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A

SKİ Genel Müdürlüğü’nün Gölbaşı
ilçesinin
özellikle
yaz
aylarında
yaşadığı su sıkıntısını tarihin derinliklerine
gömecek kapsamlı projesi aşama aşama
hayata geçiriliyor. Bitirildiğinde 650 bin
kişilik nüfusa su sağlayacak, 26 kilometrelik
“Mamak-Gölbaşı Arası İçme Suyu Hattı”nın şu
ana kadar 9 kilometre 290 metresi döşendi.
Hattın Mamak ilçesinde kalan kısmında
imalat çalışması tamamlanırken, ekipler
Eymir Gölü alanındaki çalışmaları sürdürüyor.
ASKİ ekipleri, Gölbaşı 832. Sokak ile Şehit
Selami Atabey Caddesi’nin kesiştiği kavşakta
mevcut hatta bağlantıyı gerçekleştirdi.
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, gölün
kuzey yamacında süren çalışmaları yerinde
denetledi.
ASKİ, yaklaşık 30 yıldır su krizi ile boğuşan
Polatlı ve 20 yıldır sıkıntı çeken Temelli ilçelerinin
ardından özellikle yaz aylarında sık sık yaşanan
su kesintileri nedeniyle mağdur olan Gölbaşı
halkına da kesintisiz ve sağlıklı su müjdesi
verdi. 28 Şubat 2021’de yapımına başlanan 26
kilometrelik “Mamak (TE1)-Gölbaşı (TG1) Arası
İçme Suyu Ana İletim Hattı Yapım İşi”nin 9
kilometre 290 metresi bitirildi. ASKİ ekipleri, bir
süredir çalışmaların sürdüğü İmrahor Caddesi’nin
yanı sıra Eymir Gölü alanında da boru döşeme
çalışmalarına başladı.

ana iletim hattı çalışmalarımız randımanlı bir
şekilde devam ediyor. 9 buçuk kilometreye
yakın hat yapımını tamamladık. Öncelikle
Mamak ilçemizin içinde yer alan çalışmaları
bitirdik ve bölgeden sorunsuz bir şekilde
ayrıldık. Şu an gerek İmrahor Vadisi gerekse
Eymir güzergâhında çalışmalarımız sürüyor.
Umut ediyorum ki sorunsuz bir şekilde;
çevredeki bitki örtüsüne zarar vermeden, Eymir
Gölü’nde herhangi bir sıkıntı yaratmadan
bu güzergâhtaki çalışmalarımızı 3 ay gibi
kısa bir zamanda bitireceğiz. Toplamda 26
kilometreyi bulan proje bütünlüğü içinde ise
en geç mayıs ayına kadar tüm çalışmalarımız
tamamlanacak.”

ASKİ GENEL MÜDÜRÜ ERDOĞAN ÖZTÜRK,
ÇALIŞMA NOKTASINDA
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Eymir
Gölü’nün kuzey yamacında bir haftadır süren boru
imalat çalışmalarını yerinde denetledi. Teknik
ekibiyle birlikte sahayı dolaşan ve çalışmalara
ilişkin bilgi veren Öztürk, “Başkent’imizin gözde
ilçesi olan Gölbaşı, özellikle yaz döneminde
su sıkıntısı yaşıyordu. Gölbaşı’nın içme suyu
problemini kalıcı olarak çözüme kavuşturmak
adına bu projeye başladık. Proje kapsamında
25 bin 282 metre (yaklaşık 26 kilometre) içme
suyu hattı döşüyoruz” dedi.
“BİTKİ ÖRTÜSÜNE ZARAR VERMEDEN
ÇALIŞIYORUZ”
YENİ ANA İSALE HATTININ MÜJDESİNİ BAŞKAN
Öztürk, şunları kaydetti:
YAVAŞ VERDİ
“Bu yıl içerisinde yapım sürecini başlattığımız,
Tamamlandığında 650 bin kişiye kesintisiz içme
Gölbaşı ilçemize hizmet götürecek içme suyu suyu sağlayacak yeni ana isale hattının yapım
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müjdesini; kent yönetiminde önceliğinin toplum TOPLAM İHALE BEDELİ
sağlığı, acil içme suyu ve altyapı yatırımları
Mamak’ta bulunan TE-1 ve Gölbaşı’nda yer alan
olduğunun altını çizen Ankara Büyükşehir TG-1 Depoları arasında yapılan hattın yapım işinin
Belediye Başkanı Mansur Yavaş vermişti.
toplam ihale bedeli 119 milyon 458 bin 506 lira
olarak belirlendi. Proje İmrahor Vadisi ve Eymir
ÇALIŞMALAR MAMAK 398. CADDE’DEN Gölü çevresinden geçip Gölbaşı’nda son bulacak.
BAŞLADI
Gölbaşı halkına nihayet rahat bir nefes aldıracak İÇME SUYU DEPOSU VE 2 TERFİ MERKEZİ DE
içme suyu ana isale hattı inşaat çalışmalarının 28 İNŞA EDİLECEK
Şubat 2021 tarihindeki başlangıç noktası Mamak
Sözleşme kapsamında Mamak ve Gölbaşı
398. Cadde ve devamındaki Dereboyu Caddesi arasında bin 600 milimetre, bin 400 milimetre
üzeri oldu. 18 Mart 2021 tarihi itibarıyla ise ve 800 milimetre çaplarında 25 bin 282 metre
ikinci ekip, projede asıl başlangıç noktası olarak çelik ve düktil boru döşenirken, ayrıca 7 bin 500
planlanan Mamak Polis Merkez Amirliği’nin metreküp kapasiteli bir içme suyu deposu ve
yanındaki Şehit Zülfü Çelik Sokak’ta (Çağlayan 2 terfi merkezi de inşa edilecek. Bu arada zaten
Mahallesi) çalışmalara start verdi. Tıp Fakültesi mevcut olan 3 terfi merkezi binasına ait mekanik
Caddesi ve Süleyman Ayten Caddesi, Dereboyu imalatlar da yenilenecek. Çalışmalar, artan nüfusa
Caddesi, Mutlu Mahallesi 398. Cadde’den devam bağlı olarak özellikle yaz aylarında su sıkıntısı
eden hattın öncelikle Mamak ilçesi bölümünde yaşayan Gölbaşı’ndaki 26 mahalleyi ciddi şekilde
yer alan kısımları tamamlandı.
rahatlatacak.
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BAĞLICA BULVARI-ÇEVRE
YOLU BAĞLANTISI İÇİN
ALTYAPI MESAİSİNDEYİZ
Selim Arda ERYILMAZ
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A

nkara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in trafik
akışını rahatlatacak yol yapım projelerini
hayata geçirmeye devam ediyor. Bağlıca Bulvarı
ile Ankara Çevre Yolu’nu bağlayacak bağlantı
yolundaki çalışmalar kapsamında ASKİ ekipleri
de atık su ve yağmur suyu altyapı çalışmaları
gerçekleştiriyor. Bölgedeki altyapı çalışmalarını
yerinde inceleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte eş
zamanlı gerçekleştirilen çalışmaların en kısa
sürede tamamlanacağını söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in trafik
sorununu çözmeye yönelik adımlar atmaya
devam ediyor.
Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından
yürütülen Bağlıca Bulvarı-Ankara Çevre Yolu
bağlantı yolu çalışmaları devam ederken, ASKİ
Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de bölgede
altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.
Altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen ASKİ
Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, yapımı devam
eden yol projesi kapsamında ASKİ’nin de
bölgede çalışmalarını hızlandırdığını belirterek,
“Yapracık Mahalle havzasında gelecekte atık
su ve yağmur suyu hatlarında deşarj sorunu
oluşmaması için ASKİ olarak biz de yol yapım
çalışmalarına paralel ve aynı anda altyapı
imalatları yapıyoruz” dedi.
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HEDEF: GELECEKTEKİ ALTYAPI İHTİYACINI
KARŞILAMAK
ASKİ, Etimesgut’taki Bağlıca Bulvarı-Ankara
Çevre Yolunu birbirine bağlayacak yol yapım
projesinin ardından bölgenin artacak ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik altyapı çalışmalarını
sürdürüyor.
Fen İşleri Daire Başkanlığı ile eş zamanlı
yürütülen çalışmalarda artan nüfusla birlikte su
ve kanalizasyon hatlarının yetersiz kalmasından
kaynaklanacak sorunların önüne geçmeyi
hedeflediklerini ve bölgenin büyük bir yerleşim
alanına dönüşmeye müsait olduğunu vurgulayan
Öztürk, vadideki asfalt çalışmasına paralel olarak
içme suyu ve yağmur suyu hat imalatlarını kısa
süre içinde tamamlamayı amaçladıklarını söyledi.
Bölgenin gelecekteki şehirleşmeye yönelik
ihtiyaçlarına göre altyapıyı yenilediklerini ifade
eden Öztürk, “Ekiplerimiz bölgedeki hatlara ek
olarak bin 200 milimetre çapında 750 metre
atık su hattı, 2 bin 400 milimetre çapında 617
metre yağmur suyu hattı, bin 400 milimetre
çapında 179 metre içme suyu hattı inşası
gerçekleştiriyor” diye konuştu.
YOL 4 GİDİŞ 4 GELİŞ OLACAK
Merkez ve çevre ilçelerde birçok noktada
eş zamanlı olarak yeni yol açımı, katlı kavşak
ve yol genişletme çalışmalarını hızlandıran
Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesinin trafik
yoğunluğunu azaltacak, Bağlıca Bulvarı’nı Ankara
Çevre Yolu’na bağlayacak bağlantı yolundaki
çalışmalarda büyük oranda ilerleme sağladı.
Bağlıca Bulvarı’nın Çevre Yolu ile kesiştiği
noktada Bağlıca ile Yapracık arasında ulaşımı
sağlamak amacıyla 4 gidiş-4 geliş şeritten oluşan
alt geçit yapım çalışmaları tüm hızıyla devam
ederken, Bağlıca-Yapracık yolundan da otoyol
bağlantısını sağlamak için ayrıca 4 adet bağlantı
kolu ile 2 adet yonca kolu imalatı yapılacak.
Bu düzenleme sayesinde Bağlıca bölgesinde
yaşayan vatandaşlar, Ankara Çevre Yolu’na katılım
sağlayarak, Bağlıca bölgesinden hem şehir
merkezine hem de şehir dışına ikinci bir giriş-çıkış
imkânına kavuşmuş olacak.
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BAŞKENT’İN GELECEK 30 YILINI YÖNETECEK
MASTER PLAN ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA
“ACİL İŞLER ÇALIŞTAYI” DÜZENLENDİ

B

aşkent Ankara’nın gelecek 30 yılını içme
suyu, atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu
yönetimi açısından planlamak için geçen sene
“Master Plan” çalışmalarını başlatan ASKİ Genel
Müdürlüğü, “Acil İşler Çalıştayı” düzenledi.
Çalıştaya katılan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk, sürdürülebilir su yönetiminin önemine
dikkati çekerek, “Gelecek nesillere yaşanabilir
bir dünya bırakmak için su kaynaklarımızı
bugünden koruma altına almak zorundayız”
dedi.
İklim değişikliği ve kuraklığın su kaynaklarına
etkisi ile insanların tüketim alışkanlıklarının
değişmesi, tüm dünyada su yönetimi açısından
yenilikçi çözümlerin üretilmesini gündeme
getirirken; ASKİ Genel Müdürlüğü de Ankara
nüfusunun gelecekteki su ihtiyacının karşılanması
için var gücüyle çalışıyor. ASKİ, Ankara’nın su
temini ve atık su yönetiminin 30 yıllık yol haritasını
çıkarıyor. 2024-2054 yıllarını kapsayacak “İçme
Suyu, Atık Su ve Yağmur Suyu Yönetimi Master
Planı” hızla ilerliyor. Geçen sene başlatılan hazırlık
çalışmalarının 3 buçuk yıl sürmesi beklenirken,
7 Nisan 2020’de yüklenici firma ile sözleşme
imzalayan ASKİ, 42 aylık iş programının 16 aylık
kısmını tamamladı.
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BAŞKAN YAVAŞ, KAMUOYUNA TANITTI
Haziran 2020’de gerçekleştirilen Master Plan
Tanıtım Toplantısı’nın açılış konuşmasını Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptı.
Toplantının ardından Eylül 2020’de ilk çalıştay
organize edilerek, “su kaynaklarının yönetimi,
altyapı ve arıtma sistemleri, yatırım programı
ve finansal analiz” başlıkları masaya yatırıldı.
Master Plan çerçevesinde 1 Eylül 2021 tarihinde
ise “Acil İşler Çalıştayı” düzenlendi. İlk 100 ve
400 günlük acil işler listelerinin değerlendirildiği
çalıştayda, 610 iş kaleminden 68’i “acil” olarak
belirlendi, ayrıca 21 görev raporu hazırlandı. ASKİ
Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Genel Müdür
Yardımcıları Cüneyt Öztürk, Murat Tütüncübaşı ve
Ekrem Akçul’un da katıldığı çalıştayda, Planlama,
Koordinasyon ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı
Muhammed Ercan ile Proje Müdürü Burçin
Çetin sunum yaptı. Toplantıda “Su Kaynakları
Yönetimi ve İklim Değişikliği Farkındalık
Projesi” kapsamında hazırlanan, kamu kurumları
ve AVM’lere asılacak afişler de tanıtıldı.

