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‘‘KENTLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR SU POLİTİKALARI
ZİRVESİ’’ İZMİR’DE TOPLANDI

Evin DEMİRTAŞ

Selim Arda ERYILMAZ

Ahmet ŞAD

BAŞKAN MANSUR YAVAŞ,
“SU MANİFESTOSU”NU İMZALADI

T

ürkiye’nin su gündeminin tartışıldığı “Kentlerde
Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi” 22-23
Mart tarihlerinde 22 belediye başkanının katılımıyla
İzmir’de gerçekleştirildi. Zirveye Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte ASKİ
Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ve ekibi de
katıldı. İklim değişikliği ve kuraklık riskine karşı
hazırlanan ve sahneye kurulan büyük boyuttaki “Su
Manifestosu”na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş da imza attı.
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İklim krizinin ağır sonuçlarını dikkate alan
manifesto, su yönetiminde beş ilkesel değişiklik ve
on somut adım öneriyor. Başkan Yavaş, manifestoyu
imzalarken, “Türkiye’nin yarısına yakınını yöneten
belediye başkanları olarak, yan yana gelip çağımızın
elması olan suyu korumak adına bir manifesto
hazırladık. Maalesef biz bir şey kaybettikten sonra
tedbir alıyoruz. İlk defa kaybetmeden tedbir alan
bir yönetim anlayışı var. İnşallah hep birlikte bunu
başaracağız” dedi.
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72.YAŞIMIZI KUTLADIK

B

aşkent’in içme suyu ve tüm altyapı işlerini
yürüten ve temelleri 5363 sayılı yasa
ile 6 Nisan 1949 yılında atılan ASKİ Genel
Müdürlüğü, bu yıl 72. yaş gününü kutladı. Bugün
yaklaşık 2 buçuk milyon abone sayısına ulaşan
ASKİ’de yönetim, kurumun ilk genel müdürü
Eşref Özand ve onu takip eden Selçuk Anık,
Levent Tosun, Mehmet Özilbey, Erdoğan Uğur
ve Şükrü Barutçu gibi isimlerin ardından ASKİ
Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ve güçlü teknik
kadrolara emanet.
ASKİ, Ankara Sular İdaresi (ASU)
adıyla başladığı yolculuğuna bugün 5 bin 183
çalışanı ile devam ediyor. Ankara Büyükşehir
Belediyesi’nin her geçen gün mücavir alan
sınırlarının büyümesi ile 2 milyon 450 bin 879
abone sayısına ulaşan ASKİ, 6 Nisan 2021’de
72. yaşına giriyor. 1979 yılında ilk süreli yayını
“Akdamla Dergisi”ni çıkaran kurum, yeni yaşında
ise ASKİ Basın Ekibi tarafından hazırlanan
“Bir Damla” bülteni ile çalışma ve projelerini
kamuoyuna duyuruyor.
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ASU’DAN ASKİ’YE 72 YILLIK TARİH
ASU’nun temeli aslında 1925’te Şehremaneti
zamanında atılmış. O dönemde Kusunlar ve
Elmadağ kaptajlarının inşaatının tamamlanması
ile bu tesislerin işletilmesi “Ankara Su İşleri
Müteahhitliği” adı altında bir yükleniciye
devredilmiş. Devir işlemi, Ekim 1929’da sona
erdirilerek, Ankara Belediyesi içinde bir Su İşleri
Müdürlüğü kurulmuş. Sonrasında ise Ankara
Belediyesi’nin Başkent’in su sorununun altından
maddi olarak kalkamaması üzerine Bayındırlık
Bakanlığı’na bağlı Ankara Şehri İçme Suyu
Komisyonu kurulmuş. Komisyonun 1936’da
lağvedilmesi sonrası yapılan yatırımlar tekrar
Ankara Belediyesi’ne verilmiş. Ardından 6 Nisan
1949’da kabul edilen ve Resmi Gazete’de 9 Nisan
1949’da yayınlanan 5363 sayılı yasa ile Ankara
Sular İdaresi (ASU) kurulmuş ve Ankara su tesisatı
ASU’ya devredilmiş.

müracaat salonu, kütüphane, resimhane,
malzeme salonu, arşiv, saat atölyesi, ambar,
demir atölyesi, marangozhane, motor montaj
atölyesi, garaj ve sosyal bina kısımlarını ihtiva
etmektedir. Bugün idaremiz, saniyede 1 tondan
fazla su vermek suretiyle baş döndürücü bir
şekilde büyüyen şehrin su ihtiyacını karşılamak
için üzerine düşen hizmeti ifa etmektedir.
İstikbalde 1 milyonu sinesinde barındıracak
Ankara’nın bu nüfusuna yeter suyun Ankara
civarındaki yer altı sularından temini mümkün
görünmemektedir. Bu bakımdan büyük
miktardaki bu suyu emniyetle sağlayacak yeni
membaların bulunması ve bunların Ankara’ya
getirilmesi zarureti kendini göstermiştir.”

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk
ASU YERLEŞKESİ 1954’TE AÇILDI
ASU, günümüzde eski genel müdürlük
binası olarak bilinen ve içinde halen ASKİ’nin
bazı birimlerinin bulunduğu yerleşkeden önce
Kızılay’da küçük bir binada kiracıydı. 1950’de
kurum atölye, garaj ve ambar gibi önemli
yapılardan yoksunken, Ankara Belediyesi,
1952’de uzun yıllar Atlı Spor Kulübü’nün
kullanımında olan Soğukkuyu’daki 12 bin 200
metrekarelik araziyi ASU’ya sattı. 2 buçuk yıl
süren inşaatın ardından yeni yerleşkenin açılışı
6 Kasım 1954’te yapılan büyük bir törenle
gerçekleştirildi.
ASKİ’nin Kurucu Genel Müdürü
Özand’ın törende yaptığı konuşmaya Ankara
Radyosu’nun kaydettiği 2 taş plaktan ulaşılıyor.
Özand, konuşmasında şöyle diyor:
“Muhterem davetliler, bizim için kutlu olan
bugüne huzurunuzda şeref verdiğinizden dolayı
hepinize müessesem namına teşekkür ederim.
Her gün gittikçe artan ASKİ hizmetlerine
layıkıyla cevap verebilmek ve rasyonel bir
çalışma temin etmek üzere lüzumlu bütün
tesisler, bu çatı altında toplanmıştır. 1952
senesinde satın alınan bu arazi üzerine 2 buçuk
sene zarfında tamamen kendi kaynaklarımıza
dayanarak inşa edilmiş ve 600 bin liraya mal
olmuş bulunan bu tesis; 40 kadar memur odası,

ASKİ, 288 BİNLERDEN 6 MİLYONA
YAKLAŞAN NÜFUSA HİZMET
GÖTÜRÜYOR
ASU yerleşkesi, 35 yılı aşkın süre hizmet
verdi. 1986’da ASKİ adını alan kurum, 5 yıl
sonra eski yerleşkenin hemen karşısındaki yeni
binasına taşındı. 1950’de 288 bin 536 kişinin
yaşadığı Ankara’nın 2021 nüfusunun 6 milyona
(5 milyon 732 bin 540) yaklaştığı tahmin
edilirken, ASKİ de söz konusu 6 milyon kişiye
7 gün 24 saat çalışarak su ve kanal hizmeti
götürmeye devam ediyor.

İlk Genel Müdürümüz Eşref Özand
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ANKARA KENT KONSEYİ’NDEN
‘‘SUYA SAYGI BULUŞMASI’’

ASKİ Gn. Mdr. Yrd. Murat Tütüncübaşı

ASKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
MURAT TÜTÜNCÜBAŞI: SU HAYATTIR,
SULARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ

A

nkara Kent Konseyi (AKK) küresel
ölçekte su sorununun masaya
yatırıldığı “Suya Saygı Buluşması” başlıklı
düzenlediği panelde tüm paydaşları bir araya
getirdi. Uzman akademisyenlerin de katkıda
bulunduğu panelde ASKİ Genel Müdür
Yardımcısı Murat Tütüncübaşı, yeterli miktar
ve kalitede suya ulaşabilmenin insan hakkı
olduğunu belirterek, “Su hayattır, hayatımıza
sahip çıkmamızın ilk koşulu da sularımıza sahip
çıkmaktır” dedi.
Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda
düzenlenen panele, AKK Yürütme Kurulu
Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Avrupa
Birliği (AB) Komisyonu Çevre ve Enerji
Akreditasyonu Baş Denetçisi Tekin Altuğ, CHP
Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Sadık Can
Köksal da katıldı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR
ÜRETECEĞİZ”
Toplantıda konuşan Tütüncübaşı,
Covid-19 ile mücadelede yaşam kaynağı
suyun öneminin derinden hissedildiğini ifade
ederek, “Suda sürdürülebilirliği sağlayacak
yeni politikalar üretip, yeni yatırımlar
yapmalıyız. Artan talebi karşılamak için
abonelerin tüketim alışkanlıklarının değişmesi
gerek. Yağışların hasat edilmesi, atık suların
ileri düzeyde arıtılarak tekrar kazanılması,
tarımda damla sulamaya geçilmesi, şebekede
kayıp ve kaçakların azaltılması, endüstri ve
sanayide tasarruflu su tüketen ürünlerin teşvik
edilmesi gibi bir dizi önlemin geç kalınmadan
alınması şart” diye konuştu.
EYMİR VE MOGAN İÇİN FELAKET
UYARISI
AKK Yürütme Kurulu Başkanı Yılmaz
da, Türkiye’nin sanıldığının aksine su
zengini bir ülke olmadığını belirterek,
“Gelecekte yaşanacak susuzluğun tedbirini
şimdiden almazsak büyük bir hayal kırıklığına
uğrayacağımızı dağa, taşa, herkese duyurmak
zorundayız” dedi. Dünyanın 4. büyük gölü
olan Aral Gölü’nün bugün yüzde 90’ının
çölleştiğine dikkati çeken Yılmaz, tedbir
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AKK Başkanı Halil ibrahim Yılmaz

