarının döşenmesinde çalıştım.  
Kontrol mühendisi olarak sahada iş 
sözleşmesinde belirtilen hususların 
doğru yapılıp yapılmadığını kontrol 
ediyorum. Örneğin içme suyu 

hatlarındaki kazı derinliği yeterli 
mi, boru döşendikten sonra kum 
dolgusu düzgün yapılmış mı, vana 
vantuz tahliye yerinde bağlanmış 
mı bunları kontrol ediyorum. 
“POLATLI PROJESİ’NDE 
GÖREV ALMAK ÇOK BÜYÜK 
SORUMLULUK”
-Şu an ASKİ’nin en önemli 
işlerinden birisinde görev 
yapıyorsunuz. Polatlı’ya 
kesintisiz sağlıklı içme suyu 
sağlama projesi nasıl ilerliyor?

Proje geçtiğimiz eylülde başladı. 
Şu anda boru döşeme işleri devam 
ediyor. Ankara’da 4 noktada 
şantiyemiz var; İvedik, OSTİM 
Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve 
devamındaki şantiye, Temelli’de 
Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi’nin 
bulunduğu bölgede de imalat 
yapılıyor. Bir de Bağlıca var ama 
ona şimdilik ara verildi. Polatlı 
projesinde görev yapmak çok 
büyük sorumluluk. Açıkçası biraz 
da tedirginim zor bir proje çünkü. 
Boru çapı büyük. 2 bin 200’lük boru 
döşüyoruz. Batıkent, Etimesgut, 
Sincan gibi altyapının aşırı yoğun 
olduğu yerlerden geçiliyor. 
Amacımız hiçbir işçinin burnu 
bile kanamadan iletim hattını 
tamamlamak. Polatlı projesinde 9 
yapı denetim görevlisi içindeki tek 
kadın benim. 

“İLK DEFA KADIN DAİRE 
BAŞKANIMIZ VAR”

- Sahada kadın mühendis 
olmanın zorluklarını yaşadınız 
mı? Gerçi yıllar içinde işçiler, 
sahada kadın figürüne alıştılar 
değil mi? 
2006’dan beri şantiyelerde 
çalışıyorum. Yorucu ama şantiyedeki 
hareketi seviyorum. Ataerkil 
toplumlarda ev işi kadına yüklendiği 
için çalışan kadın olmak daha da 
zor. Ben bu anlamda bekâr olmanın 
avantajını kullandım. Eski ile 
kıyasladığımda evet insanlar sahada 
kadın görmeye alıştı. Sizi yadırgayan, 
inceleyen bakışlar yok artık. Biz 
kadınlar sahada, ofiste her yerde 
varız. ASKİ bunu başarmış durumda. 
Sadece temiz ortam olan ofislerde 
değil, çamur, toz, kar kış demeden 
sahada erkek arkadaşlarımızla 
aynı şartlarda çalışıyoruz.  Çalışan 
kadın olmak toplumsal saygınlığı, 
özgüveni arttırıyor. Kadının iyi 
eğitim alması, meslek sahibi olması, 
yönetim, denetim kadrolarında 
yer alması,  toplumu da geliştirir. 
Bu nedenle sadece kadın personel 
değil, kadın yöneticilerin sayısı da 
artmalı. 34 senelik çalışma hayatımda 
sorumluluk ve iş yükünün ağır 
olduğu Su İnşaat Dairesi Başkanlığına 
ilk defa geçen yıl bir kadın atandı. 
Yine ilk defa kadın yapı denetim 
şefimiz oldu. Bir kadın olarak kadın 
başkanla çalışmanın artıları olduğuna 
inanıyorum. Kadın başkan,  hem işe 
hem de çalışanlarına anne şefkatiyle 
sahip çıkıyor. Kadınlarla çalışmak 
iletişimi kolaylaştırıyor. 

-İş dışındaki sizi de biraz 
tanıyabilir miyiz? 