“HAYAT KAYNAĞINI YAŞATAN KURUM ASKİ”
Çalıştayda konuşan ASKİ Genel Müdürü
Erdoğan Öztürk, “Kıymetli mesai arkadaşlarım
Ankara’mızın gelecek 30 yıllık su temini, atık
su ve yağmur suyu yönetimine ışık tutup yol
gösterecek Master Plan çalışmaları kapsamında
bugün 2. çalıştayımızı düzenliyoruz. Önderimiz
Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu güzel
ülkemizin
başkenti
Ankara’nın
önemli
kurumlarından birisi olan ASKİ’mizi, dünya
başkentlerindeki kurumların standartlarına
taşımak için aralıksız çalışıyoruz” dedi. Öztürk,
şunları kaydetti:
“Planlı, bilimsel, akılcı yönetim anlayışının
bir parçası olan Master Plan çalışmalarında
bir yılı geride bıraktık. Kentimizin içme ve
kullanma suyu ihtiyacını karşılayan, atık suyun

ise toplanıp bertaraf edilmesini sağlayan
kurumumuz, 6 milyon Başkentliye hizmet
veriyor. Elbette ki ASKİ olarak kaliteli, içilebilir
su temin etmek ve bunu iletecek altyapıyı
döşemek görevimiz. Ama gelecek nesillere
yaşanabilir bir dünya bırakmak için su
kaynaklarımızı bugünden koruma altına almak
zorundayız. Her yıl dünyamızı daha derinden
etkisi altına alan iklim değişikliklerine bağlı
kuraklık ile mücadele etmekteyiz. Bunun yanı
sıra nüfus artışı, tarım ve sanayi sektörlerindeki
su talep artışı ile tüketim alışkanlıklarındaki
değişim gibi faktörleri de göz önünde
bulundurduğumuzda
sürdürülebilir
su
yönetiminin planlanmasının aciliyeti daha
da anlaşılır olacaktır. Bu kapsamda hayat
kaynağını yaşatan kurum olma sıfatıyla,
arkadaşlarımızca yürütülen çalışmaların daha
etkin sürdürülebilmesi adına geçen sene acil
ihtiyaç, kısa ve orta vade yatırımları belirlemek
için geniş kapsamlı bir çalıştay yapmıştık.
Tüm daire başkanlıklarımızın aktif katılımları
neticesinde Master Plan çalışmalarının her
kısmı için acil işler listeleri oluşturuldu. Bugünkü
çalıştay ile de ortak karar doğrultusunda
nihai listeleri belirleyeceğiz. Ankara’mızı daha
yaşanabilir kılmak için hep birlikte daha fazla
çalışıp üreteceğiz. Bu duygularla Master Plan
çalışmalarına vereceğiniz katkılar için tekrar
teşekkür ediyorum.”
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16 BİN KİLOMETRE İÇME SUYU, 8 BİN
KİLOMETRE ATIK SU, 4 BİN KİLOMETRE
YAĞMUR SUYU HATTI
Planlama, Koordinasyon ve Dış İlişkiler Dairesi
Başkanı Ercan ise ASKİ’nin yaklaşık 16 bin kilometre
içme suyu, 8 bin kilometre atık su ve 4 bin kilometre
yağmur suyu altyapısından sorumlu olduğunu
belirterek, “Bu nedenle mevcut sistemi iyi bir
şekilde analiz etmeli ve geleceği planlamalıyız”
dedi. Ercan, Master Plan çalışmaları çerçevesinde
tüm daire başkanlıklarıyla koordineli bir şekilde
çalışmalar sürdürdüklerinin altını çizerek, son
bir yıldır yapılan ve acil olarak yapılması gereken
çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.
Toplantı yüklenici firmanın da sunumunun
ardından soru cevap bölümüyle devam etti.
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POLATLI’YI SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ
İÇME SUYUNA KAVUŞTURACAK
PROJE İLERLİYOR
ASKİ GENEL MÜDÜRÜ ERDOĞAN ÖZTÜRK: 107 KİLOMETRELİK
ANA İSALE HATTININ 21 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI
Selim Arda ERYILMAZ
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkent’e
sadece bir saat mesafede bulunmasına karşın
ihmaller nedeniyle 30 yıldır susuzlukla
boğuşan Polatlı ilçesinin kaderini değiştirecek
projesi hızla ilerliyor. ASKİ Genel Müdürü
Erdoğan Öztürk, Polatlı’yı temiz, sağlıklı ve
kesintisiz içme suyuna kavuşturacak olan
“İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim
Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin
Yapım İşi” kapsamında 20 Eylül 2021 tarihi
itibarıyla 21 kilometre imalat yapıldığını
bildirdi. Yaklaşık 107 kilometrelik (106 bin 714
metre) ana isale hattı tamamlandığında Polatlı
halkının yanı sıra 1 buçuk milyon Ankaralıya
da kesintisiz su sağlanacak.
Türkiye’nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan
ve Başkent Ankara’yı besleyen İvedik İçme Suyu
Arıtma Tesisi ile Polatlı arasında 29 Ekim 2020’de
yapımına başlanan yaklaşık 107 kilometrelik ana
isale hattının 21 kilometresi tamamlandı.
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, teknik
ekibiyle birlikte Yenimahalle İlçesi Batı Bulvarı
yakınındaki Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ)
arazisinde süren çalışmaları yerinde denetledi.
Burada çalışmalara ilişkin bilgi veren Öztürk,
şu an Yenimahalle ilçesi Batı Bulvarı ile Sincan
ilçesi Poyraz Mahallesi olmak üzere 2 noktada
çalışmaların sürdüğünü, Batı Bulvarı’nda bulunan
sanat yapısının (vantuz odası) ise yakın zamanda
bitirildiğini belirtti.

merkezi inşa edilecek.”
BORU MONTAJLARI SÜRÜYOR
Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Yenimahalle’deki İvedik İçme Suyu Arıtma
Tesislerimizden suyu alarak Etimesgut, Sincan
Temelli ve nihayetinde Polatlı’ya kadar tüm
bölgelerin içme suyu ihtiyacını karşılayacak
ana isale hattımızın çalışmaları devam
ediyor. Şu an Yenimahalle’de Batı Bulvarı’nda
bulunuyoruz. Burada ekiplerimiz çapı 2 bin
200’lük boruların montajını yapıyorlar. Aynı
zamanda Temelli bölgesinde bulunan bir
ekibimiz de daha düşük çaplı boruların montajı
için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarımız
iyi gidiyor ve yaklaşık bir buçuk milyon kişiye
hizmet götürecek projemizin planlanan tarihte
biteceğini düşünüyorum.”

1 BUÇUK MİLYON ANKARALIYA HİZMET
VERECEK
İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden başlayıp
Temelli’den geçerek Polatlı’ya uzanacak olan su
iletim hattının sadece Polatlı halkına değil bir
buçuk milyon Ankaralıya hizmet vereceğinin
altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:
“İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim
Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin
Yapım İşi Projesi, oldukça büyük ve kapsamlı
bir proje. Projemiz Etimesgut ilçesinin bir kısmı,
Sincan Saray TOKİ bölgesi, Yenikent, Temelli,
Anayurt Mahallesi, Anadolu OSB, Dökümcüler
OSB, Başkent OSB ve Polatlı’nın tamamına
hitap edecek. Proje ile yaklaşık 107 kilometre
muhtelif çaplarda çelik iletim hattının yanı
sıra 3 bin metreküp kapasiteli 1 su deposu,
500 metreküp kapasiteli 2 su deposu ve 1 terfi
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PROJE İÇİN SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?
Polatlı ilçesinin kangren halini alan 30 yıllık
su krizi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş’ın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde
verdiği ısrarlı mücadele ile çözüm aşamasına
ulaştı. “Önceliğimiz insan sağlığı ve insan
hayatı. Bizim çılgın projemiz bunlar” diyen
Başkan Yavaş, ASKİ’nin altyapı yatırımları için
kullanmayı planladığı 472 milyon TL kredi
talebini, muhalefetin oylarıyla yaklaşık bir
yıldır reddetmesine rağmen bıkıp usanmadan
yeniden belediye meclisi gündemine taşıdı.
Söz konusu kredi talebi nihayet sonunda
belediye meclisinden geçirilince (Temmuz 2020
oturumunda) ASKİ Genel Müdürlüğü de “İvedikTemelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı,
Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım
İşi”nin ihale sürecini başlattı.
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ASKİ Polatlı Bölge Müdürlüğü’nde 26 Ağustos
2020 tarihinde tek seferde yapılan ihale şeffaflık
ilkesi gereğince ABB TV ve belediyenin sosyal
medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.
8 firmanın teklif sunduğu, yaklaşık maliyetin 633
milyon 839 bin 231 TL olarak açıklandığı ihalede
549 milyon 320 bin TL’lik en düşük teklifi veren
Gürbağ Grup ve OHİTAN İnşaat Mühendislik
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ortaklığı kazandı.
Şirketler ile ASKİ arasında 18 Eylül 2020’de
sözleşme imzalandı. 23 Eylül 2020’de yer teslimi
yapılırken, ilk inşaat çalışmaları ise özel bir tarih
olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başladı.
Bu arada Polatlı’nın sonradan mahalleye çevrilen
köylerinde de musluktan içilebilir su akıtacak
olan projenin 2022 sonuna kadar bitirilmesi
planlanıyor.
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ELMADAĞ’A 110 KİLOMETRELİK
İÇME SUYU HATTI DÖŞENİYOR
Selim Arda ERYILMAZ

ELMADAĞ İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ
ASBESTLİ
HATLARDAN
KURTULUYOR,
HAVUZBAŞI MAHALLESİ İSE İLK DEFA SUYA
KAVUŞUYOR
aşkent’in merkez ve uzak ilçelerinde altyapı
yatırımlarını kesintisiz sürdüren ASKİ Genel
Müdürlüğü, Elmadağ ilçesine yaklaşık 110
kilometre içme suyu şebeke hattı döşüyor. Sırasıyla
toplam 14 mahallede çalışma yürüten ASKİ
ekipleri, Yenimahalle Mahallesi’nde 9 kilometre
250 metrelik içme suyu şebeke hattındaki
kanserojen asbestli boruları sağlıklı borularla
değiştirirken, yeni bir yerleşim bölgesi olan
Havuzbaşı Mahallesi’ni ise önümüzdeki günlerde
ilk defa su ile buluşturacak. Daha önce taşıma
su ile ihtiyaçlarını karşılayan mahalle sakinleri,
abonelik işlemlerinin ardından musluklarından
su akmasını sabırsızlıkla bekliyor.