“EN BÜYÜK SU KAYNAĞI SUYA SAYGILI
İNSAN”

ASKİ Baraj İşletme ve Makine İkmal Dairesi
Başkanı İlker Arslan

almazsak 20 yıl sonra Başkent’in nefes alma
noktalarından Eymir ve Mogan Gölleri için de
benzer bir felaketi yaşayabileceğimizi vurguladı.
ANKARA İÇİN CAPE TOWN ÖRNEĞİ
Kişi başına düşen yıllık su miktarının bin
700 metreküp olması gerekirken şu an bin 360
metreküp olduğunu kaydeden Yılmaz, “Nüfus
arttıkça su tüketimi ile birlikte felaketimiz de
büyüyecek. Su stresi yaşayan bir ülke olacağız
Böyle giderse otellerde çarşafların yıkanmama
kararının alındığı Cape Town örneğini yaşamak
durumunda kalırız ” dedi. Yılmaz, 2050 yılında
200 milyon insanın iklim mültecisi olacağını
ileri sürdü.

AKK Çevre ve Sıfır Atık Çalışma Grubu
Sözcüsü Ömer Şan da, “Bizler, bizi var eden bu
sistemin diğer canlıları olan; ovadaki kekliğin,
dağdaki boz ayının, balığın, serçenin hakkını
koruyup yaşama hakkını savunmalıyız. Bütün
canlıların suya erişim hakkı eşittir” diyerek
suyun önemine vurgu yaptı.
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Gaziantep, Eskişehir ve İzmir Büyükşehir
Belediyelerinden daire başkanlarının da
zoom üzerinden katıldığı panelde ASKİ Baraj
İşletme ve Makine İkmal Dairesi Başkanı
İlker Arslan da sunum yaptı. Arslan, şu
bilgileri verdi:
“Son 15 yılda Ankara’nın şu anki su ihtiyacını
sağlayacak kadar yağış miktarı sadece 2 yıl
sağlanabildi. Kısa vadede bu konuda en büyük
kazanç israfın azaltılması ile sağlanacaktır.
‘İhtiyacın olandan fazlasını tüketme’ sloganını
hayatımıza mihenk taşı yapmalıyız. Ankara’nın
en büyük su kaynağı doğaya uyumlu ve suya
saygılı insanlardır.”
“DÜNYADA YÜZDE 1’LİK KISIM
İÇİLEBİLİR DURUMDA”
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Nilgül Karadeniz de, “Dünyanın yüzde
70’ten fazlası su ancak bunun sadece yüzde
1’lik kısmı içilebilir durumda” sözleriyle
çarpıcı bir tespitte bulundu.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Nilgün Görer Tamer de, “Su Okuryazarlığı”
üzerine bir sunum yaparak, 1993’ten bugüne
kadar Birleşmiş Milletler’in 22 Mart’ı “Dünya
Su Günü” ilan ettiğini hatırlattı. Tamer, “Bu
yılın teması suya değer vermek. Ancak başka
bir bakış açısı ile gelecek nesillerin varlığını ve
geleceğini koruma altına alabiliriz.”

KALECİK UYURCA’NIN İÇME SUYU
ARITMA TESİSİ YENİLENDİ

K

alecik ilçesinin uzak mahallelerinden
Uyurca Mahallesi’ndeki içme suyu arıtma
tesisi aktif hale getirilerek mahallenin içme suyu
sorunu çözüldü. Eskiden köy olan mahallede 2009
yılında yapılmasına karşın 12 yıldır atıl kalan içme
suyu arıtma tesisinin yenilenerek kullanılabilir
hale getirilmesi, bölgedeki su deposunun da
yenilenmesi, yaz aylarında nüfusu 100 kişiyi geçen
mahallelinin yüzünü güldürdü.
Yıllardır içme ve kullanma suyu açısından sorun
yaşayan, Kalecik merkeze 15 kilometre mesafede
bulunan mahallede, dağdan gelen kaynak suyu
yetersiz kaldığı için tankerle su desteğinde
bulunuluyordu. Tüm dünyayı etkileyen pandemi
şartları, mahallenin su sorununu derinleştirince
ASKİ harekete geçti.

Uyurca Mahallesi Muhtarı Cengiz Özbek

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Uyurca Mahallesi Muhtarı Cengiz Özbek de,
özellikle yaz aylarında içme sularının yetersiz
kaldığını belirterek, çözüm için ASKİ’ye
teşekkür etti. Özbek, “İçme suyu arıtma
tesisimiz kurulalı 11 yıl oldu ancak 11 yıldır
arıtmamız çalışmıyordu. Şimdi faaliyete geçti.
Burada yapılan çalışmalardan dolayı Mansur
Yavaş Başkanımıza, ASKİ Genel Müdürümüz
Erdoğan Öztürk’e ve Kalecik ASKİ ekibine
mahallem adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum”
dedi.

500 BİN LİRA YATIRIM
2009 yılında yapılan ve Ankara İl Özel İdaresi’nin
sonradan ASKİ’ye devrettiği içme suyu arıtma
tesisinin uzun bir süredir randımanlı şekilde
çalıştırılamadığını belirten ASKİ Kalecik Bölge
Müdürlüğü yetkilileri, tesisin revizesi için 500 bin
liralık yatırım yapıldığını açıkladı.
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ETİMESGUT İLÇESİ İÇME SUYU
ŞEBEKESİNDE TESPİT EDİLEN KAYIP
KAÇAKLARLA BÜYÜK TASARRUF
SAĞLANDI
Ankara’yı besleyen barajların alarm vermesi
üzerine içme suyundaki fiziki kayıp ve
kaçakların önlenmesi daha da önem
kazanırken, ASKİ Genel Müdürlüğü, su
kayıp kaçaklarıyla etkin mücadele için adeta
seferberlik başlattı. Etimesgut ilçesinin
Süvari ve Alsancak Mahallelerinde yapılan
fiziki dinlemelerde 35 arıza tespit eden ASKİ
ekipleri, söz konusu arızaların giderilmesi
ile yılda 1.603.605,60 metreküp suyun boşa
akmasını önlemiş oldu.

BASINÇ KIRICI VANA UYGULANDI

ASKİ Genel Müdürlüğü Ankara 2. Bölge Su
ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, Etimesgut
ilçesinin Süvari ve Alsancak Mahallelerinde
yürüttüğü içme suyu şebekesindeki kayıp
kaçak tespiti çalışmalarında rekor düzeyde su
tasarrufu yapılmasını sağladı.

SANİYEDE 50.85 LİTRELİK SU KAYBI
ÖNLENDİ

ASKİ Etimesgut Bölge Müdürlüğü, 10
Ekim 2020 tarihinde Alsancak Mahallesi’nde
Alt Bölgelere Ayırma (DMA) çalışması
gerçekleştirdi. Çalışmada debi ve basınç
değerlerinin saniyede 38-78 litre aralığında,
10.1 bar ile 9.6 bar aralığında salınım yaptığı
görüldü.
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Bunun üzerine yüksek basınç ile işletilen
şebeke hatlarında fiziki kayıpların kaçınılmaz
olacağı öngörüsü ile hareket eden ASKİ
ekipleri, bölgeye Basınç Kırıcı Vana (BKV)
uyguladı. Basınç yönetimi sağlanarak,
su kayıplarının ve işletme maliyetlerinin
düşürülmesinin hedeflendiği çalışma ile
debi değeri 18 litre/saniye ile 52 litre/saniye
aralığına, basınç seviyesi ise 5.2bar’a çekildi.

Böylece Süvari ve Alsancak Mahallelerinde
saniyede 50.85 litrelik su kaybı önlendi.
Bölgenin yüksek basınçla işletilmesinden
kaynaklanan 35 arızanın, fiziki dinlemeler
sonucunda tespit edilerek giderilmesi ile yılda
1.603.605,60 metreküp su, şebekeye tekrar
kazandırılmış oldu.

KALECİK’E YATIRIM ATAĞI
Başkent genelinde yıllardır
ihmal edilen içme suyu ve altyapı
çalışmalarını tek tek gündeme
alarak hızla çözen ASKİ Genel
Müdürlüğü, Kalecik’te adeta
yatırım atağı başlattı. İlçenin
sonradan mahalleye çevrilen
köylerinde altyapı çalışmaları
yürütülüyor.
Kalecik’in
Eskiköy, Afşar, Karalar, Kınık
ve Demirtaş Mahallelerinde
şu ana kadar toplam 19 bin
metre içme suyu hattı döşendi.
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk, açıktan akan atık suların
(kanalizasyon) kapalı sisteme
alındığı Eskiköy ve Ovabağ
Mahalleleri ile kanalizasyon hattı
döşenen Yüzbey Mahallesi’ndeki
imalat çalışmalarını yerinde
denetledi.
Öztürk beraberindeki ekip
ile birlikte ilk olarak 2019 yılı
nüfus bilgilerine göre 258
kişinin ikamet ettiği Eskiköy
Mahallesi’ni ziyaret etti.