Resmi çok seviyorum ve emekli 
olduktan sonra geliştirmek istiyorum. 
Bir dönem kemençe kursuna 
gittim, fotoğraf sanatına da ilgim 
var. Toprakla uğraşmayı, doğayı 
seviyorum.  Bahçemde ilaçsız Aata 
tohumundan ürünler yetiştirmek 
hedeflerimin arasında. 
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‘‘27 ARALIK 
KIZILCA GÜN ANITI’’NA 
GÖRKEMLİ AÇILIŞ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk’ün Ankara’ya 
gelişinin 101. yıl dönümünde Genelkurmay 

Kavşağı’na yaptırılan “27 Aralık 1919 Kızılca Gün 
Anıtı”nın açılışını yaptı. 10 metre yüksekliğe 4,5 metre 
ene sahip anıt, milli mücadeleye inanmış Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil heyetini, onları 
karşılayan Ankaralıları ve 16 Türk Devleti ile Türkiye 
Cumhuriyeti’ni sembolize ediyor. 

Heykeltraş Aslan Başpınar tarafından yapılan Anıta 
verilen isim olan Kızılca Gün, Oğuz töresine göre bir 
devletin yıkılıp yeni bir devletin kurulduğu ve yeni 
liderin seçildiği gün olarak biliniyor.  

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 
Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte Anıtkabir’i 
ziyaretiyle başlayan törenler Dikmen Keklikpınarı’nda 
Atatürk’ün karşılandığı noktada düzenlenen törenle 
devam etti.

BAŞKAN YAVAŞ: “BİR MİLLETİN BAĞIMSIZLIK 
SEVDASINI HAYKIRIŞIYDI”

Genelkurmay Kavşağı’ndaki saat heykelinin yerine 
yapılan “27 Aralık 1919 Kızılca Gün Anıtı”nın açılış 

törenine Ankara Valisi, 4. Kolordu ve Garnizon 
Komutanı, siyasi partilerin genel başkan yardımcıları 
ve Ankara milletvekilleri, belediye başkanları ile 
büyükşehir belediyesi bürokratları katıldı.

Açılış töreninde konuşan Başkan Mansur Yavaş, 
şunları söyledi:

“Bundan 101 yıl önce bugün, Mustafa Kemal Paşa ve 
temsil heyeti, en önemli ziyaretlerini kentimize yaptı. 25 
bin nüfuslu bir kentte, Anadolu’dan akın akın gelen vatan 
sevdalılarıyla beraber Mustafa Kemal Paşa ve heyetini 
35 bin kişi karşıladı. Bu aslında yalnızca bir karşılama 
değil, bir milletin hürriyet ve bağımsızlık sevdasını tüm 
dünyaya haykırışıydı. Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya 
gelişi sürecinde yakılan sinsin ateşi etrafında toplanan 
binlerce seymen ve halk, adeta kurtuluşu önceden 
müjdeliyordu. Çünkü onlar, daha o günden inanmışlar 
ve bunu güçlü bir irade ile göstermişlerdi. İşte Ankara bu 
ruhtur.”

ANKARALILARI VE MİLLİ MÜCADELEYİ
 ANLATAN TARİHİ ANIT

 Açılışı gerçekleştirilen anıtın, kentin tarihini ve 
kültürünü yansıtması açısından önemli bir eser 
olduğunu belirten Başkan Yavaş, anıtla ilgili şu bilgileri 
paylaştı:

“Bu eser, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve temsil 
heyetini onları karşılayan Ankaralıları ve 16 Türk devleti 
ile Türkiye Cumhuriyeti’ni sembolize etmektedir. Anıtta 
Atatürk’ün yanı sıra Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi, Vali 
Vekili Yahya Galip, Müderris Beynamlı Hoca Mustafa 
Efendi, ilk kadın muhtar Satı Kadın, Ankara’nın yiğit 
seymenleri, bacı erenleri, gençler, çocuklar ve Milli 
Mücadele’ye inanmış Ankaralılar bulunuyor.”