B
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Başkent’in
yıllar
içinde
biriken
tüm
problemlerini tek tek gündemine alarak çözüme
kavuşturan ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’ya 39
kilometre mesafede bulunan Elmadağ ilçesi için
de düğmeye bastı. “Elmadağ İlçesi Merkezleri
ve Mahalleleri İçme Suyu Alanları İçme Suyu
Şebeke, İletim Hatları ve Diğer İmalatlar Yapım İşi”
kapsamında ilçeye yaklaşık 110 kilometre içme
suyu şebeke hattı döşeniyor.
ÇALIŞMALAR İLERLİYOR
ASKİ ekipleri, proje kapsamında Elmadağ’ın
Yeşildere, Hasanoğlan, Havuzbaşı, Yenimahalle,
Aşağıkamışlı,
Edige,
Kurtuluş,
Kuşçuali,
Tatlıca, Bahçelievler, Lalabel, Muzaffer Ekşi ve
Şehitlik olmak üzere 14 mahallesinde imalat
gerçekleştirecek. 688 su abonesi bulunan
Yeşildere’de şu ana kadar planlanan imalatın

yüzde 94’ü tamamlandı. Yeşildere’de 40 yıllık
eski hatların değiştirilmesi ile şehir şebeke
sistemindeki kayıp kaçak su oranı da en aza
indirilecek. Yeşildere Mahallesi’nde yapılacak
toplam hat uzunluğu 22 kilometre olacak.
YENİMAHALLE ASBESTTEN ARINIYOR
Ekipler, 16 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla
Yenimahalle’de de imalat çalışmalarına başladı.
400 su abonesinin bulunduğu mahallede tamamı
asbestli borulardan oluşan 9 kilometre 250
metrelik içme suyu şebeke hattı yenileniyor.
HAVUZBAŞI’NDA ARTIK MUSLUKTAN SU
AKACAK
ASKİ ekipleri, Elmadağ’ın yeni bir yerleşim
bölgesi olan Havuzbaşı Mahallesi’nde ise 5

da belediyeye içme suyu ihtiyaçlarımızın
giderilmesi hususunda taleplerimiz oldu. Ancak
uzun yıllardır bu mümkün olmamıştı. Ama
son dönem de sağ olsun Ankara Büyükşehir
Belediyemiz ve ASKİ Genel Müdürlüğümüz
konuya ilgi gösterdi. Büyük bir eksiğimiz
giderilmiş olacak, kendilerine teşekkür
ediyorum. İçme suyu bulmak, çamaşır bulaşık
yıkamak dertti. Köylüler traktörle su taşıyordu.
Tabii bu sırada bakteri ve virüsler de taşındığı
için çocuklarımıza bu suyu içiremiyorduk.
Bize kulak verip bu hizmeti bize getirdiler sağ
olsunlar” diye konuştu.
2013’ten bu yana bölgede ikamet ettiğini
anlatan Ali İrfan Yüksel de, “Su getirilmesi için
muhtarla defalarca dilekçe yazdık. Sağ olsun
Mansur Başkan ve ASKİ Genel Müdürümüz

Murat KARAKOYUN
kilometre 800 metrelik hat inşa ederek, bölgedeki
40 haneyi temiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyuna
kavuşturuyor. Elmadağ merkeze 10 kilometre
uzaklıkta bulunan mahallede yürütülen imalatın
şu ana kadar yüzde 47’si tamamlandı.
Çalışmalara ilişkin bilgi veren ASKİ Genel Müdürü
Erdoğan Öztürk, “Havuzbaşı 2 kısma ayrılıyor.
Üst tarafta 10-11 yıl, bu alanda ise yerleşim
6-7 yıllık. Sahada çalışmamıza 10 gün önce
başladık ve buraya ilk defa içme suyu şebeke
hattı yapılıyor. Çalışmayı yakında bitirmeyi
planlıyoruz ve abonelik işlemlerinin ardından
burada ikamet eden vatandaşlarımızın yaklaşık
bir hafta içinde musluklarından nihayet su
akacak” dedi.

bu çalışmayı başlattı. Kendilerine teşekkür
ediyoruz” dedi.
Mahalle sakini Murat Karakoyun ise “11 senedir
su yoktu. Çeşmeden idare ediyorduk. ASKİ bu
sorunu çözüyor. Allah razı olsun” diye konuştu.

“11 YILDIR SU YOKTU”
Havuzbaşı Mahallesi’nde 7 yıldır yaşadığını
belirten Şahin Duran da, “Önceki yıllarda
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BEYPAZARI’NA 7 BİN 500
METREKÜPLÜK YENİ SU DEPOSU

A

SKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’nın
Beypazarı ilçesinde eski depodaki su
kaçaklarından kaynaklı olarak zaman zaman
yaşanan su kesintilerinin önüne geçebilmek
için ilçeye daha yüksek kapasiteli yeni bir
su deposu kazandırdı. Bağlantıları yapılan 7
bin 500 metreküplük su deposunun devreye
alınması ile ilçe halkı rahat bir nefes alacak.
Beypazarı’nı ziyaret eden ASKİ Genel Müdürü
Erdoğan Öztürk, depo bağlantı çalışmalarını
inceledi.
ASKİ Genel Müdürlüğü, Beypazarı merkezde
yer alan, 5 bin metreküp su kapasiteli eski
deponun yerine 7 bin 500 metreküplük yeni
bir su deposu yaptı. 1980’li yıllarda yapılan
ve artık eskidiği için sürekli su kaçıran alt kat
depo ile 2 bin 500 metreküp su kapasiteli
yeni üst kat deponun devreye sokulması için
10 bağlantı yapılırken (iki deponun şebeke
ve iletim hat bağlantıları), Beypazarı’ndaki
mevcut 3 terfi merkezi de yenilendi.
Su İnşaat Dairesi Başkanlığı, iş kapsamında
söz konusu 7 bin 500 metreküplük alt kat
deponun yapımını tamamladı. ASKİ ekipleri,
ayrıca artan nüfusa bağlı olarak ilçe halkı
için artık yetersiz kalan bin metreküplük su
deposunun yerine de üst katları besleyen 2
bin 500 metreküplük bir su deposu inşa etti.
8 MAHALLENİN SU İHTİYACI
KARŞILANACAK
Beypazarı’nı ziyaret eden ASKİ Genel
Müdürü Erdoğan Öztürk, alt kat ve üst kat
depoların bağlantı çalışmalarını denetledi.
Çalışmalara ilişkin bilgi veren Öztürk, şöyle
konuştu:
“Beypazarı merkez mahallelerine hizmet
veren 5 bin metreküplük bir su depomuz
var. Tabii bu depo 1980’li yıllardan
sonra yapıldığı için artık işlevini yitirmiş
durumda. Depomuzda zamanla sızıntılar
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oluştu. Sızıntıların, zemine ve sisteme
verdiği tahribatlar yaşandı. Dolayısıyla
Beypazarı’na yeni bir depo yapmak
zorunluluk haline gelmişti. Biz de 7 bin
500 metreküplük yeni depomuzu devreye
aldık. Bu depo, yaklaşık 8 mahalleye
hizmet verecek. Yukarıda buradan terfi
sağladığımız ayrıca 2 bin 500 metreküplük
bir depomuz daha var. Bu depo da aktif
hale getirildi. Tüm hatlar çekildi, terfi
hatları ve şebekeler oluşturuldu. Artık
bugünden sonra Beypazarı’nda özellikle
merkez mahallelerde su ile ilgili bir sıkıntı
yaşanmayacak.”

POLATLI İLÇESİ MUHTARLARINI
AĞIRLADIK

A

SKİ Genel Müdür Yardımcısı Murat
Tütüncübaşı, Polatlı ilçesi muhtarlarıyla
bir araya geldi.
ASKİ Genel Müdürlüğü’nde
gerçekleşen toplantıda muhtarların kaçak suya
ilişkin şikâyetlerini değerlendiren Tütüncübaşı,
‘’Kaçak su kullananlar suç işledikleri gibi aynı
zamanda komşusunun da hakkını yemektedir”
dedi.
Murat Tütüncübaşı’nın başkanlık yaptığı
toplantıda su ve kanalizasyon işlerine bağlı daire
başkanları da hazır bulundu. Mahallelerindeki su
ve altyapı hizmetlerine ilişkin talep ve isteklerini
ilgililere ileten muhtarlar, toplantıdan duydukları
memnuniyeti dile getirdiler.
Mansur Yavaş’ın göreve başlamasıyla birlikte
Ankara’da kent ve kırsal ayırmadan her kesime eşit
ölçüde hizmet taşımayı amaçlayan bir belediyecilik
anlayışının hakim olduğunu ifade eden
Tütüncübaşı, ‘’Bütün ilçelerimizin sorunlarını
tespit ettik. Plansız hiçbir iş yapmıyoruz.
Prosedürleri gereği zaman alan etüt, plan,
proje ve ihale süreçleri tamamlandıktan sonra
çalışmalar hızlıca başlatılıyor. Amacımız en
uzak noktadaki mahallemize de en iyi hizmeti
vermek ’’ şeklinde konuştu.

MUHTARLARDAN ASKİ’YE TEŞEKKÜR
Toplantı sırasında kısa ve orta vadeli beklentilerini
paylaşan muhtarlar, Polatlı’nın öncelikli sorunu
olan içme suyu konusunda ASKİ’nin hazırladığı
planlar ve başlatılan projelerden duydukları
memnuniyeti ifade ettiler.
Planlama kapsamında hizmet ulaşan köylerdeki
altyapı sistemlerinin ve depolarının ihtiyaca göre
tadilat ve yenilemeye tabi tutulduğunu söyleyen
Tütüncübaşı, ihtiyaç olmadığı halde komşu
köyleri emsal göstererek, ihtiyaç fazlası yenileme
ve lojistik talebinde bulunan muhtarlar olduğuna
dikkat çekti.
MUHTARLAR: KAÇAK SU KULLANIMINDA
YAPTIRIMLAR AĞIRLAŞTIRILMALI
Köylerdeki kaçak su kullanımının su ihtiyacının
karşılanmasında büyük problem olduğunu
dile getiren muhtarlar, kaçak suya yönelik
yaptırımların ağırlaştırılmasını, kesilen para
cezalarının ise caydırıcı rakamlara yükseltilmesini
talep etti.
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YILLARIN ÇİLESİ SONA ERİYOR
SAĞDUYU VE DEREBOYU CADDESİ’NDEKİ ALTYAPI
ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

A

SKİ Genel Müdürlüğü, Mamak ilçesinin 20
yıldır ihmal edilen altyapı sorununu çözmek
için yoğun mesai harcıyor. Her yağmur yağdığında
su taşkınlarının yaşandığı Sağduyu ve Dereboyu
Caddesi’nde başlatılan altyapı çalışmalarında
sona yaklaşılırken, bölgede asfalt serim çalışması
da başlatıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş’ın “Önceliğim halkın sağlığı ve canı” sözleri
üzerine harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü,
Başkent’in yıllar içinde biriken altyapı, atık su
(kanalizasyon), yağmur suyu ve içme suyu hattı
sorunlarını teker teker çözüyor.
Son olarak Yeşilbayır Mahallesi’nde her yağışta
dükkân ve evlerin bodrum katlarını pis su basan
Sağduyu ve Dereboyu Caddesi’nde çalışma
başlatan ASKİ ekipleri, bölgede ana kolektörü
yenileyip, yağmur suyu ve atık su hatlarını
birbirinden ayrıştırıyor.
Hızla ilerleyen çalışmalarda sona yaklaşılırken,
Sağduyu Caddesi ve çevresinde 4,5 kilometre,
Dereboyu Caddesi’nde ise 650 metre yağmur suyu
ve 650 metre de atık su imalatı gerçekleştiriliyor.
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk mahalle
muhtarlarıyla birlikte yerinde incelediği çalışmalar
hakkında hem esnafa hem de vatandaşlara bilgi
verdi.
BİR DAMLA / 22

SEL MANZARALARINA SON
ASKİ ekiplerinin sahada yoğun mesai harcadığını
belirten Öztürk, şöyle konuştu:
“Sağduyu Caddesi yıllar önce gecekondu
bölgesinden katlı yapılaşmaya döndü. Bu
geçiş döneminde kısmen ihmal edilen çapların
büyütülmesi gerekiyordu. Gerek Sağduyu
Caddesi gerekse de caddeye bağlantı veren
eğimin fazla olduğu ara sokaklardaki sıkıntıyı
çözmek adına yaklaşık 4,5 kilometre civarında
yağmur suyu ve pis su hattı döşüyoruz.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ise
bölgede asfalt çalışması başlatacak. Kalıcı
çözüm adına altyapı ve üstyapı imalatlarımızı
bitirdikten sonra caddede bir daha yoğun
yağışlarda herhangi bir sorun yaşanmayacağını
düşünüyorum.”
Dereboyu Caddesi’ndeki çalışmaları da
yakından takip ettiklerini belirten ve esnafı ziyaret
eden Öztürk, şu bilgileri paylaştı:
“Özellikle esnafımızın ciddi sıkıntı yaşadığı
Dereboyu Caddesi’nin 435 Sokak ile kesiştiği
noktadayız. En son yağışta yaşananlar göz
önüne alındığında söz konusu tablonun bir
daha yaşanmaması, vatandaşlarımızın mağdur
olmaması adına var gücümüzle çalışıyoruz.
Buraya bağlantı sağlayan çok dik sokak ve

caddelerde örneğin Mutlu Caddesi’nde çok
büyük ızgara imalatları yapıyoruz. Çünkü
Dereboyu Caddesi’ne taşkın ulaşmadan
boğalım, kısmen sisteme suyu aktaralım
istiyoruz. Karşımıza sürekli enerji hatları,
internet hatları, değiştirilmesi gereken eski
hatlar çıkıyor. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı
özür diliyoruz. Çalışmaları en kısa sürede
bitirmeyi planlıyoruz.”
MAHALLE
TEŞEKKÜR