ESKİKÖY 10 YILDIR SU
SIKINTISI ÇEKİYORDU
Eskiköy’ün 10 yıldır su sıkıntısı
çektiğini hatırlatan Öztürk,
mahalleyi temiz, kaliteli ve
sağlıklı içme suyuna kavuşturmak
için bölgeye duktil borulardan
oluşan 2 bin 550 metre içme
suyu hattı döşendiğini bildirdi.
Eskiköy’de açıktan akan atık
suyun kapalı sisteme alındığı
imalat çalışmalarını kontrol
Eskiköy Mahallesi Muhtarı
eden Öztürk, “Yaklaşık 1 buçuk
Halil Gümüş
ay gibi kısa bir süre içinde 3 bin
sıkıntı çekiyorduk.
metrelik bir metraj yaptık. Bin
ASKİ Genel Müdürümüze,
metre sonra da işimiz bitecek”
dedi. Şantiyeye geçerek işçilerle özellikle de Mansur Başkanımıza
sohbet eden Öztürk, Eskiköy çok teşekkür ediyorum” diye
Muhtarı Halil Gümüş ile de bir konuştu.
araya geldi.
ASKİ’nin
çalışmalarından
duyduğu memnuniyeti ifade
eden Gümüş de, “İçme suyumuz
yoktu. Yeni yerleşim alanımızda
altyapı yoktu. 2-3 senedir çok
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KALECİK’İN MAHALLELERİNDE AÇIKTAN AKAN
ATIK SULAR KAPALI SİSTEME ALINIYOR
OVABAĞ’DA ÇALIŞMALAR
DEVAM EDİYOR
Ardından Ovabağ Mahallesi’ne
geçen Öztürk, burada sürdürülen
açıktan akan atık suların kapalı
sisteme alınması çalışmaları
ile ilgili olarak, “Burada ana
hattı bitirmek üzereyiz. Bu
hattın bitirilmesinin ardından
ara sokaklarda ihtiyaç duyulan
yerlere de girerek atık su ile ilgili
hatları da çekeceğiz. Sonra da
mevcut ana hattımız vasıtasıyla
atık su arıtma tesisimize
tahliyesini yapacağız” dedi.

150 metresinin tamamlandığını
kaydeden
Öztürk,
Hançılı
Mahallesi’nde ise 3 bin metre
atık su hattı yapıldığını aktardı.

Yüzbey Mahallesi Muhtarı
Hasan Doğan

YÜZBEY’E KANALİZASYON
HATTI YAPILIYOR
“KÖYÜMÜZE YENİ
Öztürk,
daha
sonra
ALTYAPI YAPILIYOR,
beraberindeki ekip ile birlikte
ÇALIŞANLARDAN ALLAH
kanalizasyon hattı döşenen
RAZI OLSUN”
Yüzbey Mahallesi’ne geçerek,
burada devam eden çalışmaları
Yüzbey Mahallesi Muhtarı
inceledi. Yüzbey Mahallesi’nde
toplamda 2 bin 750 metre atık Hasan Doğan ise önceden
su hattı döşeneceğini, bunun bin evlerinde 1 ile 1 buçuk metrelik
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foseptik bulunduğunu, 2-3
ayda bir dolan foseptiği ASKİ
ekiplerince çektirdiklerini
belirterek, şöyle konuştu:
“Köyümüzde yeni altyapımız
yapılıyor. Daha önce koku sorunu
oluyordu, bundan sonra İnşallah
olmayacak. Sağ olsun Ankara
Büyükşehir
Belediyesi’nin
bölgemizde çok güzel çalışmaları
var. Su sıkıntımız da vardı. Su
kaynağımız var ama haneler
çoğaldığı için 2 yıldır yetersiz
kalıyordu.
Çünkü
emekli
vatandaşlarımız
pandemiden
dolayı
mahallemize
akın
ettiler. Mahallemiz için tüm
çalışanlardan Allah razı olsun.”

FİZİKİ SU KAYIP KAÇAKLARINA
SIKI DENETİM…

“

A S K İ , “S ızın tı Yön eti m D a n ışmanlığı ve Tekno lo ji Araşt ır ma Pro jesi” ile s u
k ay ı p l ar ı nı ka demeli bir şekild e azalt arak süreci iyileşt irmeyi hed efliyor.

A

SKİ Genel Müdürlüğü,
“Sızıntı Yönetim
Danışmanlığı ve Teknoloji
Araştırma Projesi” kapsamında
Ankara’nın şehir şebeke
suyundaki fiziki kayıp ve
kaçakların tespit edilerek
azaltılması için uluslararası
çalışma yürütüyor. Projeye
İngiltere’nin Ankara
Büyükelçiliği ve yabancı bir
firma destek verecek.
1 Mart 2021 tarihi itibarıyla
başlatılan proje ile Ankara’da
belirlenecek pilot bölgede son
teknolojiye sahip akustik sensör,

basınç sensörü ve debimetre
ölçüm cihazları kullanılarak su
kayıpları tespit ediliyor. İlerleyen
süreçte Ankara geneline
yayılması planlanan proje ile
şehir şebeke suyundaki fiziki
kayıp ve kaçakların maksimum
ölçüde önlenmesi amaçlanıyor.
ASKİ Genel Müdürü
Erdoğan Öztürk, Genel Müdür
Yardımcıları Baran Bozoğlu ve
Ekrem Akçul, Ankara 1. Bölge
Su ve Kanal İşletme Dairesi
Başkanı Yılmaz Şengül, 2. Bölge
Su ve Kanal İşletme Dairesi
Başkanı İlteriş Erdaş, 3. Bölge Su
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”

ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı
Oktay Başkaya ile ENZEN
şirketi temsilcileri, zoom
video konferans uygulaması
ile görüntülü ve sesli toplantı
gerçekleştirdi. ASKİ Konferans
Salonu’nda yapılan toplantıda,
26 Ocak 2021’de ASKİ ve
firma arasında imzalanan “İyi
Niyet Mutabakat Anlaşması”
gündeme geldi. Anlaşmaya göre
firma, ASKİ’nin su kayıpları ile
mücadelesinde ASKİ’ye bedelsiz
hizmet verecek.

“BERABER GÜZEL ŞEYLER ÜRETECEĞİZ”
Toplantıda konuşan ASKİ
Genel Müdürü Öztürk, “Yeni
bir yönetim olmamız nedeniyle
hem kendi sistemimizi kurmamız
hem de geçmişe yönelik
sağlıklı verileri oluşturmak için
çeşitli çalışmalarımız var. Su
kayıplarıyla ilgili çalışmalar da
bunların bir kısmı. Bu konuda
ENZEN grubun sağlayacağı
katkı için şimdiden çok teşekkür
ediyorum. Umarım faydalı bir
birliktelik ile beraber güzel şeyler
üretebileceğiz” dedi.
TÜRKİYE VE İNGİLTERE
ARASINDA BİLGİ PAYLAŞIMI
Firmanın Türkiye yetkilisi
Okan Benli de, projenin sadece
ASKİ’ye değil tüm Türkiye’ye
faydalı olacağının altını
çizerek, danışmanlıktan saha
uygulamalarına kadar çok yönlü

uygulanacak proje sayesinde
Türkiye ve İngiltere arasında
bilgi paylaşılacağını kaydetti.

kayıplarını kademeli bir şekilde
azaltarak süreci iyileştirmeyi
hedefliyor.

YÖNETMELİĞE GÖRE SU
KAYIPLARI 2023’E KADAR
EN FAZLA YÜZDE 30 OLMAK
ZORUNDA
30874 sayılı ve 31 Ağustos
2019 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren
“İçme Suyu Temin ve Dağıtım
Sistemlerindeki Su Kayıplarının
Kontrolü Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” ile büyükşehir ve
il belediyelerinin, su kayıplarını
2023’e kadar en fazla yüzde 30,
2028’e kadar ise en fazla yüzde
25 düzeyine çekmeleri gerekiyor.
ASKİ, “Sızıntı Yönetim
Danışmanlığı ve Teknoloji
Araştırma Projesi” ile su

İNGİLTERE’DEKİ PRATİKLER
İNCELENECEK, YOL
HARİTASI ÇIKARILACAK
Proje kapsamında DMA
(ölçüm bölgeleri) alanlarının
tespiti, su sızıntı/kayıp
lokasyonlarının belirlenmesini
takiben İngiltere’deki
pratikler incelenerek çalıştay
düzenlenecek. Proje hedefine
ulaşılabilmesi için fayda/
maliyet hesaplamaları yapılarak
yıllar bazında yol haritası
oluşturulacak.
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MANSUR YAVAŞ’TAN SU TASARRUFU İÇİN
‘‘KADEMELİ SU TARİFESİ’’ ÖNERİSİ

Tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği ve
küresel ısınma Türkiye’de de son yılların en kurak dönemlerinin yaşanmasına neden oluyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş, su tüketimindeki israfın önüne geçmek
için “Kademeli Su Faturası” uygulamasını
belediyenin ocak ayı meclis toplantısı gündemine taşıdı. Kademeli tarifenin mecliste kabul
edilmesi halinde sosyal yardım alan ailelere
suyun metreküp birim fiyatı 1 TL’ye indirilecek. 10 metreküp ve üzeri su kullanan aboneler
7,5 TL, 15 metreküp ve üzeri su tüketimi yapan
aboneler ise 9 TL ödeyecek.
Başkan Mansur Yavaş, su israfının önüne geçecek formüller üzerinde çalışırken, 11
Ocak’ta toplanan Ankara Büyükşehir Belediye
Meclisi’ne “Kademeli Su Faturası” uygulamasına geçilmesine ilişkin hazırlanan Başkanlık Yazısını sundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile
iklimle mücadele konusunda faaliyet gösteren
birçok sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenen kademeli tarife, henüz oylanarak karara
bağlanmadı. Ekonomik zorluk çeken ihtiyaç
sahibi ailelerin konut aboneliklerinde kademeli
tarifeye geçildiğinde 10 metreküpe kadar su
kullanımında 10 TL su faturası ödenecek.