     ÇANKAYA

Dilvin KAYGUSUZ KARABULUT
Ramazan KARACA
Behzat Ethem TORUN
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“27 ARALIK’I KENTİMİZİN BAYRAMI OLARAK 
KUTLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Eserin sanatçısı Aslan Başpınar’a, sivil toplum 
kuruluşlarına ve anıtın maliyetini üstlenen ASO 2. 
Organize Sanayi Bölgesi yönetimine teşekkür eden 
Başkan Yavaş, şöyle devam etti:

“Hepimizin kentimize ve ülkemize karşı büyük 
yükümlülüklerimiz var. 101 yıl önce Ankaralıların ortaya 
koyduğu o kutlu iradeyi hiç unutmadan hareket edeceğiz. 
Bu zorlu süreçte Ankaralılar, birlik ve beraberlik içinde 
olunduğunda nelerin başarılabileceğini herkese gösterdi. 
Bu dayanışmayı sürecin sonuna kadar hemşehrilerimizle 
birlikte sürdüreceğiz. Ve pandemi süreci bittiğinde, 27 
Aralık’ı kentimizin bayramı olarak caddelerde büyük bir 
coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz.”

 
“KIZILCA GÜN ANITI”  

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin sembolü 27 Aralık 1919 
Kızılca Gün Anıtı’nın açılışına katılanlar Anıtın simge 
anıt olacağını ifade ederken duygu ve düşüncelerini de şu 
şekilde ifade ettiler.       

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı  Mustafa  Kemal Çokakoğlu, Milli 
mücadelenin fiilen başlayışı anlamına gelen günün yıl 
dönümünde Başkent’in en önemli noktasında yaptığımız 
anıtın açılışını gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyetimizin 
değerlerini Ankaramızın her yerinde görmek en önemli 
hedeflerimizdendir. ”  

CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım: “. Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişini simgeleyen bu 
anıt ile milli mücadele efsanesini Cumhuriyet tarihine 
bağlılığını bir kere daha Ankara halkına anlatacağız.  
Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.”

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç: “Bugün bir 
Ankaralı olarak çok özel bir gün olan 27 Aralık’ın 
heyecanını yaşıyorum. Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 
101. yılını sembolize eden çok önemli bir anıtın 
açılışıyla taçlandırmış olacağımızı düşünüyorum. Bütün 
Ankaralılara hayırlı olmasını diliyorum.”

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz: 
“Mustafa Kemal Atatürk’ün Seğmenlerle birlikte 
yürüdüğü yerde 27 Aralık 1919 tarihini anlamlı hale 
getiren anıtın açılışında yer almaktan büyük bir mutluluk 
duyuyoruz. Bu kent mazlum milletlerin başkenti olmadan 
önce milli mücadelenin karargahı oldu.   Ondan 101 yıl 
sonra o günü 6 milyon tek yürek olarak anıtlaştırarak 
tekrar selamlamak Ankaralılar için büyük bir gururdur.” 

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar: “Atatürk’ün 
Ankara’ya gelişinin simgeleyen bu anıtın açılışında 
bulunmaktan dolayı bir Ankaralı olarak çok mutluyum. 
Emeklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’a tekrardan teşekkürlerimi 
sunarım.”

CHP Parti Meclisi Üyesi, CHP Kadın Kolları Genel 
Başkanı Aylin Nazlıaka: “Bugün hem Ankaralılar hem de 

ülkemiz vatandaşları açısından büyük bir onur ve gurur 
günü. Bugün milli mücadele ateşinin yakıldığı Kurtuluş 
Savaşı’nın her türlü planlamasının yapıldığı Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101. yılını 
kutluyoruz.” Kent Konseyi Kale Çalışmaları Meclisi 
Başkanı ve Sözcüsü Şevket Bülend Yahnici: “Biz 27 
Aralık’ları uzun yıllardır Ankara’nın yeniden var oluş ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş iradesi istikametinde 
çok önemli bir adımın atıldığı gün olarak kutluyoruz.  
Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Başkent Ankara 
Meclisinin emeklerinden dolayı Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.” 

Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu: “Öncelikle 
Anıtın hayırlı olmasını diliyorum. 27 Aralık Türk 
halkının tarihinde önemli dönüm noktasından birisidir. 
Atatürk, Ankara’yı bağımsızlığın Kurtuluş Savaşı’nın 
merkezi yapmıştır. Böylesine önemli günleri gelecek 
kuşaklara anlatmamız lazım. Başkanımız Mansur Yavaş’a 
emeklerinden dolayı teşekkür ederim.”

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk: “Misak-ı Milli 
ruhununun canlandığı, Kurtuluş Savaşı’nın başladığı 
süreçte mücadeleye öncülük eden karargah durumundaki 
Başkentimize Atatürk ve silah arkadaşlarının Ankara’ya 
gelişinin 101. yılını büyük bir övünç ve gururla 
kutluyoruz. Daima izindeyiz.”

Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe: “Anıtlar 
gelecek nesillere aktarılan yaşanılan olayların şahididir. 
Bu anıt da 27 Aralık 1919’da Atatürk’ün Ankara’ya 
geldiği günü  gelecek nesillere aktarsın, şahit olsun diye 
yaptığımız bir eserdir.”  
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ATA’SINI KARŞILAYAN 
BAŞKENT (27 ARALIK 1919)

          
“ Mustafa Kemal Paşa:
  Merhaba Efeler!
  Sağ ol Paşa hazretleri…
  Mustafa Kemal Paşa:
  Arkadaşlar buraya niçin geldiniz?
 Efeler hep bir ağızdan:
 Millet yolunda kanımızı akıtmaya geldik!
 Mustafa Kemal Paşa:
 Fikrinizde sabit misiniz?
 Seymen Efeler:
 And olsun!
 Mustafa Kemal Paşa gözleri yaşararak:
 Var olun yiğitler! Var olun!”
          

Takvim yaprakları 27 Aralık 1919 Cumartesi 
gününü, saatler ise öğleden sonra 14.00’ü gösterirken, 
yaralı bir ulusu ayağa kaldıracak, Büyük Önder 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Dikmen sırtlarında 
“Millet yolunda can vermeye geldik” diyen atlı ve yaya 
Seymenler ile yaşlı, genç ve çocuk Ankaralılar coşku 
içinde karşılamıştı.   

Ankara’da yakılan özgürlük ve istiklal meşalesinin 
ebediyen sönmeyeceğinin sözünü,  bundan tam 101 
yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil-i Heyeti’ne, 
“ant” içerek vermişti, Türk Ulusunun yiğit, gözü kara 
ve onurlu evlatları…

Bütün Anadolu’yu kaplayan umutsuz ve karanlık 
günlerde, olağanüstü bir sağduyu, öngörü ve özveri 
gösterme cesaretini gösteren Ankaralılar,  “Kızılca 
Gün” diye tabir ettikleri bu tarihi günde;  bir lidere 

bir vatan kurtarıcısına olan sevgi ve desteklerini de 
tüm dünyaya göstermişlerdir.    

Atatürk’ün Ankara’ya geldiği bu tarihi günde 
ülkenin üzeri kara bulutlarla kaplanmıştı.  Ülkemiz 
Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmış, hükümetin 
merkezi İstanbul başta olmak üzere Anadolu’daki bir 
avuç toprak parçası dışında ülke emperyalist güçlerin 
işgali altındadır. Yunan birlikleri İç Anadolu’ya 
doğru ilerlemekteydi.  Her bir yandan işgalci güçlerin 
yaptığı zulümler yürekleri dağlarken,  halkın ve 
yerel milislerin düşmana karşı verdiği mücadele de 
umutları yeşertiyordu.   Dört bir yanı işgal altındaki 
bu cesur ulusun evlatları, bağımsızlığa olan inancını 
ise hiç yitirmiyordu.

Anadolu’nun sönmeyen bağımsızlık ve özgürlük 
ateşini 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlatan 
Mustafa Kemal Atatürk, Ankara’dan ise Milli 
Mücadeleyi ve Kurtuluş Savaşını başlatıyordu.    