MUHTARLARINDAN

ASKİ’YE

Hakkı ÜNAL
Şiddetli yağış sonrası su taşkınlarının bölgede
uzun zamandır devam ettiğini, bu sorunu kökten
çözüme kavuşturmak için Büyükşehir ekiplerinin
yoğun çalıştığını vurgulayan Küçükkayaş Mahalle
Muhtarı Serkan Çetintaş, “Su baskını gibi
sıkıntılarımızın bundan sonra olmayacağını
umut ediyoruz. Asfaltımız da biterse esnafımız,
vatandaşımız şu sıcaklarda tozdan kurtulacak.
Teşekkür ediyoruz” dedi.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk,
Mutlu Caddesi’nde devam eden ızgara
imalat çalışmalarını denetlerken, Yeşilbayır
Mahallesi Muhtarı Hakkı Ünal da, “Mansur
Yavaş başkanımıza ve genel müdürümüze
hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Asfalt atıldığı zaman mahallemize güzel bir
hizmet gelmiş olacak” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı
ekipleri de Mamak Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu
Caddesi’nde asfalt serim çalışmalarına tüm
hızıyla devam ederken, mahalle esnafı; 9
Haziran 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinde
Dereboyu Caddesi’nde büyük maddi hasarın
meydana geldiğini, Kutlu Mahallesi Mutlu
Caddesi ve General Zeki Doğan Mahallesi 489.
Sokaktaki arazinin topografik yapısından dolayı
sel sularının doğrudan Dereboyu Caddesi’ne
yöneldiğini vurgulayarak yıllarca ihmal edilen
altyapı çalışmalarının başlamasından duydukları
memnuniyeti dile getirdi.
Bölgede yaşayan esnaf daha önce Mamak
Belediyesinin halkın parasıyla yaptırdığı ve
Ankara Büyükşehir Belediyesini suçlayan
pankarta tepki göstererek ASKİ tarafından yapılan
çalışma alanına, “Yeşilbayır halkı hizmetin en
iyisine layık. Eskimiş altyapımızı baştan aşağı
yenileyen Mansur Yavaş’a teşekkür ederiz”
yazılı pankart astı.
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SU DEPOLARI İÇİN TEMİZLİK
SEFERBERLİĞİ

B

aşkent’e sağlıklı içme suyu temin eden ve
atık suların uzaklaştırılması çalışmalarını
yürüten ASKİ Genel Müdürlüğü, özellikle yaz
aylarını fırsat bilerek Ankara’daki okulların su
depoları için temizlik seferberliği başlattı. ASKİ
Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ASKİ ekiplerinin
Ocak-Temmuz 2021 tarihleri arasında 286 okulun
su deposunda temizlik gerçekleştirdiğini belirtti.
Vakum sonucunda su depolarında mikrobiyolojik
kirlilik ve çamur yığılımı olabildiğine dikkati
çeken Öztürk, tüm vatandaşlara su depolarının
bakımlarını
düzenli
şekilde
yaptırmaları
çağrısında bulundu.
ASKİ Genel Müdürlüğü, yeni eğitim ve öğretim
dönemi öncesinde Başkent genelindeki okulların
su depolarını işler ve sağlıklı hale getirmek için
harekete geçti. ASKİ, 1 Ocak 2021-30 Temmuz
2021 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı 286 okulun su deposunu temizledi.
Su depoları için ücretsiz temizlik hizmeti veren ve
Ankaralılardan bu konuda yoğun talep alan ASKİ,
son olarak 3 Ağustos 2021 tarihinde Pursaklar
İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin su
deposunda temizlik çalışması gerçekleştirdi.
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Çalışmada
ASKİ
Tesisler
Dairesi
Başkanı Ömer Yıldırım
da hazır bulundu.
“HEDEF 800 DEPODA TEMİZLİK”
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk,
kendilerine bu yönde gelen bütün talepleri
değerlendirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:
“Ankara merkezi ve diğer mahallelerinde
su deposu bakım ve onarım çalışmalarımız
devam etmekte. Bu yılın başında koyduğumuz
bir hedefimiz vardı; 800 depo. Bu 800 depo
için bakım, onarım ve yenileme şeklinde bir
yapım süreci oluşturmayı düşünüyorduk.
Arkadaşlarımız bu konuda canla başla çalışıyor.
Biliyorsunuz yeni alınan kararlar gereği yüz yüze
eğitim süreci de yakında başlayacak. Böylece
pandemi dönemini göz önüne aldığımızda uzun
bir süredir kullanılmayan okul su depolarına
temizlik anlamında müdahale edilmesi
gerekiyor.”

MİKROBİYOLOJİK KİRLİLİK
İşletim ve tamirat için yapılan anlık müdahaleler
esnasında oluşan vakum sonucunda su
depolarında mikrobiyolojik kirlilik ve çamur
yığılımı söz konusu olduğunu ifade eden Öztürk,
“Yüz yüze eğitim öncesi özellikle okullarımızdaki
depolarımızı temizlememiz gerekiyor ki
çocuklarımıza sağlıklı, içilebilir nitelikte su
sunabilelim. ASKİ Genel Müdürlüğü olarak son
7 ay içinde 286 okula ait deponun temizliğini
yaptık. Tabii öncelikle okullardan bahsediyoruz
ama aslında tüm vatandaşlarımızın bu konuda
çok hassas olmalarını istiyorum. Su depolarının
bakımlarını düzenli şekilde, periyodik olarak
mutlaka yaptırsınlar ki sağlık adına bir sorun
yaşamasınlar” diye konuştu.

Ömer Yıldırım da, “Kısıtlı personel sayımızla
birlikte arkadaşlarımızın özverili çalışması
sayesinde Ankara halkına hizmeti kutsal bir
görev aşkıyla yapıyoruz” dedi. Yıldırım, Tesisler
Dairesi Başkanlığı Su Depoları Şube Müdürlüğü
İşletme Şefliği’ne bağlı 6 personelden oluşan 2
ekibin günde ortalama 2 okulun su deposunu
temizlediğini bildirdi.
Okulda gerçekleştirilen temizlik çalışması
nedeniyle ASKİ’ye teşekkür eden Pursaklar
İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür
Yardımcısı Mehmet İzci ise “Her yıl su depomuzun
temizliğine yardımcı oluyorlar çok sağ olsunlar”
dedi.

OKUL MÜDÜR YARDIMCISINDAN ASKİ’YE
TEŞEKKÜR
Pursaklar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nin su deposunda gerçekleştirilen temizlik
çalışmasını izleyen ASKİ Tesisler Dairesi Başkanı
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BAŞKENT’TE KIRMIZI BEYAZ 30
AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU
MANSUR YAVAŞ: “ANKARA’YI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN
BİZE EMANET ETTİĞİ ŞEKİLDE YAŞATACAK ÇALIŞMALARA SÖZ
VERİYORUZ”

A

nkara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos
Zafer
Bayramı’nı
Gençlik
Parkı’nda
düzenlendiği ve binlerce Başkentlinin kırmızıbeyaz kıyafetler giyerek katıldığı etkinlikle kutladı.
Sunay Akın ve ünlü sanatçı Bengü’nün sahne aldığı
kutlamalara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş ev sahipliği yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı kutlama etkinliğinde
Başkentlilere seslenen Yavaş, “Atalarımızın
bize emanet ettiği Ankara’yı, Mustafa Kemal
Atatürk’ün bize emanet ettiği şekilde ilelebet
yaşatacak çalışmalara söz veriyoruz” dedi.
Sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı
üzerinden de canlı olarak yayınlanan kutlama
programı izlenme rekoru kırdı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos
1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün önderliğinde zaferle sonuçlanan
Büyük Taarruz’un 99. yıldönümü için Başkentlilere
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özel bir kutlama programı hazırladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eşi
Nursen Yavaş’ın ev sahipliğinde Gençlik Parkı’nda
gerçekleşen programa CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, siyasi partilerin il ve
ilçe yöneticileri, ilçe belediye başkanları, belediye
meclis üyeleri, bürokratlar, sivil toplum kuruluşları
temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Çeşitli sahne gösterileri ve kısa film
gösterimlerinin de yer aldığı etkinlikte Sunay Akın
ve Bengü sahne alarak Ankaralılara unutulmaz bir
akşam yaşattı.
MANSUR YAVAŞ BAŞKENTLİLERE SÖZ VERDİ
Kırmızı-beyaz kıyafetlerle kutlama etkinliğine
katılan binlerce Başkentliye seslenen Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,
Ankara’nın milli mücadelenin karargâhı olduğunu
belirterek bir söz verdi:

“Esarete karşı cesaretlerini gösterip, düşmana
Anadolu’ya geldikleri için zindan eden,
Türkiye’nin bütün renklerini bir araya getirip
yokluk içerisinde emperyalizme karşı savaşan
Anadolu’nun merkezi Ankara… Bu bağımsızlık
savaşını, bağımsızlık ülküsünü bütün dünyaya
haykırıyoruz. Atalarımızın bize emanet ettiği
Ankara’yı, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize
emanet ettiği şekilde ilelebet yaşatacak
çalışmalara söz veriyoruz.”

Gençlik Parkı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı
için Ankaralılar ile buluşmak çok onur verici”
sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.
10. Yıl Marşını Türk bayrakları eşliğinde hep bir
ağızdan Başkentlilerle seslendirmekten büyük
mutluluk duyduğunu ifade eden sanatçı Bengü
ise, “Atatürk’ün izinde evlatlar yetiştirmek
istiyorum. Karnımda oğlumla Zafer Bayramı’nı
Başkent’te kutlamak nasip oldu. Bugün o
yüzden çok mutlu ve gururluyum” dedi.

KILIÇDAROĞLU: “CUMHURİYETİ
DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRACAĞIZ”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ise kutlama programındaki konuşmasında
demokrasi vurgusu yaptı:
“Önümüzdeki yıl Cumhuriyetin 100. yılını
kutlayacağız. 100 yıl içinde pek çok badireyi
atlattık. Sorunlarımız oldu ama Cumhuriyeti
yaşattık
ve
yaşatmayı
sürdüreceğiz.
Önümüzdeki seçimlerde Allah’ın izniyle
Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız.
Güzel demokrasimizi, Mustafa Kemal’in
idealinde olan demokrasiyi mutlaka ama
mutlaka
getireceğiz.
Düşüncesi
özgür,
söylemlerinde hiçbir kısıtlama olmayan,
rahatlıkla herkesin düşüncesini ifade ettiği, hep
birlikte yaşadığımız, barış içinde yaşadığımız,
güzellikler
içinde
yaşadığımız
güzel
Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız.
Bunun sözünü veriyorum.”