TÜKETİMİ AZALTACAK DÜZENLEME
ASKİ Genel Müdürlüğü’ne Ankara’da
kayıtlı bulunan konut tipi aboneliklerin genelinde istatistik çalışması yaptıran Başkan Yavaş,
gelen bilgiler ışığında kademeli su tarifesi
uygulamasının yüksek kullanımın önüne geçeceğini ve tasarruf sağlayacağını düşünüyor.
Tüketim kademe incelemesine göre;
0-10 m³/ay tüketime sahip abonelerin abone
sayısı içerisindeki oranı yüzde 70,25 iken toplam
tüketimin yüzde 44,63 ünü gerçekleştirdiği,
11-15 m³/ay tüketime sahip abonelerin abone
sayısı içerisindeki oranı yüzde 18,75 iken toplam
tüketimin yüzde 24,54 ünü gerçekleştirdiği,
15 m³ ve üstü /ay tüketime sahip abonelerin
abone sayısı içerisindeki oranı yüzde 11 iken
toplam tüketimin yüzde 30,83’ünü gerçekleştirdiği belirlendi.
Suyun tüketimindeki dengesizliği ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenen mekanik
faturalama işlemlerinde en az orana sahip olan
15 m³ ve üstü/ay sahip olan abonelerin toplam
tüketilen suyun yüzde 30,83’ünü tüketmiş olmasının tespiti de su kaynaklarının korunması
ve tasarruf ilkesine aykırılık olarak ortaya çıktı.
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KONUT ABONELERİNDE 10 METREKÜPE
KADAR SUYUN BİRİM FİYATINDA
DEĞİŞİM YOK
Meclise sunulacak kademeli tarifeye göre
10 metreküpe kadar suyun birim fiyatında değişim yapılmazken, 10 metreküp üzeri kullanımda
ise il merkezinde aylık su ve atık su birim ücreti
toplam olarak;
0-10 metreküp arası 5 TL,
11-15 metreküp arası 7,5 TL,
15 metreküp ve üzeri 9 TL olacak.
ÖZTÜRK, KURTBOĞAZI BARAJI’NDA
İNCELEMELERDE BULUNDU
Bu arada Çamlıdere Barajı’ndan sonra 92
milyon metreküplük azami su hacmi ile Ankara’ya su temin eden 2. büyük baraj olan Kurtboğazı Barajı’nda incelemelerde bulunan ASKİ
Genel Müdürü Öztürk, Ankara’nın çevresinde
yer alan ve kentin su ihtiyacını karşılayan 7 barajın toplam hacminin 1 milyar 584 milyon 555
bin metreküp olduğunu söyledi.
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ANKARA GÜNDE 250 LİTREDEN FAZLA SU
TÜKETİYOR
Ankara’da kişi başı günlük tüketilen su miktarının kayıp kaçak su durumları da dâhil edildiğinde
250 litrenin üzerine çıktığını ifade eden Öztürk, şu
bilgileri verdi:
“Küresel su krizinden ne yazık ki Başkentimiz de
payına düşeni alıyor. Bu yıl çok kurak ve yağışsız
bir yıl geçiriyoruz. Üzerine pandemi şartları da
eklenince hijyen hassasiyeti ve artan su ihtiyacına
bağlı olarak barajlar alarm veriyor. Bu yıl kişi başı
su tüketim oranları pandemi nedeniyle daha da
yüksek. Hijyen kurallarına mutlaka dikkat edelim
ama suyumuzu her zamankinden daha tasarruflu
kullanmaya da özen göstermek zorundayız.”

ANKARA
BARAJLARINDA
GEÇEN YILA GÖRE
50 MİLYON METREKÜP
DAHA AZ SU VAR
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B

aşkent Ankara’yı besleyen barajların da
tüm dünyayı etkileyen kuraklık krizi ile
imtihanı sürüyor. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk, Başkent’in çevresinde bulunan ve
kente içme suyu sağlayan 7 barajdaki aktif
kullanılabilir su miktarının mart ayı başında
yaklaşık 145 milyon metreküp olduğunu
açıkladı. Öztürk, “Bu rakam geçen yıla nazaran
yaklaşık 50 milyon metreküp daha az. Lütfen
suyumuzu tüketirken her zamankinden daha
özenli olalım” dedi.
Öztürk, Ankara’ya su temin eden en büyük
baraj olan Çamlıdere Barajı’nı ziyaret ederek,
barajda incelemelerde bulundu. Ankara’ya içme
ve kullanma suyu sağlayan barajların su durum
tablosuna ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde
bulunan Öztürk, “Çamlıdere Barajı’ndan
İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne giden 2 bin
200’lük 3 hattımız var. Normal koşullarda bu
barajımızdaki aktif doluluk hacmimiz 1 milyar 70
milyon metreküptür. Ancak şu an baktığımızda
Çamlıdere’de 95 milyon metreküp aktif doluluk
hacmimiz var” diye konuştu.

toplum kuruluşları gerek Kent Konseyi, meslek
odaları ve muhtarlarımızla vatandaşlarımızı
bilinçlendirmek
için
çalışıyoruz.
Vatandaşlarımızın duşta kullandığı, arabasını
yıkadığı, bahçesini suladığı suya mutlaka dikkat
etmesi gerek. Suyun her damlası çok kıymetli.
Vatandaşlarımızın bu uyarılarımızı dikkate
almalarını özellikle rica ediyorum.
YAĞAN KAR, BARAJLARA SADECE 4-5
GÜNLÜK SU GETİRDİ
Öztürk, ayrıca “Son zamanlarda yağan karın
erimesi, 4-5 günlük su kazandırdı. Barajlardaki
suyumuz şu anki mevcut durumunu bir süre
daha koruyacak gibi görünüyor” dedi.

KENTE GÜNDE ORTALAMA 1 MİLYON
METREKÜP SU VERİLİYOR
Ankara’nın çevresinde yer alan Çamlıdere,
Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Çubuk 2,
Kavşakkaya ve Elmadağ Kargalı Barajlarının
toplam hacmi 1 milyar 584 milyon 13 bin
metreküp kadar. ASKİ, yaşanan kuraklık
nedeniyle ne yazık ki dolu olmayan barajlardaki
ÇAMLIDERE’DE KÜÇÜK ADACIKLAR su miktarını dijital sensörler aracılığıyla anlık
OLUŞTU
takip ederek, resmi internet sitesinde halka
Öztürk, “Baraj rezervuarına baktığımızda açıklıyor. 2 milyon 446 bin 412 abonesi bulunan
geçmişte Çamlıdere Barajı’nın yaklaşık 20 ASKİ, kente günde ortalama 1 milyon metreküp
metre daha üst kottayken şu an geldiği durumu su veriyor.
rahatlıkla görmemiz mümkün. Suyun yaladığı
yerler, boşa çıkan yerler, oluşan küçük adacıklar
ÇAMLIDERE’Yİ 8 DERE BESLİYOR
1987 yılında işletmeye alınan, kil çekirdekli
barajdaki suyun ne kadar azaldığını gösteriyor”
kaya dolgu tipindeki Çamlıdere Barajı’nın
dedi.
normal su kotunda hacmi 1 milyar 220 milyon
“UYARILARIMIZI DİKKATE ALMANIZI 380 bin metreküp, aktif hacmi ise 1 milyar 70
RİCA EDİYORUM”
milyon 320 bin metreküp kadar ölçülüyor.
Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Çamlıdere Barajı, Acun, Çay, Eşik, Ilıca,
“Ankara geneli için konuşmamız gerekirse Akpınar, Çayır, Değirmenözü ve Avluçayır
geçen yıl 195 milyon metreküp olan aktif dereleri ile besleniyor.
hacmimiz şu an sadece 145 milyon metreküp.
Bu tablonun yaratığı sonuçlar ile ilgili
halkımızı bilinçlendirmek adına gerek sivil
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11 BARAJDAN 4’ÜNÜN ‘‘KORUMA PLANI VE
ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME PROJESİ’’ HAZIR

B

aşkent’e içme suyu sağlayan havzaların
sürdürülebilir kullanımı için “özel hüküm
belirleme” çalışmaları yapan ASKİ Genel
Müdürlüğü, Çamlıdere Barajı ve Gerede Işıklı
Regülatörü’nün ardından Kurtboğazı, Eğrekkaya
ve Akyar Barajları için de “koruma planı”
hazırladı. Çalışmalar Ankara’nın çevresindeki 7
baraj için sürerken, tüm özel hüküm belirleme
projelerinin 2022 yılı sonuna kadar başlatılması
planlanıyor.
Ankara’nın içme suyu kaynaklarını
korumak için harekete geçen ASKİ Genel
Müdürlüğü, tarım, sanayi ve yerleşim yerlerinin
su havzaları üzerindeki olumsuz etkisini
azaltmak için kurumun havza yönetmeliğine
ek olarak “özel hüküm belirleme” çalışmaları
yürütüyor.