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinde tarihte az rastlanır 
bir halk desteğiyle, sevinç ve heyecanla, davullarla 
karşılanması Ankara’nın Kurtuluş Savaşı’nın merkezi 
olarak seçilmesinde asla tesadüf olmadığını da 
göstermiştir.  Atatürk, Ankara’nın stratejik öneminin 
yanında Ankara halkının milli duyarlılığı ve 
duruşunun farkındaydı.  Atatürk, Kuvay-ı Milliye 
birliklerine maddi ve manevi desteklerde bulunmuş, 
cepheye asker gönderen Ankara halkına karşı büyük 
bir güven de duymaktadır. 

Ankaralılar;  Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını 
Dikmen sırtlarında karşıladığı o tarihi günde olduğu 
gibi; Kurtuluş Savaşı ve devrimler sırasında da 
verdikleri olağanüstü destekle Atatürk’ün gönlünde 
özel bir yer edinmişlerdir. 

Mustafa Kemal Atatürk, Ankaralılara verdiği 
değeri,  “Ankara’nın ve Ankaralıların benim gönlümde 
bambaşka bir yeri vardır” sözleriyle ifade etmiştir.  
Milli Mücadelenin merkezi Ankara’da, ATA’sına 
101 yıl önce verdiği sözü Ankaralılar olarak, bugün 
de Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkent’inden;  aynı 
inanç ve kararlılıkla, ülkemizi çağdaş, uygarlık ve 
demokrasi yolundan ayırmadan koruyacağımıza 
bir kez daha “Ant” içerek yeniliyoruz.   Atatürk’ün 
Ankara’ya gelişinin 101. Yılı dönümü kutlu olsun. 

Nursen TURAN
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Hatıralarla dolu olan insan zihni, unutma 
kavramıyla tanıştığında, hatıralarını 
kaybetmemek için ya yazmıştır ya da fotoğraf 
çekmiştir. Hatırasını kalıcı hale getirmek, ruhunu 
ferahlatmıştır. Dünyayı, hayatı yakalayabilmek 
için ilk fotoğraf Joseph Nicephore Niepce 
tarafından ışığa duyarlı bir levha üzerine kalıcı 
görüntüleri kaydetmeyi 
başarması ile 1826 
yılında çekilmiştir. Bu 
fotoğraf tam 8 saat 
boyunca ışık alarak 
yani pozlanarak ortaya 
çıkmıştır. 

F o t o ğ r a f ç ı l ı k , 
gelişimlerine göre 
dönemlere ayrılmıştır. 
Mesela ilk fotoğrafın 
çekildiği tarihten 
1920’ye kadar 
fotoğrafçılığın ilk 
yıllarıdır. Bu tarihten 
1980’e kadar Modern 
Fotoğrafçılık olarak 
bilinir. 1980’den 
günümüze kadar da 
Çağdaş Fotoğrafçılık 
olarak adlandırılmışsa 
da son yıllarda yeni bir 
döneme daha girilmiştir. 
Girilen bu dönem 
şüphesiz ki GSM yani 
telefon fotoğrafçılığıdır. 
Cep telefonlarındaki 
kameraların gelişerek profesyonel makinalara 
çok yakın gelişim gösterdiği, farklı teknikler 
ile manzara dâhil birçok görüntünün 
fotoğrafını çok kaliteli bir şekilde çekebildiği 
düşünüldüğünde yeni dönem konusunda fikir 
birliğine varılabilir. 

Güzelliği arayan ve bulduğunda kalıcı 

HATIRANIN SANATI
-FOTOĞRAFÇILIK-

hale getirmek isteyen insanoğlu, gelişmiş 
teknolojiden destek almakta. Vesikalık fotoğraf 
çekiminin bile seneler içerisinde ne kadar 
kolaylaştığını ve hızlı bir biçimde çıktısının 
alındığı düşünüldüğünde, telefonla yapılan 
çekimin bunun da ötesi kolaylıkta olduğunu 
fark edebiliriz. 