CANLI YAYINDA İZLENME REKORLARI KIRILDI
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından
düzenlenen, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi
sosyal medya hesapları ile Youtube Kanalı
üzerinden canlı olarak yayınlanan 30 Ağustos
Zafer Bayramı kutlama etkinliği izlenme rekorları
kırdı.
Canlı yayını yaklaşık 100 bin kişi izlerken, 30
Ağustos Zafer Bayramı programı için Gençlik
Parkı’na gelen 7’den 70’e tüm vatandaşlar
duygularını şu sözlerle ifade ettiler:
-Osman Köseoğlu: “Çok güzel bir etkinlik
düzenlenmiş. Sunay Akın ve Bengü ile
coşacağız.”
-Mesut Erdek: “Herkesin 30 Ağustos Zafer
Bayramı mutlu ve neşeli geçsin. Böyle bir
belediye başkanımız olduğu için gurur
duyuyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz.”
-Aleyna Yıldırım: “Çok güzel oldu bu etkinlik.
Pandemiden dolayı kutlayamamıştık geçen
sene. Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederiz.
Kendisi öğrencileri ve gençleri çok düşünüyor.”
-Yurdagül Taşdemir: “Çok heyecanlıyım. Bugün
30 Ağustos Zafer Bayramı günü. Çok güzel bir
duygu burada olmak. Çok teşekkür ediyorum.”
-Gözde
Aktaş:
“Erzurum’dan geldim.
Atatürk’ün bize bıraktığı Zafer Bayramı’nı
burada kutlamak bizi çok mutlu ediyor.”

SUNAY AKIN VE BENGÜ’NÜN SAHNE
PERFORMANSIYLA BAŞKENTLİLER COŞTU
“Kırmızı Beyaz Giy Gel. Zafere Ortak Ol”
çağrısıyla düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı
etkinliği, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından
Sunay Akın’ın ‘Zafere Giden Yol’ adlı sunumuyla
başlarken, ünlü şarkıcı Bengü’nün konseriyle
devam etti.
Ankaralıların programa ilgisi yoğun olurken,
sahnedeki sunumuyla vatandaşların sık sık
alkışladığı Sunay Akın, “Zafer Bayramı’nda
Türkiye'nin her yerinde olmak güzel fakat
Ankara'da olmak çok başka bir duygu.
Vatansever,
güzel
insanlar
sayesinde
bayramlarımızda bir araya geliyor ve coşkuyla
kutluyoruz. Bilginin ışığında bir araya
geliyoruz. Çocukluğuma ait hatıraların olduğu

BİR DAMLA / 27

BİR DAMLA / 28

Oğuzhan ALPASLAN

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.

30 Ağustos
Yeniden Diriliş
Günü

Türklerin tarihinde ağustos ayı zafer ayı olarak
anılır. Ağustos ayı milletimiz için zaferlerin,
muştuların ve ümitlerin ayıdır. Anadolu’yu yurt
tutmamızı sağlayan Malazgirt zaferi bu aydadır.
Anadolu birliğini temin ettiğimiz Çaldıran zaferi
de bu aydadır. Büyük zaferlerin kazanıldığı bu
ayda kazandığımız son büyük zafer olan 30
Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ise
Türkiye Cumhuriyeti’nin de müjdecisidir.
19 Mayıs 1919 yılında Samsun kıyılarında,
başlarında Mustafa Kemal Paşa’nın olduğu bir
avuç idealist Türk subayının vatan aşkı ile başlayan
Milli Mücadelede savaş dönemini bitiren 30
Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesine
gelene kadar çok çileler çekilmiş, badireler
atlatılmıştır. Dönem dönem karamsarlık bulutları
Ankara semalarını kaplamış, meclis ve kurmay
heyetinin Keskin ya da Kayseri’ye ricatı gündeme
gelmiştir.
Keçiören sırtlarında bulunan savaş harekât
merkezine Haymana’dan, Polatlı’dan Yunan
topçusunun attığı top sesleri duyulduğu vakit;
“Bu iş bitti” seslerine karşılık “Allah’ın Türk Milletine
büyük lütfu” denilen sarı paşa çizmelerini tekrar
giymiş ve tarihin en uzun süre süren meydan
muharebesinden zaferle çıkmıştır. Tarihimizde
222 yıllık ricat dönemini sona erdiren ve tekrar
Batıya at sürmemizi sağlayan Sakarya Savaşı
Ankara ilimiz sınırlarında gerçekleşmiştir.
3 yıldır büyük meşakkatlerle verilen milli
mücadelenin son safhası olan Büyük Taarruz’un
hazırlıkları yaklaşık bir yıl sürmüş, ilmek ilmek bir

taraftan taarruz planları hazırlanırken bir taraftan
Türk milleti elindekini avucundakini bu büyük
hazırlık için feda etmiştir. Rusya ve Türk emirlikleri
ile Hindistan’dan gelen yardımların yanında
dünyanın ezilen halklarının duaları ve ümitleri
de Mehmetçiğin yanında olmuş, şark dünyasında
yeni bir başlangıca ramak kalmıştır.
26 Ağustos günü tan ağarırken büyük komutan
Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle harekete geçen
Türk topçusunun atışları vatanın kurtuluşunun
habercisi, teker teker ele geçirilen tepeler ise
1699’dan beri geri çekilen Türk ordularının
tekrar zafer nişanesi olmuşlardır. Ele geçirilemez
denilen müstahkem mevkiler birkaç saat içinde
Mehmetçiğin çelikleşmiş el ve ayaklarıyla
parçalanmış, Afyon yönünden Eğe içlerine bir
bozkurt akını başlamıştır. Türk süvarisinin bir
kısrak başı gibi uzanan hızlı ve yıkıcı akını düşmanı
sersemletmiş; ne yapacağını, ne yöne gideceğini
bilmez bir şekilde ortada dolaşan Yunan askerleri
çareyi teslim olmakta bulmuştur.
Türk’ün Orta Asya çöllerine gönderilme
projesinin Gazi Mustafa Kemal ve askerlerince
paramparça edildiği 30 Ağustos günü aynı
zamanda Yeni Delhi’den Semerkant’a, Kahire’den
Jakarta’ya ezilmiş milletler için bir umut
kaynağı da olmuştur. “Yenilemez” denilen Batılı
emperyalist güçlerin maşası Yunan ordusu
Mehmetçik önünde çareyi kaçmakta bulmuş,
9 Eylül günü Türk ordusu İzmir’e girerek Hasan
Tahsin’in ruhunu huzura erdirmiş ve Anadolu’ya
bir kez daha Türk damgasını vurmuştur.
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ENERJİ MALİYETLERİNDE BÜYÜK
TASARRUF
GES VE HES SANTRALLERİ İLE 52 MİLYON 500 BİN LİRA KÂR ELDE
EDİLDİ

A

SKİ Genel Müdürlüğü, Başkentin içme ve
kullanma su ihtiyacını kesintisiz, hızlı ve
güvenli bir şekilde karşılarken, yükselen enerji
maliyetlerini en aza indirmek için kendi enerjisini
üretecek projelere imza atıyor.
Dünyanın iklim ve çevre krizi ve orman
yangınlarıyla mücadele ettiği şu günlerde ASKİ,
kurumsal enerjinin karşılanmasında kamu
harcamalarını azaltan, çevre kirliliğine ilişkin
riskleri en aza indirecek yenilenebilir enerji
kaynağı projeleriyle örnek oluyor. Bu kapsamda
Tesisler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir yandan
atıl durumda bulunan GES ve HES santrallerinin
kuruma kazandırılması için önemli adımlar
atılırken, diğer yandan da tasarrufa yönelik
gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 52
milyonluk kâr elde edildi..
ASKİ Tesisler Daire Başkanı Ömer Yıldırım,
alternatif enerji kaynaklarını değerlendirerek bu
alandaki kamu harcamalarını ve çevre kirliliğine
ilişkin riskleri en aza indirgemeyi hedeflediklerini
bildirdi. Yenilenebilir enerji ve temiz çevre için tüm
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alternatiflerini değerlendirdiklerini ifade eden
Yıldırım, Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından
atıl durumda bulunan GES ve HES santrallerini
kuruma kazandırmaya başladıklarını kaydetti.
ENERJİ TASARRUFU 52 MİLYON 500 BİN TL
KAZANDIRACAK
2020 yılının Haziran ayında başlayan proje ve
tasarruf yönetimi sürecinde Genel Müdürlük
binasının yanı sıra ASKİ’ye ait tesislerde de
projelendirilen Güneş Enerji Santralleri ve
Hidroelektrik Santrallerini peşi sıra faaliyete
geçirmeye başladıklarının altını çizen Yıldırım,
artan enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve
kamu harcamalarında tasarrufu amaçlayan
çalışmalarda toplamda 52 milyon 500 bin lira kâr
elde edileceğini söyledi.
Yeni tasarruf ve enerji verimliliği stratejileri
kapsamında bugüne kadar önemli adımlar
atarken, aynı vizyonu geleceğe de taşımak için
gerekli alt yapıyı da oluşturduklarının altını
çizen Yıldırım, kurumsal hafızada yer edinmesi

beklenen çalışma ve yöntemler konusunda da
genç personeller yetiştirdiklerini sözlerine ekledi.
ULUSAL TARİFEDEN DAHA UCUZA ELEKTRİK
TEMİN EDİLDİ
Yıldırım ASKİ’nin enerji tasarrufuna yönelik
çalışmaların detayları hakkında ise şu bilgileri
paylaştı:
‘’Ulusal tarifeden daha düşük masrafla enerji
temini için açık ihale yaptık. İhaleyi alan yeni
firmanın tarifesi uyarında 15 milyon TL, aynı
firma ile yapılan sözleşme gereği yeni abonelik
güvence bedeli için ödeme yapılmadığı gibi bir
önceki tedarikçi firmadan da 3 milyon 500 bin
TL’lik iade alındı. Ayrıca satın alınan elektriğin
yüzde 95’inin ticarethane tarifesinden sanayi
tarifesine geçirilmesi sonucunda da yıllık 18
milyon TL’lik tasarruf elde edildi. Ayrıca Gelirler
İdaresi’nden alınan yazı sonrasında yüzde 5’lik
Belediye Tüketim Vergisi (BTV) muafiyeti ile elde
edilen 16 milyon TL’lik tasarruf sağlandı.’’
Yalnızca Çubuk 1 Barajı’nda atıl durumda
bulunan hidroelektrik santralin onarılarak
faaliyete açılması sonucu 2020 yılında kurumun
140 bin TL kara geçirildiğini vurgulayan Yıldrım
şunları söyledi: “ASKİ, Kesikköprü tesislerine
ait elektrik enerji hatlarının bakım ve onarım
işlemlerini de sürdürüyor. Bu işlemlerin mevcut
personelle yapılıyor olması dolayısıyla daha
önce faturalara yansıtılan iletim bedellerinin
geriye dönük iadesinin alınmasıyla da 50
milyon TL’ye yakın bir kazanç elde edilmesini
hedefliyoruz”
ASKİ’YE
AİT
TESİSLER
GES’LERLE
DONATILACAK
Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından çevre dostu
enerjiler kullanımına yönelik yapılmakta olan
çalışmalar hakkında da bilgi veren Yıldırım, yeşil
bina kategorisinde olan ASKİ Genel Müdürlüğü
binasının çatısına 300 KW’lık Güneş Enerji Sistemi
(GES) projelendirilmesinin tamamlanarak GES
kurulum ihalesine çıkıldığını belirterek, ASKİ’ye
bağlı İvedik Arıtma Tesisi’nin çatı kısımlarına 15
MWP gücünde GES kurulması için çalışmalar
başlatıldığını söyledi.
Kesikköprü hattındaki su depoları ve terfi
merkezlerinin GES’lerle kendi elektriğini
üreteceğini bunun için keşif, plan ve proje
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çalışmalarının yapıldığını ifade eden Yıldırım
şunları söyledi:
“İl Özel İdaresi’nden devralınan Kargalı, Yenice
ve Yenişehir Mahallelerinde atıl durumdaki
GES’ler
personellerimizin
emekleriyle
kullanılabilir hale getirilecek. Çubuk Barajı’nda
atıl durumdaki Hidroelektrik Santralin teknik
iyileştirmelerle 790 KW elektrik üretir hale
getirilmesi ile Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi’ndeki
Arşimet Burgu Sistemi’nin aktif hale gelmesi
için çıkılacak ihalenin çalışmaları da devam
ediyor.”
ENERJİ
VERİMLİLİĞİNE
KATKI
SUNAN
PERSONELE TEŞEKKÜR PLAKETİ
Enerji verimliliğine yönelik gerçekleştirdikleri
çalışmalarla kuruma önemli katkılar sağlayan
Tesisler Dairesi Başkanlığı personelleri için tören
düzenlendi.
Güneş Enerji Sistemlerinin (GES) verimli
kullanılmasına yönelik planlama ve çalışmaları
gerçekleştiren personellere plaket verildiği
etkinlikte konuşan ASKİ Genel Müdür Yardımcısı
Murat Tütüncübaşı, yüksek enerji maliyetlerine
dikkat çekerek enerji yükündeki maliyetin
düşürülmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.
Tütüncübaşı; ‘’ASKİ'nin şu ana kadarki enerji
maliyetlerini göz önüne aldığımız takdirde,
çok ciddi bir enerji yükü var. Bu enerji yükünü
mümkün olduğu kadar minimuma indirmek
zorundayız. Bu nedenle kendi çalışmalarımızı
yaparak ciddi bir enerji kazanımı sağlamak
zorundayız. Bu konuda da arkadaşlarımız ciddi
çalışmalar yapıyorlar. Daha ciddi kazanımlar
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ortaya çıkacaktır. Daha güzel projelerimiz
devreye alınacaktır. Bu nedenle bu çalışmaları
yapan ve yapmakta olan arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.
GES’lere ilişkin çalışmalarda emeği geçen
personellere teşekkürlerini sunan ASKİ Tesisler
Dairesi Başkanı Ömer Yıldırım ise özveriyle
gerçekleştirilen çalışmaların takdir edilmesi
gerektiğini söyledi. Yıldırım, ‘’ Enerji birimi
olarak nasıl çalışma yapabiliriz de bu
harcadığımız parayı daha aşağıya çekebiliriz,
şeklinde çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalarda
arkadaşlarımızın özverili çalışmaları oldu. Bu
özverili çalışmaların takdir edilmesi gerektiği
için böyle küçük bir etkinlik yaptım’’ dedi.
Enerji Verimliliği ve SCADA Şube Müdürü
Yusuf Topal da enerji giderlerinin azaltılması
ve kamuda tasarrufun önemine dikkat çekti.
ASKİ Genel Müdürlüğü binasını yeşil bina
kategorisine aldıklarını belirten Topal, ‘’ Enerji
verimliliği olarak kurumumuzun tüm binalarını
ve işletme noktalarını günümüz teknolojisi
ve gelir kaynağı haline gelen GES, Güneş
Enerji Santralleri ile kendi enerjimizi kendimiz
üreterek enerji giderlerini azaltıp, Ankaramıza
daha iyi hizmet etmek çabasındayız’’ ifadelerini
kullandı.
Konuşmaların
ardından
düzenlenen
törende Enerji Verimliliği Şefi Ramazan Acar,
Elektrik Abonelik ve Fatura Takibi personeli
Selahattin Gökkaya, Elektrik Fatura Kontrolü
personellerinden Ahmet Cem Koşan, Diğdem
Yılmaz ve Aybilge Duman’a özverili çalışmaları ve
başarılarından dolayı plaket verildi.