“İçme ve Kullanma Suyu Havzalarının
Korunmasına Dair Yönetmelik”in 28 Ekim
2017’de yayımlanmasının ardından Ankara’nın
çevresindeki 11 baraj için “kirlilikten
koruma ve iyileştirme” süreci başlatan ASKİ,
“Kurtboğazı-Eğrekkaya-Akyar Barajı Koruma
Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projesi Havza
Kapanış Toplantısı”nı 9 Nisan 2021 tarihinde
Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’nda yaptı.
Toplantıya ASKİ Genel Müdür Yardımcıları
Baran Bozoğlu ve Ekrem Akçul ile Kızılcahamam
Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek katıldı.
Bölge halkı, muhtarlar, sivil toplum örgütü
temsilcileri ve ilgili kamu kurumları olmak üzere
tüm paydaşların görüşlerini almak için yapılan
toplantıda söz konusu üç havza için alınacak
tedbirler masaya yatırıldı. Toplantı soru, görüş
ve öneriler ile devam ederken, 30 günlük askı
sürecinin ardından koruma planına son şeklini
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü verecek.
“HAVZALARIMIZDA BÜYÜK BİR YANGIN
VAR”
Toplantının açılış konuşmasını yapan ASKİ
Genel Müdür Yardımcısı Bozoğlu, “Doğrudan
hissetmiyor gibi görünsek de şu an Ankara’ya
su sağlayan havzalarımızda büyük bir yangın
var. Ne yazık ki havzalarımızda yeterince su yok.
Kullanılabilir su miktarı yüzde 15 seviyelerinde”
dedi.

ASKİ Gen. Müd. Yrd. Baran Bozoğlu
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“ASKİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ RİSKİNE
ODAKLANDI”
Yıllar önce bilimsel raporların Ankara’da su
kıtlığı yaşanacağını öngördüğünü ifade eden
Bozoğlu, şunları kaydetti:
“Maalesef artık bu krizi yaşayan bir nesiliz.
Çözüm noktasında en önemli konu iklim
değişikliğine uyum sağlamak. Yaşamımızı, tarımsal
üretimimizi, hayvancılığı kısaca her şeyi bu riski
göze alarak şekillendirmemiz gerek. İçme suyu
kaynaklarımızı koruyabilmek, kaynaklarımızın
paylaşımını insan ve doğa odaklı yapabilmek
temel hedefimiz. Zaten uluslararası alanda Paris
İklim Anlaşması bu konuda somut hedefler ortaya
koyuyor. Biz de ASKİ olarak buna odaklanmış
durumdayız.
“ANKARA’NIN SADECE YÜZDE 14’ÜNDEN
SU TOPLAYABİLİYORUZ”
Ankara’nın yüz ölçümü 25 bin 632 kilometrekare.
Ancak bu kadar geniş bir alan içinde sadece 3
bin 680 kilometrekarelik bir alandan sularımızı
toplayabiliyoruz. Yani kentimizin sadece yüzde
14.1’inden ve bu oldukça düşük bir oran. Bu çarpıcı
tablo su havzalarının daha dikkatli korunması
gerektiğini açıklıyor. Bu kapsamda havzalarımızı
6 gruba ayırdık. Çamlıdere Barajı ve Gerede Işıklı
Regülatörü için çalışma tamamlanarak uygulamaya
geçildi. 2. grupta Kurtboğazı, Eğrekkaya ve Akyar
var. 3. grupta ise Çubuk 2 ve Kavşakkaya. Çubuk
2 için çalışmaların haziran ayına kadar biteceğini
tahmin ediyoruz. Onları Türkşerefli ve Peçenek
takip edecek. Kargalı Barajı’nın ihalesi de 2022’de
yapılacak.”
Bozoğlu, Kesikköprü Barajı için özel hüküm
belirleme çalışmalarının 2022’de başlatılacakken,
yaşanabilecek su kıtlığı göz önüne alınarak 2021’e
çekildiğini bildirerek, “Kesikköprü’yü de koruyucu
bir yaklaşımla daha temiz tutma hedefimiz var”
dedi.
GÖRGÜN: ANKARA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ ÖNCÜ OLDU
Toplantıda İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Erdem Görgün de yapılan çalışmalara ilişkin
teknik bir sunum gerçekleştirdi. Görgün,
“Türkiye’de özel hüküm belirleme çalışmaları için
ihaleleri ilk açarak öncü rol üstlenen belediye
Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu. Amaç halkın
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havzadan en sağlıklı şekilde yararlanmasını
sağlamak. Yani koruma ve kullanma dengesini
sağlamak” diye konuştu.

KURAKLIKLA MÜCADELE İÇİN “İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM HİBE PROGRAMI”NA
BAŞVURDUK

S

uda risk yönetimini planlayarak iklim krizi
kaynaklı, gelecekte yaşanması muhtemel
kuraklık ile mücadele edilmesini amaçlayan
ASKİ Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın, Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı
desteğiyle
yürüteceği
“İklim
Değişikliğine Uyum Hibe Programı”na
başvuru yaptı. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk, program ile uzun vadede Başkent’in
su güvenliğini garantiye almak için yer altı
su kaynaklarının dayanıklığının arttırılması
yönünde çalışma yapılacağını belirtti.
Başkentlilere 1987 yılından bu yana hizmet
veren ASKİ, tarihinde ilk kez Avrupa Birliği
(AB) hibe programına başvurdu. Programa
başvuru kapsamında Avrupa Komisyonu İş
Birliği Ofisi (EuropeAid) tarafından oluşturulan
ve potansiyel başvuru sahiplerine ait veriler
için online kayıt anlamına gelen “Potential
Applicant Data Online Registration (PADOR)”
kaydı oluşturuldu. Ayrıca AB ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından “IPA-II Dönemi Çevre
ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı”
kapsamında finanse edilen projenin kayıt ve
başvuru aşamasında, “AB IPA II Projeleri’’ banka
hesabı açıldı. PADOR kaydı sonucunda ASKİ
adına EuropeAid ID alındı.
SUDA RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI
Başvuru aşamasındaki programa ilişkin
açıklamalarda bulunan ASKİ Genel Müdürü
Erdoğan Öztürk, Başkent’in içme ve kullanma
suyu, sulama ve endüstriyel kullanım sularının
kaynak-ihtiyaç
dengesinin
kurulmasının
planlandığını,
sürdürülebilir
rasyonel
yönetim için afet risklerini önleme ve azaltma
çalışmalarının yürütüleceğini anlattı.

YER ALTI SU KAYNAKLARI İÇİN ÖZEL
ÇALIŞMA
Artan şehir nüfusu ve iklim değişikliğinin,
su kaynakları üzerindeki baskıyı giderek
arttırdığını ifade eden Öztürk, “Günümüzde
yağışın dağılımı düzensiz olup, baraj gibi açık
sistemlerde buharlaşma miktarı da ne yazık
ki çok yüksek. Bu nedenle uzun vadede su
güvenliğini garanti altına almak için yer altı
su kaynaklarının dayanıklığını arttırmamız
oldukça önemli” diye konuştu.
“AMAÇ BAŞKENT’E YETERLİ SU TEDARİKİ
SAĞLAMAK”
Öztürk, şöyle devam etti:
“Projemizin asıl amacı; iklim değişikliğinden
etkilenen su stresi koşulları altında gelecek
yıllarda Ankara bölgesi nüfusu için yeterli su
tedarikini sağlamak. Bu amaçla Başkent’imiz
için dinamik bir su potansiyeli ve su talep
sistemleri analizi yapılacak. Toplumumuz ve
çocuklarımız için gelecekte su güvenliğinin
sağlanmış olduğu daha yeşil, daha dijital ve daha
dirençli bir toplum oluşturan bir iyileşmeye
yatırım yapacağız. Başkent’imizin gelecekteki
su potansiyeli ve su talebinin Coğrafi Bilgi
Sistemlerine dayalı olarak değerlendirilmesi,
sadece kurumumuz için değil, aynı zamanda
sorumlu tüm yerel makamlara da su yönetimi
hususunda seçenek sağlayacaktır. Bu çalışma,
vizyon projemiz Yönetilebilen Yer Altı Suyu
Depolama Projesi’ni (YYDP) de destekleyecek.
Bu projede geliştirilen araçlar ve elde edilen
sonuçlar YYDP projemizde de kullanılacak.”
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‘‘ASKİ MUHTARLARLA BULUŞUYOR’’
TOPLANTILARI SÜRÜYOR...