Fotoğrafçılık; reklam, 
medya, elektronik 
iletişim, moda, atölye, 
turizm, eğitim, sanat 
gibi hemen her 
sektörde önemli bir 
konumdadır. Öyle 
ki zaman içerisinde 
sanatlara verdiği 
desteğin haricinde 
başlı başına bir sanat 
haline de gelmiştir. 
Fotoğrafçılık gelişen 
dünyada çeşitli 
türlere de ayrılmıştır. 
Çevre/Doğa, Kuş, 
Simetrik Yapı, Basın 
fotoğrafçılığı (spor, 
adli, afet durumları, 
günlük yaşam, portre, 
siyasi vb.) türlerin 
sadece birkaçıdır. 

Türk Fotoğraf Sanatı 
deyince de akla ilk 
gelen isim Ara Güler 
olmakla birlikte bu 
alanda çok yetenekli 

ve rüştünü ispat etmiş isimler bulunmaktadır. 
Coşkun Aral, Rafet Hüner, Sökmen Baykara 
ve adını sayamadığımız fotoğraf sanatçılığına 
katkı sunmuş önemli isimler vardır. 

Başlı başına bir sanat dalı olan Fotoğraf 
Sanatı, birçok sanat dalının ve alanın en önemli 
yardımcısıdır. 



44

BİLMEKTE YARAR VAR

Yetişkin bir insan yılda
ortalama 1000 litre su 

içer.

Aski Genel Müdürlüğü yapılan analizlerle, şehir 
şebekesine verdiği içme ve kullanma suyunun 
temiz ve kaliteli olduğunu aralık ayında 
da ispatladı. ASKİ kontrol altında tuttuğu 
şebeke suyunu 01-31 Aralık tarihleri arasında 
kaynağından başlayıp musluktan akana kadar 
başkentlilere sağlıklı ve içilebilir şekilde ulaştırdı. 
İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi yerleşkesinde 
yer alan Su Kalite Merkezindeki 37 uzman 
personel ile Ankara’nın suyu denetim altında 
tutuluyor. Temiz su, atık su ve bakteriyoloji 
olmak üzere 3 üniteden oluşan laboratuvarlarda 
her ay düzenli olarak 112 farklı noktadan alınan 
numunelerin analizi yapılıyor. ASKİ’nin yanı 
sıra Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü de 
denetimde bulunarak, analizler yapıyor.

BAŞKENTLİ TEMİZ VE 
SAĞLIKLI SU İÇİYOR

WHO VE AB KRİTERLERİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Birliği 
(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 
niteliktedir. ASKİ, Başkentlilerin içme suyu 
ihtiyacını en temiz biçimde sağlamak amacıyla 
suyu kaynağından alıp arıttıktan sonra şehir 
şebekesine veriyor ayrıca raporlaştırılan bir 
aylık analiz sonuçlarını da web sayfası ve basın 
yayın araçlarıyla da aboneleriyle paylaşıyor.

SU ANALİZ SONUÇLARI
01-31 Aralık 2020 tarihlerine ilişkin sonuçlar:
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BİLMEKTE YARAR VAR

Yetişkin bir insan yılda
ortalama 1000 litre su 

içer.

BİLMEKTE YARAR VARBİLMEKTE YARAR VARBİLMEKTE YARAR VARBİLMEKTE YARAR VARBİLMEKTE YARAR VAR
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1. Isı ve ışık kaynağı
3. Güneş sisteminin 4. gezegeni
5. Ağaçların çiçek açmaya başladığı, hava sıcaklığı artmaya başladığı mevsim
7. En sıcak mevsim

Soldan Sağa

2. Üzerinde yaşadığımız gezegen
4. En soğuk mevsim
6. Yaprakların sararıp döküldüğü mevsim
8. Dünyamızın uydusu

Yukarıdan Aşağıya

1

2

3

4

5

6

7

8