TECRÜBELERİMİZİ ADDİS ABABA
SULAR İDARESİ İLE PAYLAŞTIK

A

SKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk,
Etiyopya’nın Başkenti Addis Ababa Sular
İdaresi Genel Müdürü Zerihun Abate Enyew ve
beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Öztürk ile görüşmelerinin ardından konuk
heyet ASKİ’nin su ve alt yapı sistemleri ile abonelik
işlemlerine ilişkin çalışmaları ve projelerine ilişkin
bilgiler aldı.

çalışma ve projelerimizi konuk heyetimizle
paylaşmaya hazırız.”
Eynew’in, ASKİ’deki alt yapı sistemleri ve abonelik
işlemlerine ilişkin sorularını da cevaplandıran ASKİ
Genel Müdürü Öztürk, “ASKİ olarak, çağımızdaki
en ileri teknolojiyi kullanarak, halkımıza hem
zaman hem de maddi tasarruf kazandıracak
çalışmalara imza atıyoruz” dedi.

-ÖZTÜRK: “ÇALIŞMA VE PROJELERİMİZİ
ADDİS ABABA İLE DE PAYLAŞIYORUZ”
Ankara’nın kardeş şehri olan Addis Ababa’dan
gelen Konuk Genel Müdür Enyew ile Genel
Müdür Yardımcıları Debebe Muleta Werdo ve
Alemaye Humengitsu Febela’dan oluşan heyeti
makamında ağırlayan Öztürk, küresel ısınmaya
bağlı kuraklığın dünyanın her yerini etkilediği bir
dönemde bu tür toplantıların büyük önem arz
ettiğini kaydederek, şöyle konuştu:
“ASKİ olarak Ankara’nın su ve altyapı
problemlerine ilişkin projelerini şeffaf biçimde
Türkiye ve dünya ile paylaşmaya çalışıyoruz.
Bu çerçevede de Ankaramızın kardeş şehri olan
Addis Ababa’nın ve tüm Etüyopya’nın su ve
altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik

ASKİ TECRÜBELERİ ADDİS ABABA’DA DA
UYGULANACAK
Öztürk ile gerçekleştirilen ziyaretin ardından
ilgili birim daire başkanları ile birlikte Etiyopya’nın
en büyük problemlerinden biri olan su ve
altyapı yönetimiyle ilgili ASKİ’nin uluslararası
platformlarda da kabul gören ve örnek alınan
çalışmalarını inceleyen Addis Ababa’dan gelen
konuk heyet, arıtma tesisi başta olmak üzere ASKİ
tesislerinde incelemelerde de bulunarak, abonelik
sisteminin işleyişine ilişkin bilgiler aldılar.
Konuk heyet, ASKİ’nin yaptığı çalışmaların
ülkelerinde de uygulanacağının altını çizdi.
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MAMAK’IN ALTYAPISINA NEŞTER

SAĞDUYU VE DEREBOYU CADDESİ’NİN ALTYAPI SORUNUNU
ÇÖZÜLÜYOR

A

SKİ Genel Müdürlüğü, 20 yıldır kangrene
dönüşen ve her yağışta su taşkınlarının
yaşandığı Mamak Sağduyu Caddesi ile
Dereboyu Caddesi’nin kanalizasyon ve
yağmur suyu hattı imalatı için harekete geçti.
Dereboyu Caddesi’nde devam eden imalat
çalışmalarının 2 ay içinde tamamlanması
planlanırken,
Sağduyu
Caddesi’ndeki
çalışmaların ise 30 Ağustos tarihine kadar
bitirilmesi hedefleniyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin yıllardır
ihmal edilen ve kangrene dönen altyapı,
kanalizasyon ve yağmur suyu hattı sorunlarına
neşter vurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın “Önceliğim
halkın sağlığı, halkın canı” sözleri üzerine 25
ilçenin tamamında altyapı sorunlarını birer birer
çözüme kavuşturmak için harekete geçen ASKİ
Genel Müdürlüğü, yıllardır ihmal edilen altyapı
sorununun yaşandığı Mamak ilçesi Yeşilbayır
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Mahallesi Sağduyu Caddesi’nde çalışmalara
başladı. Bölgede çalışmaların başlatıldığı bir diğer
nokta ise Dereboyu Caddesi olurken, ASKİ ekipleri
taşkın ve sel baskınlarının yaşandığı caddede 650
metre yağmur suyu ve atık su imalatı için yoğun
mesai harcıyor.
BÖLGE ESNAFINDAN TAM DESTEK
Yıllardır
çözülemeyen
sorunları
ve
vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak
altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren ASKİ Genel
Müdürlüğü, 20 yıldır kanalizasyon ve yağmur
suyu hattı sorunu yaşanan Sağduyu Caddesi’nde
de su baskınlarını önlemek için çalışmalarını
hızlandırdı.
Bölge sakinlerini rahatlatacak çalışmayı 30
Ağustos 2021 tarihine kadar tamamlamayı
planlayan ASKİ Genel Müdürlüğü, caddenin
tamamında başlattığı altyapı çalışması için yoğun
mesai harcıyor.

Yıllarca ihmal edilen altyapı çalışmalarının
başlamasından duydukları memnuniyeti dile
getiren bölge esnafı, ilçe belediyesinin halkın
parasıyla yaptırdığı ve çalışma yapılan esnada
astırdığı, ABB’yi suçlayıcı pankartlara tepki
gösterdi. Bölge esnafı “Yeşilbayır halkı hizmetin
en iyisine layık diyerek 20 yıl eskimiş altyapımızı
baştan aşağı yenileyen Mansur Yavaş’a teşekkür
ederiz” pankartı açarak çalışmalara olan desteğini
vurguladı.
VATANDAŞ YAPIŞAN HİZMETLERDEN
MEMNUN
Altyapı yetersizliği ve kanalizasyon sorunu
yüzünden yıllardır mağdur olduklarını dile getiren
bölge esnafı ve vatandaşlar, çalışmalardan dolayı
memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:
-Hakkı Ünal (Yeşilbayır Mahalle Muhtarı):
“Daha öncesini saymıyorum bile son 10 yıldır
yağmur suyu hattı sorunumuz vardı. Burada
dükkanlarımızı, evlerimizi su basıyordu. Sağ
olsun Mansur başkanımızın talimatlarıyla
çalışmalar bir ayda başladı, şu anda da son
hızla devam ediyor.”
-Ayhan Koçak (esnaf ): “Mamak Yeşilbayır
Mahallesi Sağduyu Caddesi’nde 15 yıllık
esnafım. 20 yıldır bu caddeye altyapı çalışması
yapılmadı, doğru düzgün asfalt atılmadı.
Çok sık su baskınları oluyordu. Bu sorunlarla
ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesine dilekçe
verdik ancak tek bir kazma vurulmadı. Mansur
Beye çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle altyapı
çalışmaları başladı, ardından da asfaltımız
serilecek. Buradaki bütün esnaf mağdurdu.
Hizmetin partisi olmaz, bunu Mansur Bey
kanıtlamış oldu.”
-Tolga Ünal (esnaf ): “35 yıldır buradayım, bu
çalışmaya çok ihtiyacımız vardı. Mansur Beye
çok teşekkür ederiz.”
-Abdullah Taşdemir (esnaf ): “9-10 yıldır burada
esnafım. Daha önce burada altyapı çalışmasını
bırakın asfalt bile görmemiştik. Sonunda
çalışmalar başladı.”
-Murat Ertoğral (esnaf ): “42 senedir esnafım.
Altyapı sorunlarımız çok fazlaydı. Sağ olsun
Mansur başkanımız çalışmaları başlattı.
Ardından da asfaltımız atılacak, kendisine çok
teşekkür ederiz.”
-Celal Şahin (esnaf ): “Ankara Büyükşehir
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Belediyesinin burada yapmış olduğu hizmetten
çok memnunuz. Altyapı sorunumuz vardı. Şimdi
çalışmalar başladı.”
-Kamil Yılmaz (esnaf ): “20 yıldır çözülmeyen
altyapı sorunumuzu Mansur başkanımız
çözüyor. Her şey çok daha güzel olacak.
Kendisine çok teşekkür ederim.”
DEREBOYU CADDESİ’NDE DE YAĞIŞLARA
KARŞI ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Mamak ilçesi Dereboyu Caddesi’nde yıllardır
yaşanan taşkın ve sel baskınlarını önlemek için
de altyapı çalışmalarını hızlandıran ASKİ Genel
Müdürlüğü Kanal İnşaat Dairesi ekipleri, bin 800
milimetre çapında betonarme boru imalatına
devam ediyor.
Cadde üzerinde 650 metre yağmur suyu hattı
imalatının 230 metresi tamamlanırken, yaklaşık
2 ay sürecek çalışmaların ardından taşkın ve
sel baskınları ile can ve mal kayıplarının önüne
geçmeyi hedeflediklerini belirten Kanal İnşaat
Daire Başkanı Mehmet Ali Şişmanlar, şu bilgileri
verdi:
“Mamak Dereboyu Caddesi’nde yağmur
suyu ve pis su hatlarının ayrıştırılma işini
yapıyoruz. Uzun yıllardır yapılmamış hatları
yeniliyoruz. Bu bölgedeki kentsel dönüşümdeki
yapılaşma yoğunluğu ve yağış rejiminin
değişmesinden dolayı hatların yetersizliği
söz konusu. En son 9 Haziran’da meydana
gelen sel baskınlarının önüne geçmek için
ana kolektörlerimizi yeniliyoruz. İlk etapta
yaklaşık 700 metre civarında 1800 milimetre
çapında yağmur suyu deşarj hattı ve 300’lük
su kolektör hattını yapıyoruz. Burada
yaşayan vatandaşların bu tür sorunları bir
daha yaşamamaları için çalışmalarımızı hızlı
bir şekilde tamamlayacağız. Kalan kısımla
ilgili projelendirme ve yapım planlaması
yapılmakta. Ankara’nın muhtelif yerlerinde bu
tür sorunlarımız var, planlamalarını yapıyoruz
ve kısa bir sürede de faaliyete geçireceğiz.”
“BODRUM KATLARI SU BASIYORDU”
Bölge sakinlerinden Mehmet Çankaya, yıllardır
yağmur yağdığında sel baskını yaşadıklarına
dikkat çekerek, “Yağmur yağdığı zaman bu
bölgedeki apartmanların altı olduğu gibi
su doluyor. Yıllardır bu sorunu yaşıyoruz.
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Çalışmalardan dolayı ASKİ ekiplerine ve
Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz.
Bodrum katları su basıyordu, çok seviniyoruz”
dedi.
Her yağmur yağdığında yaşadıkları sorunları
anlatan Mustafa Çokan da düşüncelerini,
“Yıllardır büyük sıkıntı yaşıyoruz, binaların
altını su basıyor. Daha önce yapılmalıydı
ancak şimdi yapılıyor ve yapılan hizmet her
zaman güzeldir. İnşallah mahallemiz için çok
iyi olacak” sözleriyle paylaştı. Türközü Mahalle
Muhtarı Doğan Kara ise çalışmalardan duyduğu
memnuniyeti şöyle ifade etti:
“Ankara’nın en çukur mahallelerinden biri
burası. Çankaya ve Mamak bölgelerinin tam
ortasında kalan çukurda bir mahalle olduğu
için yüksek kesimlerdeki yağmur suları burada
birleşiyor ve damla düşse yukarı taraflara
burada sel meydana geliyor. Çok teşekkür
ediyorum mahallem adına, çok büyük bir
hizmet yapılıyor. İnşallah sıkıntılarımızdan
kurtulacağız, Sayın Mansur Yavaş Başkanımıza
teşekkür ederiz.”