B

aşkent’in 25 ilçesini kapsayacak şekilde
düzenlenen “ASKİ Muhtarlarla Buluşuyor”
toplantılarının Çankaya ilçesinin ardından Gölbaşı
ve Mamak ayağı da yapıldı.
Bürokrasi ve halk arasındaki diyaloğu arttırarak
Başkent’in sorunlarını daha hızlı çözmeyi amaçlayan
toplantılar kapsamında ASKİ Genel Müdürü
Erdoğan Öztürk, 2 Şubat 2021 tarihinde Gölbaşı
muhtarlarıyla bir araya geldi.
DOĞA HARİKASI İLÇEDE MOGAN GÖLÜ İÇİN
ÖZEL ÇALIŞMA
ASKİ Genel Müdürlük Binası Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Öztürk,
“Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi “ içinde yer
alan Mogan Gölü’ne karışan atık su hatları ile ilgili
özel bir çalışma yapılacağını açıkladı. Başkent’in
doğa harikası ilçesinin nüfusu arttıkça altyapı
ihtiyacının da arttığını kaydeden Öztürk, “Gölbaşı’na
bugüne kadar 55 milyon 600 bin liralık yatırım
yaptık. 2021 yılı içinde ise ilçemize 120 milyon liralık
daha yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi. Öztürk,
göreve gelir gelmez ilk iş olarak Ankara içme suyu
şebeke hattındaki asbestli borularla ilgili ihale
yaptıklarını aktararak, “Mamak-Gölbaşı İçme Suyu
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Hattı’nı bitirdiğimizde bölgenin büyük bir kısmının
su sıkıntısı giderilmiş olacak. Ardından sorunlu
bölgelere noktasal olarak yeni hatlar, depolar, terfi
istasyonları ilave edilecek. Ankara’da bin 600’e yakın
depo var. Bu yıl planlamaya aldığımız depo sayısı ise
700” diye konuştu.
“MAMAK’IN ALTYAPISINA ADETA NEŞTER
VURDUK”
Öztürk, 3 Mart 2021 tarihinde ise Mamak
muhtarlarını ağırlayarak, şöyle konuştu: “İlçenin
altyapısına adeta neşter vurduk. Yoğun yağmurlarda
su baskını yaşanan binalar ve sokak içleri için 4
bin 100 metre yağmur suyu hattı döşedik. Haftada
bir patlak veren içme suyu hatlarına da müdahale
ederek, kısa sürede 133 bin 934 metre hat imalatını
tamamladık. Toplamda 21 bin 140 metre atık su hattı
ile 14 bin 640 metre yağmur suyu hattı yaptık ilçeye.
SENELERDİR EL SÜRÜLMEYEN HATİP ÇAYI
TEMİZLENDİ
Senelerdir el sürülmeyen Hatip Çayı’nın şehir
içinden akan bölümünde temizlik yapıldı. Toplamda
11 bin 960 metreküp dere temizliği yaptık. 4 bin
151 küçük hazneli ızgara imalatı ile 16 bin 988

ızgara temizliği ve 705 bin 170
metre de atık su ve yağmur suyu
hat temizliği gerçekleştirdik.
Mamak Belediyesi’nin önündeki
su yığılmalarının önüne geçen
imalatlar yaptık.”
“ASKİ İLE AİLE GİBİ OLDUK”
Toplantılara katılan muhtarlar
ise duygu ve düşüncelerini şöyle
ifade etti
Gölbaşı Tulumtaş Mahallesi
Muhtarı Kazım Koç: Tulumtaş’ın

su ile alakalı çok bir sorunu
kalmadı. Geçen yıl bilginiz
çerçevesinde bayağı bir el atıldı
sorunlara, teşekkür ederiz. Ama
altyapı ile ilgili sıkıntılarımız var.
Gölbaşı Karşıyaka Muhtarı
Satılmış Deveci: Bizim
mahallemiz merkez mahalle

olduğu için acil bir sıkıntımız
yok. Sorunlarımız olduğu zaman
da ASKİ ile bir aile olarak 24 saat
çalışıyoruz. Telefon ettiğimizde
sorunlarımızı yerinde gideriyorlar,
şahsınıza çok teşekkür ederim.
Gölbaşı Şafak Mahallesi
Muhtarı Bayram Özkan:

Su demek can demek. Genel
müdürüm size ve yardımcılarınıza,
işçilerinize teşekkür ediyorum. 2
ay önce bölge müdürümü aradım
saat 22.00‘de çıktı geldi. 20 senedir
kardeş gibi çalışıyoruz. Hepsine
çok teşekkür ederim. Başta özü
sözü bir olan Mansur abime
saygılarımı sunuyorum.

Gölbaşı Mahmatlı Mahallesi
Muhtarı Hüseyin Yılmaz: Su
şebekemiz 60 yıllık. Bu nedenle
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ASKİ ekibi her gün burada.
Su depomuzun büyütülmesini
istiyoruz.
“ASKİ EKİPLERİ, ADETA
112 İLE YARIŞIYOR”

Mamak Ege Mahallesi
Muhtarı Ali Kahraman:
ASKİ Mamak bölge
müdürümüz ve birim
şeflerimiz bize çok yakınlar.
Ayrıca ilk kez ASKİ Genel
Müdürü nezdinde bir toplantı
yapılıyor. Bunun için sizi ve
ekibinizi tebrik ediyorum.

Mamak Derbent Mahallesi
Muhtarı Ekrem Yalçınkaya:
ASKİ ekipleri adeta 112 ile
yarışıyor ve sorunları hızla
çözüyorlar.

gün 24 saat arayabiliyoruz ve her
zaman anında müdahale ediyorlar.
Böylece temiz su patlağında
su boşa akmamış oluyor, kanal
patlağında da daha fazla zarar
görmeden olaya müdahale etmiş
oluyorlar.
Mamak Peyami Sefa
Mahallesi Muhtarı Satılmış
Çakır: ASKİ, 355 Sokak’taki
büyük bir sıkıntımızı giderdi çok
teşekkür ediyoruz, 336 Sokak’taki
sıkıntı da inşallah çözülecek.
Mamak Kayaş Mahallesi
Muhtarı Ahmet Halat: ASKİ
bir sıkıntımız olduğunda anında
hizmet veriyor memnunuz. Keşke
her kurum ASKİ gibi olsa.
Mamak Cengizhan
Mahallesi Muhtarı Çiğdem
Sarıtaş: ASKİ Bölge
Müdürlüğünün çalışmasından
çok memnunum. Çok özverili
çalışıyorlar. Bize sadece bir telefon
kadar uzaktalar. Kendilerini 7
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Mamak Balkiraz Mahallesi
Muhtarı Murat Kaymakçı:
Başkanımız Mansur Yavaş
nezdinde tüm çalışma
arkadaşlarına Ankara’ya verdikleri
hizmetlerden dolayı çok teşekkür
ediyorum. Mamak Caddesi’nde
kot farkından dolayı tepme
yaşanıyor. Bu soruna da el atılırsa
Ankara’ya güzel hizmet etmiş
olacağız.

Mamak Mehtap Mahallesi
Muhtarı Fazlı Dinçdemir:
139 Sokağımızın yağmur suyu
kanalı yoktu orası yapıldı
Vatandaşlarımız çok mağdurdu.
Yağmur yağdığında gündüz
kadınlar, gece de erkekler evlerine
su basmasın diye kum torbalarıyla
bekliyordu. O sorunumuz çözüldü
çok teşekkür ederiz.

25

SIFIR ATIK PROJESİ’NDE HEDEF
PLATİN BELGE

A

SKİ, sıfır atık yaklaşımını Başkent’te
daha sağlıklı hale getirebilmek ve kurum
bünyesindeki atıkları azaltmak için Genel
Müdürlük binası ve 69 yerleşkesinde çalışma
yürütecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dünya
Bankası Raporlarına göre yılda 34 milyon
ton atığın oluştuğu Türkiye’de atıkların
doğru şekilde toplanıp, bertaraf edilerek
ekonomiye kazandırılması için “Sıfır Atık
Projesi” başlatmış, proje 2018 yılında Çevre
Kanunu’nda yer almıştı. ASKİ de Bakanlık
ve Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışarak
kendi atığını azaltacak.
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Çalışma kapsamında öncelikle kurumun
tüm binalarında durum analizi yapılarak her
yerleşkede ne kadar atık çıktığı ölçülecek.
Ardından personelin özellikle yoğun olduğu
bölge müdürlükleri ve tesislere atıkların
türlerine göre ayrı toplanmasını sağlayacak
mekanizmalar yerleştirilecek.
“SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ
EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ SEMİNERİ”
DÜZENLENDİ

Profesyonel bir ekiple başlatılan çalışma
çerçevesinde ilk adım olarak “Sıfır Atık
Yönetim Sistemi Projesi Eğiticilerin Eğitimi
Semineri” gerçekleştirildi. ASKİ Genel
Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen
seminerde atık uzmanı Cem Ferda Tunçer,
sunum yaptı. Çevre ve Şehircilik İl Müdür
Yardımcısı Adem Karacif ’in de katıldığı