ASKİ GENEL MÜDÜRÜ ÖZTÜRK’E
ENGELLİLERDEN TEŞEKKÜR ZİYARETİ

E

ngelli Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu
Üyesi Ali Daştan ile engelli Şeyma Orhan
ve Havva Gönen, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk’ü makamında ziyaret ederek, engelli
camiasına gösterdiği ilgi nedeniyle Öztürk’e
teşekkür belgesi sundu.
Ziyarette konuşan Daştan,
“Biz bugün
federasyon olarak bize gösterdiği ilgi ve alaka
nedeniyle ASKİ Genel Müdürümüze teşekkür
etmek için geldik” dedi. Ankara Büyükşehir

Belediyesi ve ASKİ’nin engelli vatandaşların
su faturalarında indirim yaptığını hatırlatan
Daştan, “Mansur Beye de bizlere bu imkânları
sunduğu için ayrıca teşekkür ediyoruz.” diye
konuştu.
ASKİ Genel Müdürü Öztürk de, Daştan’a, “Ben
de sevgili dostlarımıza nazik ziyaretleri için
çok teşekkür ediyorum tabii ki de her zaman
yanlarındayız” yanıtını verdi.
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POLATLI’NIN “YENİ SANAYİ
BÖLGESİ”NE ALTYAPI YATIRIMI
ASKİ Genel Müdürlüğü, yıllar boyunca ihmal
edilen Polatlı ilçesine içme suyu ve altyapı
yatırımlarını sürdürüyor. ASKİ ekipleri, Polatlı’nın
“yeni sanayi bölgesi” olarak bilinen ve geçmişte
kanalizasyon taşkınları ile gündeme gelen
Gülveren Mahallesi’nde 800 metre atık su, 600
metre de yağmur suyu hattı döşüyor. Çalışmaları
yerinde denetleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk, bölge esnafı ile bir araya geldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kesintisiz ve
sağlıklı içme suyu, asbestli iletim hatları, taşkın
ve sel baskınları gibi bir dizi problem yaşayan
Polatlı ilçesini kalkındırmak için başlattığı yatırım
atağını sürdürüyor. ASKİ Genel Müdürlüğü Kanal
İnşaat Dairesi Başkanlığı, “Ankara İli Polatlı ve
Haymana İlçeleri Merkez Mahallelerde Atık Su
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Polatlı’nın
ve Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi” kapsamında “yeni sanayi bölgesi” olarak bilinen Gülveren
altyapısı sorunlu olan mahallelere hizmet Mahallesi’ni ziyaret ederek, bölge esnafını
götürüyor.
yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirdi.
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Gülveren Mahallesi’nde 800 metre atık su, 600
metre de yağmur suyu hattı döşendiğini aktaran
Öztürk, şöyle konuştu:
“Polatlı ilçemizde Fatih ve Gülveren
Mahallelerimizin
bulunduğu
noktalarda
özellikle de organize
sanayi bölgemizde
yağmur suyu ve pis su hatlarımız oldukça
eskiydi. Bu hatların mutlaka rehabilite edilmesi
gerekiyordu.
Şu anda bin 400 metrelik
imalatımız bitmek üzere. Çalışmalarda sona
yaklaştık. 10 gün ya da 2 hafta içinde asfaltımızı
teslim edeceğiz. Biraz tabii dar alanlar söz
konusu olduğu için ayrıca bölgede çok sayıda
esnafın iş yeri bulunduğundan zor bir çalışma
oluyor. Artık bu bölgede ne kanalizasyon ile
ilgili ne de yoğun yağmurda göllenme gibi bir
sıkıntı yaşanmayacak.”

Mobilyacılar Marangozlar Keresteciler Odası
Başkanı Hamza Kurt ise şunları kaydetti:
“Polatlı’da yıllardır kanayan yaramız susuzluk
ve kanalizasyon sıkıntısı oldu. Yazın burada
tozdan, kışın da yağmurdan dükkânlarımıza
giremiyoruz. Şu an gözükmeyeni yapıyor
Mansur Başkan. Yolun üstünü görünür olduğu
için herkes yapar ama toprağın altına ilk defa
bir belediye başkanı el attı. Polatlı sanayisine
verdiği bu değer için kendisine çok teşekkür
ederim. Sağ olsun başkanımız bir senede
bitirilecek işi inşallah 6 ayda bitirecek. Başta
ASKİ Genel Müdürümüz Erdoğan Öztürk olmak
üzere bu işte emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum.”

“SU GELİRSE DAVUL ZURNA ÇALDIRACAĞIM”
Caddenin yukarısında 280, aşağısında ise 240
“KAPIMIZA HİZMET GELİYOR”
iş yeri bulunduğunu belirten Kurt, “Organize
İş yerlerini dolaşarak esnaf ile sohbet eden sanayi bölgesi 1980’de yapıldı. Üzerinden 40
Öztürk, “Esnafımıza rahatsızlık veriyoruz sene geçince haliyle borular çürüdü ve lağım
ancak yapmışken hem yağmur suyunu hem de akmaya başladı. Burada toprak da oldukça
kanalizasyonu tek seferde bitirelim istedik. Bu çorak. Her yıl toprak çöker ve ister istemez
nedenle ‘biraz daha sabır’ diyorum. Çalışmaları sıkıntı yaşarız. ASKİ’nin çalışması ile şimdi artık
inşallah maksimum 2 haftaya tamamlayıp yağmurumuz dereye akacak. Kanalizasyon
çıkacağız” dedi.
sorunu da bitecek. Polatlı’ya inşallah suyumuz
Bölgede esnaflık yapan bir vatandaş ise Öztürk’e, da gelirse davul zurna çaldıracağım” diye
“Burada çalışmalar yürüdüğü sürece biz artık konuştu.
rahatsızlığa katlanacağız. Sonuçta kapımıza
hizmet geliyor” yanıtını verdi.

Hamza KURT
“TOPRAĞIN ALTINA İLK DEFA BİR BELEDİYE
BAŞKANI EL ATTI”
Gülveren Mahallesi’nde en büyük problemlerinin
kanalizasyon taşkını olduğunu ifade eden Polatlı
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ÜNİVERSİTE ANKARA’DA
OKUNUR… OKUNUYOR…
OKUNACAK…

GENÇLERE SESLENEN YAVAŞ:
“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİZİN ANNE
VE BABANIZDIR”

A

nkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş, öğrencilere verdiği bir sözünü daha
yerine getirdi. “Üniversite Ankara’da okunur”
diyerek çağrı yaptığı öğrencilerin barınma
sorununu da çözen Yavaş, üniversiteyi okumak
için Başkent’e gelen ancak konaklama sorunu
yaşayan öğrencileri; Şefkat Evleri, kiralanan otel
ve yurtlara yerleştirdiklerini açıkladı.
Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda
karşılanan ve kayıt işlemleri yapılan öğrencilerle
bir araya gelen Yavaş, “İnşallah kimseyi açıkta
bırakmayacağız. Belediyenin diğer işlerini bir
kenara bıraktık önceliğimiz öğrencilerimiz.
Bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi de
sizin anne ve babanızdır” dedi.
İLK 3 GÜNDE 6 BİNDEN FAZLA BAŞVURU
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş, öğrenci dostu uygulamalarına hız
kesmeden devam ediyor.
Yavaş, “Üniversite Ankara’da okunur” çağrısının
ardından üniversiteyi kazanarak Başkent’e gelen
öğrencilerin en temel ihtiyaçlarının başında yer
alan barınma sorununu da çözmek için Büyükşehir
Belediyesinin imkanlarını seferber etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın
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açıklamalarının ardından başvuruların alınmasıyla
başlayan sürecin ilk 3 gününde 6 binden fazla
başvuru yapıldı.
Gelen yoğun talep üzerine harekete geçen
Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ’de karşıladığı birçok
öğrencinin dışında Başkent 153 üzerinden
başvuruda bulunarak Ankara’ya gelen öğrencileri
Konferans Salonu’nda ağırlayarak kayıt işlemlerini
yapmaya devam ediyor. Başkent’teki tarihi ve
kültürel yerler başta olmak üzere ulaşım hakkında
bilgilendirilen öğrenciler; Şefkat Evleri, kiralanan
otel ve yurtlara Büyükşehir Belediyesi’nin
araçlarıyla götürülerek yerleştiriliyor.
YAVAŞ: “BUNDAN SONRA ANKARA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE SİZİN ANNE VE
BABANIZDIR”
Konferans Salonu’nda öğrenci ve velilerle
sohbet eden Yavaş, Başkent’te okumaya gelen
ve barınma sorunu olan öğrencilerin yanında
olmaya devam edeceklerini belirterek, şu
değerlendirmelerde bulundu:
“Ankara’daki bütün oteller, yurtlar veya
yurt olabilecek yerlerin hepsine ulaşmaya
çalışıyoruz. Belediyemizin elinde olan yerleri de
tamamlamaya çalışıyoruz. İnşallah kimseyi açıkta

bırakmayacağız. Gençlerimizle bundan sonra da
irtibatta olmaya devam edeceğiz. Çünkü belediye
bir şehrin hem annesi hem de babasıdır. Anne ve
babalarınız bizlere emanet etti sizleri. Bundan
sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi de sizin anne
ve babanızdır. Sadece yurt, barınma sorunu değil
bundan sonra eğitim hayatınızda da herhangi bir
sıkıntı yaşarsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Biz gençlerden sadece başarı bekliyoruz. Sorun
giderilinceye kadar çocuklarımızın sıkıntılarıyla
ilgileneceğiz. Buradaki hiçbir arkadaşımız başka
işle ilgilenmiyor. Belediyenin diğer işlerini bir
kenara bıraktık önceliğimiz öğrencilerimiz.”

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu’nun konserine
bilet alarak sürpriz yaptı.
Büyükşehir Belediyesi ayrıca, üniversite
okumak için Başkent’i tercih eden öğrencilerin
yaşayacakları kenti yakından tanımaları için
“ANKARA101 Kent Yürüyüşleri”nin kapsamında
kent gezileri düzenliyor. Bu gezilerde Başkent
tarihi ve kültürüne ışık tutan 18 yapı öğrencilere
tanıtılıyor.

-ÖĞRENCİLERİN MUTLULUĞU BARINMAKLA
SINIRLI KALMADI
Barınma sorunu çözülen öğrencilerin hem
Ankara’ya alışmaları hem de moral olması
amacıyla çeşitli konser programlarına davet
eden Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri önce
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser
Salonu’nda düzenlenen Ankara Kent Filarmoni
Orkestrası’nın konserinde ağırladı daha sonra da
ATO Congresium’da gerçekleşen Haluk Levent ve
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MANSUR YAVAŞ’TAN
BAYRAM TATİLİNDE “SU
TASARRUFU” ÇAĞRISI

A

nkara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, Kurban Bayramı öncesi
vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları
çağrısında bulundu. Özellikle Ankara’nın
kırsal kesimlerinde nüfus artışı ile birlikte su
tüketiminin arttığına dikkat çeken Yavaş, hobi
bahçeleri için de su tüketiminin azaltılması
amacıyla yeni tedbirler almak durumunda
kalacaklarını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,
Kurban Bayramı öncesinde kırsal bölgelerde
nüfusun yoğunlaşması nedeniyle artan su
tüketimi konusunda Başkentlilere tasarruf çağrısı
yaptı.
9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Ankara’nın
kırsal bölgelerinde nüfusun yoğunlaştığına ve
su tüketiminin ciddi miktarda arttığına dikkat
çeken Yavaş, “Su miktarı, kurak geçen mevsim
nedeniyle çoğu yerde ya azalmış ya da sabit
kalmıştır” dedi.

alacaklarını da açıkladı.
Bayram seyahatleri nedeniyle Ankara’da nüfusun
azaldığını ancak buna rağmen hobi bahçeleri ve
alt kotlardaki fazla su kullanımının şehrin yüksek
kesimlerinde basınç düşüklüğünden kaynaklı
su sorunu oluşturmaya başladığını vurgulayan
Yavaş, herkesi suyu tasarruflu kullanmaları
konusunda şu sözlerle uyardı:
“Biliyorum
ki
herkes
çocuklarımızın
geleceğine önem veriyor. Bu bilinçle,
evlatlarımızın daha güzel yarınlarda yaşaması
için suyumuzu tasarruflu kullanalım. Çünkü
su dündür, bugündür, gelecektir. Siz değerli
hemşehrilerimizden
özellikle
bahçelerin
sulanmasında ve günlük su kullanımında
çok daha tasarruflu davranmanızı, insani
kullanım amaçlı su temininin sağlıklı bir şekilde
sürebilmesi için istirham ediyoruz."
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,
hobi bahçeleri için alacakları yeni tedbirleri de
şöyle açıkladı:
HOBİ BAHÇELERİ İÇİN YENİ TEDBİRLER
“Park
ve
bahçe
aboneliği
olan
ALINACAK
vatandaşlarımızın su kullanımını 15 Ağustos'a
Uyarılarına sosyal medya hesapları üzerinden kadar 15 metreküp ile sınırlandıracağız.
yaptığı paylaşımlarla devam eden Yavaş, hobi Belediyemize ait park ve bahçelerimizdeki
bahçesi olan vatandaşlar için yeni tedbirler sulama işlemini minimum seviyede tutacağız.”
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“SEN DE İLK YARDIM
KAHRAMANI OL”
A

nkara Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılayı,
“Dünya İlk Yardım Günü”nde “Sen de İlk
Yardım Kahramanı Ol” temalı özel bir çalışmayı
hayata geçirdi. Çalışma kapsamında Atatürk Kültür
Merkezi (AKM)-Kızılay metro hattında ilk yardım
senaryolu farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.
Yaşamın her anında gerek duyulabilecek;
hayat kurtarıcı uygulamalardan oluşan ilk
yardıma dikkat çekmek için her yıl eylül ayının
ikinci cumartesi günü tüm dünyada “Dünya İlk
Yardım Günü” olarak kutlanıyor. Her evde bir ilk
yardımcı olmasını ve bu sayede ülke çapındaki
“ilk yardım gönüllüsü” sayısını arttırmayı
hedefleyen Türk Kızılayı’na bu yıl Ankara
Büyükşehir Belediyesi’nden anlamlı bir destek
geldi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire
Başkanlığı, EGO ve Türk Kızılayı işbirliğinde
AKM-Kızılay metro hattında ilk yardım senaryolu
farkındalık eğitimi yapıldı.
Bu yıl 11 Eylül’e denk gelen “Dünya İlk Yardım
Günü”nün teması “Sen de okulunda ve yaşadığın
şehirde ilk yardım kahramanı ol” olarak
belirlenirken, Kızılay 15 Temmuz Mili İrade Durağı
10.00-15.00 saatleri arasında çeşitli etkinliklere
sahne oldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi
ve Türk Kızılayı, tüm Başkentlileri ilk yardım
kahramanı olmaya davet ederken, EGO Danışma
Bürosu önünde oluşturulan alanda vatandaşlara
uygulamalı eğitim verildi.
AKM-Kızılay metro hattında hazırlanan
mizansenle epilepsi hastasına ilk yardım eğitimi
verildi.
Kızılay metrosunda gerçekleştirilen eğitime
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire
Başkanı Seyfettin Aslan katıldığı etkinlikte
“Güvenli Davranış ve İlk Yardım Eğitimi” kitabı da
dağıttı.
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ANKARA TİYATROLARI
“… VE PERDE ” DEDİ

A

nkara Tiyatroları’nın sezon açılışı, Gazi
Park’ta Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş’ın da katıldığı şenlikle yapıldı.
Yavaş, “Bizler, sanata saygı duyan bir yönetim
olarak inşallah Ankaralı hemşehrilerimizi
sanatın her dalıyla buluşturmak istiyoruz ve
‘perde’ diyorum” dedi.
Ankara Tiyatroları’nın yanı sıra Büyükşehir
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Başkanlığı da çeşitli tiyatro oyunları ve
konserlerin sahneleneceği “2021 Ankara
Sanat Sezonu”nun açılışını gerçekleştirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’yı
sanatın ve kültürün de başkenti haline getirme
hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam
ediyor.
Bu kapsamda Ankara Tiyatroları’nın sezon
açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş’ın katılımıyla başlarken, Büyükşehir
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Başkanlığı da çeşitli tiyatro oyunları ve
konserlerin sahneleneceği sanat sezonunun
startını Ankara Kent Filarmoni Orkestrası’nın
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muhteşem
verdi.

konseriyle

YAVAŞ:
“SANATÇILARIMIZI
VE OYUNLARI ÇOK
ÖZLEDİK”
Başkentlileri
sanata
doyuracak bir yıl için
art
arda
açılışların
gerçekleştirildiği Ankara
sanat sezonu, ilk olarak
Ankara
Büyükşehir
Belediyesi ve Ankara
Kent Konseyi iş Birliği
ile ‘Ankara Tiyatroları Sezon Açılış Şenliği’
ile başladı. Gazi Park’ta gerçekleştirilen ve
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da
katıldığı törene, 7’den 70’e Başkentliler yoğun ilgi
gösterdi.
“Özellikle son yıllarda biliyorsunuz
Ankara sanata saygı duyulmayan bir kent
olmuştu. Şimdi bizler tekrar sanata saygı
duyan bir yönetim olarak inşallah Ankaralı

hemşehrilerimizi sanatın her dalıyla buluşturmak
istiyoruz” sözleriyle Başkentlilere seslenen Yavaş,
Başkent’i sanatın da başkenti yapmakta kararlı
olduklarını belirterek, şöyle konuştu:
“Bizler sanatçılarımızı özledik, oyunları
özledik onlar da alkışları özlediler. İnşallah artık
Ankara’nın her yerinde sanatın her türlüsünü ve
özellikle tiyatroların ‘perde’ demesiyle birlikte
onları alkışla buluşturacağız, biz de sanata
doyacağız.”
BAŞKENT’TE DOLU DOLU BİR SANAT SEZONU
Başkentlilere sanat dolu bir yıl yaşatmak amacıyla
Ankara Tiyatroları’nın yanı sıra Büyükşehir
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
da sanat sezonunun açılışını gerçekleştirerek, Ekim
ayı etkinlik takvimini açıkladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev
sahipliğinde Ankara Kent Filarmoni Orkestrası’nın
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu’nda
düzenlediği görkemli konserle “2021 Ankara
Sanat Sezonu”nun açılışını yapan Büyükşehir
Belediyesi, ekim ayı boyunca devam edecek dolu
dolu sanat ve kültür programları hazırladı.
Başkent Tiyatrolarının sahneye koyduğu çok
sayıda tiyatro oyunu ile de sanatseverlerin
karşısına çıkacak olan Kültür ve Sosyal İşler Daire
Başkanlığı, ekim ayında konserlerden çeşitli gösteri
ve konferanslara kadar şu etkinliklerle Başkentli
sanatseverlerin karşısına çıkacak:
-27 Ekim 2021 Büyük Sahne- Sinek Kadar
Kocam Olsun Başımda Bulunsun
-22-23 Ekim 2021 Büyük Sahne- Bahar Noktası
-29-30 Ekim 2021 Büyük Sahne- Gece Boyunca
-24-31 Ekim 2021 Necip Fazıl Sahne- Harikalar
Mutfağı
-21 Ekim 2021 Necip Fazıl Sahnesi- Bir
Evlenme Teklifi/Ayı
-23-30 Ekim 2021 Necip Fazıl Sahnesi- Otobüs
Durağında 3 Bencil
-25-26 Ekim 2021 Büyük Sahne- Nefes
-28 Ekim 2021 Necip Fazıl Sahnesi- Ayı/
Kuğunun Şarkısı
-28 Ekim 2021 Atatürk Spor Salonu- Kuvayi
Milliye Rock Oratoryo (Kent Orkestrası)
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ASKİ SPORDAN
“ 300 ÇOCUK 300 SPORCU”

A

SKİ Spor Kulübü toplumda dezavantajlı boyunca çocukların spordaki ilerlemelerinin yanı
olarak bilinen çocukları sporla buluşturacak sıra sosyal ve kültürel gelişimleri izlenecek.
sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor.
Dijital dünyanın enstrümanlarının çocukları
gerçek hayattan koparıp niteliksiz ve asosyal
300 ÇOCUK - 300 SPORCU
bir kalıba soktuğu günümüzde bu tabloya karşı
Yetiştirdiği başarılı olimpik sporcularla tüm tepkisiz kalamayan ASKİ Spor, çocukların gerçek
dünyada adından söz ettiren ASKİ Spor, Ankara’nın hayatın dinamiklerini de tanıması için etkinlikler
çeşitli bölgelerinden seçeceği 300 çocuğa bir yıl de düzenleyecek. Müzeler, sanat atölyeleri,
boyunca bünyesindeki spor branşlarında ücretsiz Ankara’nın tarihi yer ve yapıları, deprem
eğitim verecek.
simülasyon merkezleri, enerji üretim santralleri,
Sosyal ve kültürel etkinliklerin de düzenleneceği fabrika ve imalathaneler, bilim merkezleri, korular
eğitimlerde sosyo-ekonomik nedenlerden dolayı ve botanik parklar çocukların gruplar halinde
spor yapma olanağına sahip olmayan çocukların gezeceği yerler arasında yerini alacak. Böylece
çok yönlü gelişimleri için teşvik edilecek.
hem bireysel hem de toplumsal bir deneyim
1985 yılından bugüne faaliyetlerini sürdüren kazanan çocuklar aynı zamanda kent ve doğa
ASKİ Spor ‘un alanında kendini kanıtlamış yaşamına ayrıca tanık olarak kazanımlarını
25 antrenörü ve 120 milli sporcusunun gelecekteki hayatlarına yansıtacak.
deneyimlerini paylaşacağı 12 ay boyunca
ASKİ Spor ’un bünyesindeki Boks, Güreş,
özellikle pandemi dönemindeki tedbir ve yasaklar Halter, Taekwondo, Yağlı Güreş ve E-Spor
sırasında yeterince sosyal ilişki ve sorumluluk branşlarında 120’si milli olmak üzere 200 sporcu
alamayan dezavantajlı yaş aralığındaki çocuklar bulunuyor. Türkiye, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat
yetenekleri doğrultusunda çeşitli spor dallarına şampiyonlukları ve madalyalara sahip sporcular
yönlendirilecek.
ve başarılarının mimarı antrenörleri seçilecek
Ailelerin de ASKİ Spor’un görevlendirdiği 300 çocuğunun eğitimlerini başlatmak için gün
antrenör ve sporcularla ziyaret edileceği eğitimler sayıyor.
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www.aski.gov.tr
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