toplantının açılış konuşmasını ise ASKİ Genel
Müdür Yardımcısı Bozoğlu yaptı.
“AMAÇ SADECE MEVZUATA UYUM
DEĞİL; ÖRNEK BİR ASKİ”
Bozoğlu, konuşmasında görevine başlar
başlamaz ilk işinin kurumda atıkların
ayrıştırılması için gereken kutuların bulunup
bulunmadığını kontrol etmek olduğunu
belirterek, “Gördüğüm tablo gerçekten
üzücüydü. Çünkü sıfır atık yaklaşımının ASKİ’de
tam olarak hayata geçirilmediğini gördüm”
dedi. Bozoğlu, şöyle devam etti:
“Bakanlık mevzuatına göre ASKİ’nin Sıfır Atık
Temel Belgesi alması gerekiyor ancak biz işi bir
adım daha ileri taşıyıp Platin Belge alana kadar
çalışacağız. Yani amacımız sadece mevzuata
uyum değil, atıklarını çok daha iyi yönetebilen
bir Ankara ve bu konuda Türkiye’ye örnek bir
kamu kurumu yaratmak. Ülkesini, toprağını
seven insanlar olarak hepimiz atık konusunda
hassasiyet göstermeliyiz. Hiç küçümsemeden
her birimiz evimizde ve iş yerimizde atıklarımızı
doğru toplarsak, atıkların doğru bertaraf ile
ekonomiye kazandırılmasını sağlarsak petrole
bağımlılığımızı azaltmış oluruz. Yani hem bir
ekonomik girdi hem de çevresel girdi sağlamış
oluruz.
EN AZ YÜZDE 15 AZALTILACAK
ASKİ, Ankaralıların atık suyunu başarılı bir
şekilde, yenilikçi çözümlerle yönetiyor, aynı
bakış açısıyla kendi atıklarımızı da yöneteceğiz.
Mevzuata göre Temel Belge almamız için
atıklarımızı en az yüzde 15 azaltmamız
gerekiyor. Yani ilk aşamada bu rakamı
hedefliyoruz, sonra kademeli olarak oranı
arttıracağız.”
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Türkiye’de tespit edilen 842 tür farklı atık
bulunduğunu aktaran Bozoğlu, “Hayatımızın
içinde dikkat etmesek de her anımızda bir
atık oluşturuyoruz. Bu rakam kişi başı 1.14
kilogramı buluyor. Bunlar kimi zaman tehlikeli
atık kimi zaman da elektronik ya da ambalaj
atığı. 842 türün 408’i tehlikeli, 434’ü ise
tehlikesiz atık olarak sınıflandırılıyor. Dünya
Bankası raporlarına göre dünyada yılda 733
milyon ton, Türkiye’de ise 34 milyon ton atık
ortaya çıkıyor. Bu nedenle sıfır atık konusu her
yurttaşın önceliği olmalı” diye konuştu.
“BELEDİYELER PROJENİN EN ÖNEMLİ
AYAĞI”
Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı
Karacif ise toplantıda şunları kaydetti:
“Ülkemiz, 2017 yılının ortalarında Sıfır
Atık Projesi’ni hayata geçirdi. Projenin
asıl amacı israfı önlemekti. Bakanlığımız
projede Ankara’yı pilot il olarak seçti. Böylece
hangi kurumun ne zaman hangi belgeyi
alacağı da bir takvime bağlandı. Buradaki
en önemli ayaklardan birisi de belediyeler.
250 bin üzerinde nüfusu olan belediyelerin
2020 sonunda artık Temel Belge almaları
gerekiyordu. Belediyeler hem kendi binalarıyla
ilgili bu belgeyi alacaklar hem de daha önemlisi
sorumlu oldukları sahada sıfır atık sistemini
kuracaktı. Hedeflediğimiz yere maalesef
gelemedik. Ankara’nın güzide kurumu ASKİ’nin
bu işi uzun vadede Platin Belge’ye taşıması
bizleri mutlu eder. Onun için de üzerimize
düşen her türlü desteği vermeye hazırız.”

MAMAK-GÖLBAŞI HATTI
650 BİN KİŞİYE İÇME SUYU SAĞLAYACAK MAMAK-GÖLBAŞI
HATTI’NIN YAPIMI BAŞLADI

A

nkara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş,
31 Mart Yerel Seçimi öncesinde
Başkentlilere verdiği bir sözünü
daha hayata geçiriyor. ASKİ
Genel Müdürlüğü, bitirildiğinde
650 bin kişiye su sağlayacak
olan, yaklaşık 26 kilometre
uzunluğundaki Mamak-Gölbaşı
İçme Suyu Hattı’nın yapım
çalışmalarına 28 Şubat 2021
tarihi itibarıyla başladı.
Kent yönetiminde önceliğinin
toplum sağlığı, acil içme suyu
ve altyapı yatırımları olduğunun
altını çizen Başkan Yavaş,

Başkent’in yıllar içinde birikmiş
sorunlarına tek tek el atıyor.
Yavaş, yaklaşık 30 yıldır su krizi
ile boğuşan Polatlı ve 20 yıldır
sıkıntı çeken Temelli ilçelerinin
ardından, şimdi de özellikle
yaz aylarında sık sık yaşanan su
kesintileri nedeniyle mağdur
olan Gölbaşı, Mamak, Çankaya
ve Haymana halkına kesintisiz ve
sağlıklı su müjdesi verdi.
Önceki açıklamalarında
“Allah ömür verirse görev
süremiz bitmeden son güne kadar
çalışıp, Ankara’nın tümünde
hemşehrilerimizin
bir
tane
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eksiği kalmaması için elimizden
ne geliyorsa yapacağız” diyen
Başkan Yavaş, dört ilçenin su
sıkıntısını tarihin derinliklerine
gömecek büyük ve kapsamlı bir
projeye imza atıyor.
ÇALIŞMALAR 398.
CADDE’DE BAŞLADI
Mamak-Gölbaşı İçme Suyu
Hattı’nın yapım çalışmalarına,
ekipler, Mamak 398. Cadde ve
devamındaki Dereboyu Caddesi
üzerinde başladı. Buradaki
çalışmalarda 1 vinç, 2 ekskavatör
ve 3 kamyon ile çelik borular

döşeniyor. 18 Mart itibarıyla
ikinci ekip, projede asıl başlangıç
noktası olarak planlanan Mamak
Polis
Merkez
Amirliği’nin
yanındaki Şehit Zülfü Çelik
Sokak’ta çalışmalara başladı.
270 GÜNDE BİTİRİLECEK
Mamak’ta bulunan TE-1 ve
Gölbaşı’nda yer alan TG-1
depoları arasında yapılacak içme
suyu ana iletim hattının yapım
işinin toplam ihale bedeli 119
milyon 458 bin 506 lira olarak
belirlendi. Şehit Zülfü Çelik
Sokak’tan başlayıp, İmrahor
Vadisi ve Eymir Gölü çevresinden
geçip Gölbaşı’nda son bulacak
projenin 270 günde bitirilmesi
planlanıyor.

1 İÇME SUYU DEPOSU VE
2 TERFİ MERKEZİ DE İNŞA
EDİLECEK
Sözleşme kapsamında Mamak
ve Gölbaşı arasında bin 600
milimetre, bin 400 milimetre ve
800 milimetre çaplarında 25 bin
282 metre çelik boru döşenecek.
Ayrıca 7 bin 500 metreküplük bir
içme suyu deposu, 2 terfi merkezi
inşa edilecek, terfi merkezlerinin
mekanik ve elektrik imalatları
tamamlanacak. Zaten mevcut
olan 3 terfi merkezi binasına ait
mekanik imalatları da tekrar
yapılacak. Çalışmalar, artan
nüfusa bağlı olarak özellikle yaz
aylarında su sıkıntısı yaşayan
Gölbaşı’ndaki 26 mahalleyi ciddi
şekilde rahatlatacak.
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ASKİ GENEL MÜDÜRÜ
ÖZTÜRK, ÇALIŞMA
NOKTASINDA
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk teknik ekibiyle birlikte
ilk çalışmaların başladığı Mamak
398. Cadde’yi ziyaret ederek,
incelemelerde bulundu. Burada
açıklama yapan Öztürk, şunları
kaydetti:
“Mamak, Gölbaşı, Haymana ve
Çankaya bölgemizin uzun vadeli
su problemini çözmeye başladık.
Kısa sürede yüklenici firmamız
mobilize oldu. Şu an projedeki
başlangıç noktamızdan (Şehit
Zülfü Çelik Sokak) yaklaşık 3
kilometre uzak bir mesafedeyiz.
Yaklaşık 650 binlik nüfusa hitap

“KISA SÜRELİ SU
KESİNTİLERİ OLABİLİR,
VATANDAŞLARIMIZDAN
SABIR İSTİYORUM”
Kazı çalışmalarının yerleşim
merkezinde olması nedeniyle
ellerinde olmayan nedenlerle
zaman zaman su kesintileri
“ÖNCELİĞİMİZ İŞÇİ SAĞLIĞI yapılabileceğini
ifade
eden
VE İŞ GÜVENLİĞİ”
Öztürk, “Merkezde olduğumuz
Çalışma güvenliği ile ilgili için zaman zaman karşımıza yeni
önlemleri üst düzeyde aldıklarını hatlar çıkıyor. Tabi bunları deplase
belirten Öztürk, “En çok hassas etmek (yerini değiştirmek) için su
olduğumuz, dikkat ettiğimiz konu kesintilerimiz söz konusu olabilir.
işçi sağlığı ve iş güvenliği. İnşallah O yüzden vatandaşlarımızdan bu
projeyi kısa sürede planladığımız kısa süreli kesintiler konusunda
şekilde bitiririz” dedi.
biraz sabır istiyorum. Sonuçta
onlar için çalışıyoruz” diye
konuştu.
edecek uzun soluklu bir imalatı
gerçekleştireceğiz.
Projenin
hayırlı olmasını diliyorum. Şu
an bulunduğumuz 398. Sokak’ta
yaklaşık 5 boy yani 60 metrenin
üzerinde döşenmiş hat görüyoruz.
Çalışmalarımız iyi gidiyor.”
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KARALAR MAHALLESİ’NDE İLETİM HATTI
VE SU ALMA YAPISI YENİLENDİ

B

aşkent genelinde içme suyu
ve altyapı yatırımlarını
aralıksız sürdüren ASKİ Genel
Müdürlüğü,
Kahramankazan
ilçesinde
bulunan
Karalar
Mahallesi’nin mevcut su iletim
hatları ve su alma yapısını
yeniledi.
ASKİ, mevcut su alma
yapısından depoya gelen iletim

hatları artık ekonomik ömrünü
tamamladığı için düzenli su
akışı sağlanamayan Karalar
Mahallesi’ne el attı. Mahalleye 1
kilometre 50 metrelik yeni boru
hattı döşeyen ASKİ ekipleri,
mahallenin su sorununu çözdü.
Çalışmalar için ASKİ’ye teşekkür
eden mahalle sakini Servet Çelik,
“Akmayan suyumuz nihayet bu
ÖNCE-
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SONRASI

sene aktı. Belediyemizden Allah
razı olsun” dedi.
Mahalle sakini Ferhat Bulduk
ise “Yıllardır suyumuz akmıyordu.
ASKİ geldi su sorunumuzu çözdü”
diye konuştu. Mahalle sakinleri
Zeki Çelik ile Abdullah Aktepe de
hızlı çalışma nedeniyle ASKİ’ye
teşekkür etti.

ATATÜRK BULVARI’NDA FACİANIN
EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

ASKİ ekipleri, Başkent’in en işlek
bulvarı olan Atatürk Bulvarı üzerinde,
Kuğulu Park’ın karşısında (Sırbistan
Ankara Büyükelçiliği önünde) asfalt altında
boşalan dolguyu fark ederek, olası çökme
durumunda yaşanabilecek büyük bir
felaketin önüne geçti.
Birkaç gündür devam eden sağanak
yağış sonrasında Kuğulu 1 Alt Geçidi’ne
sızan atık suyu yer altı kamerası yardımıyla
takip eden ekipler, toprağın çekilmesi ile
bulvar üzerindeki asfaltın altında boşluk
oluştuğunu tespit etti. Bölgede vakit
kaybetmeden titiz bir kazı çalışması başlatan
ASKİ ekipleri, söz konusu atık suyu yeniden
hat güzergâhına almayı başardı.
23 Mart 2021 gecesi sabahın ilk ışıklarına
kadar devam eden çalışmalar hakkında
bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk, sorunun Kuğulu Kavşağı’nda
bulunan ve 2006-2007 yıllarında yapılan
atık su hattının hatalı yapılmasından
kaynaklandığını belirtti. Öztürk, zamanla
yol oluşturarak Kuğulu 1 Alt Geçidi’ne sızan
atık su ile birleşen yağmur suyunun, Atatürk
Bulvarı’nda çökme riski doğurduğunu
açıkladı.

YER ALTI KAMERASI KULLANILDI
Öztürk, alt geçide sızan atık suyun nereden
geldiğini araştırdıklarını, hattı yer altı kamerası
ile izlemeleri sonucunda asfalt altında boşalan
dolguyu tespit ettiklerini aktardı.
3 METRELİK KISIMDA KUM ÇUVALLARI İLE
SÖZDE ÖNLEM ALINMIŞ
Atık su hattı baca çıkışından itibaren 3
metrelik bir kısmın açıktan kum çuvalları ile
tahkimat yapılarak boru içine yönlendirildiğini
gördüklerini anlatan Öztürk, titiz çalışma
neticesinde çuvallarla çevrilen söz konusu
kısımda taş duvar örüldüğünü ve beton atıldığını
kaydetti.
Öztürk, şöyle konuştu:
“Kuğulu Park’ın önünde yağmur nedeniyle
yaşanan bir su yoğunluğu vardı. Ekiplerimiz
titiz bir çalışma sonucunda şu an bulunduğumuz
zeminin altında ciddi bir boşalma olduğunu
gördü. Zamanında buraya yağmur suyu hattı
inşa edilirken, beton, taş duvar örülmesi gereken
yere ne yazık ki sadece kum torbaları koyarak
suyu yönlendirmeye çalışmışlar. Zamanla sistem
iflas edince de ciddi sızmalar meydana gelmiş.
Ekiplerimiz durumu fark eder etmez hemen
harekete geçerek toprağın boşaldığı yerleri kazı
ile genişletip, burada stabil bir yapı oluşturmak
için çalışma başlattı. Bu sayede önümüzdeki
süreçte burada olası bir sorun yaşanmayacak.
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Şu an müdahale etmemiş olsak; ilerleyen zaman
içinde havaların ısınmasıyla birlikte zemin daha
da gevşeyecek ve ciddi çökmeler, belki de hiç
tahmin edemeyeceğimiz olası felaketler söz konusu
olabilirdi.”
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FEN İŞLERİ ASFALT DÖKECEK
Gece boyunca aralıksız çalışan ASKİ ekipleri
çalışmayı tamamlayarak 24 Mart 2021 Çarşamba
günü saat 06.30 itibarıyla yolu yeniden trafiğe
açtı.

KEÇİÖREN IHLAMUR VADİSİ PARKI’NIN
10 YILLIK SU TAŞKINI SORUNUNA KÖKLÜ ÇÖZÜM

D

çalışmaları sonrasında bölgedeki yağmur
suyu hattının boşa çıkması nedeniyle parkın
yakınındaki binaların bodrum katlarını su
bastığını belirten Başkaya, şunları kaydetti:
“Çubuk Çayı’nın 2012 yılından önce dere
yatağı yukarıda, iş makinelerimizin çalıştığı
güzergâhtaydı. Bu güzergâh daha sonra
aşağı tarafa alındı. Bundan dolayı da 6 buçuk
metre derinlikteki mevcut yağmur suyu kanal
hattımızın önü kapandı ve maalesef suda geri
tepmeler başladı. Bütün binaların altlarına
zaman zaman su vurmaktaydı. Geçtiğimiz
günlerde ne yazık ki parkın içini de su bastı.
Bölgede yaptığımız kapsamlı araştırma ile
yağmur suyu hattının önünün kapandığını,
ayrıca bu hatta bağlı 3 de kanalizasyon hattı
bulunduğunu tespit ettik. Kazımızı son derece
dikkatli şekilde, iş güvenliği önlemlerini alarak
tamamladık. Yağmur suyu hattının Çubuk
Çayı’na deşarjını sağladık, ayrıca 3 kanalizasyon
hattının deplase (yerini değiştirmek) işlemini
gerçekleştirdik. Böylece bölgede hemen hemen
10 yıldır süren sorun çözülmüş oldu.”

ere yatağının yapılan imalatlarla 2012
yılında değiştirilmesi ile boşa çıkan
yağmur suyu hattının yeniden Çubuk Çayı’na
deşarjını sağlayan ASKİ Genel Müdürlüğü,
Keçiören ilçesindeki Ihlamur Vadisi Parkı’nda
yaklaşık 10 yıldır yaşanan su taşkını sorununu
kökten çözdü.
Kent genelindeki içme suyu ve altyapı
yatırımlarını pandemi engeline rağmen 7 gün
24 saat aralıksız sürdüren ASKİ, Başkent’in
yıllar içinde birikmiş sorunlarına tek tek el
atmaya devam ediyor. Son olarak gözünü
zaman zaman su taşkını sorunu ile boğuşan
Keçiören’deki Ihlamur Vadisi Parkı’na diken
ASKİ ekipleri, dere yatağı değiştirildiği için
önü kapanan ve atıl durumda kalan bölgedeki
yağmur suyu hattını yeniden Çubuk Çayı’na
bağladı. Ekipler, ayrıca yağmur suyu hattına
bağlı 3 atık su (kanalizasyon) hattını da
yağmur suyu hattından ayrıştırarak çayın
kirlenmesinin önüne geçti.
Ankara 3. Bölge Su ve Kanal İşletme
Dairesi Başkanı Oktay Başkaya, ASKİ
ekiplerinin Ihlamur Vadisi Parkı’nda yaptığı
çalışmaları yerinde takip etti. 2012’deki imalat
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BEKLENEN SAĞANAK YAĞIŞA HAZIRIZ
OLASI TIKANIKLIKLARA KARŞI TÜM
IZGARALAR VE ALT GEÇİTLER TEMİZLENDİ

M

eteoroloji Genel Müdürlüğü’nün
Başkent’in de aralarında bulunduğu
43 ilde sağanak yağış beklendiğini açıklaması
üzerine harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü
ekipleri, olası sel ve su taşkınlarının önüne
geçmek için kentteki tüm ızgaralar ve alt
geçitlerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
ASKİ, Meteoroloji’den art arda yapılan
uyarılar üzerine alarm durumuna geçti. Kentsel
alanlarda yaşanan su baskınlarının önüne
geçebilmek amacıyla atık su ve yağmur suyu
hatlarını zaten rutin şekilde temizleyen ASKİ
ekipleri, son olarak Başkent genelinde kapsamlı
bir temizlik, bakım ve onarım çalışması yaptı.
Kent genelindeki sorunlu noktaları önceden
tespit eden ekipler, kum, çakıl, yağ ya da dökülen
yapraklar ile tıkanan hatları ve ızgaraları tek tek
temizleyerek açtı.
SORUNLU BÖLGELERDE ALTYAPI
ÇALIŞMASI
Çalışmalara ilişkin bilgi veren ASKİ Genel
Müdürü Erdoğan Öztürk, yakın zamanda
Sıhhiye Sağlık Sokak, Keçiören, Mamak,
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Çayyolu ve Aydınlıkevler gibi daha önce su
birikintileri yaşanan alanlarda altyapı çalışması
gerçekleştirildiğini; gerek ızgara sayılarının
arttırılması gerekse de daha büyük ızgaraların
yerleştirilmesi ile bu alanlardaki sorunun
çözüldüğünü aktardı.
HEDEF SU TAŞKINLARININ ÖNÜNE GEÇMEK
Kentin atık su ve yağmur suyu hatlarının
zamanla kum, çakıl, yağ gibi çökelmiş malzeme

birikimi ile dolarak çalışamaz duruma geldiğine
dikkati çeken Öztürk, ızgaraların özellikle
yapraklarla dolarak işlevini yitirdiğini belirtti.
Öztürk, Ankara’nın 25 ilçesinin tamamında
gerçekleştirilen geniş kapsamlı temizlik, bakım ve
onarım çalışmaları ile Başkent Ankara’nın sağanak
yağışa hazır olduğunun altını çizdi.

TARIMSAL SULAMA İÇİN KRİTİK UYARI

B

aşkent’i besleyen barajların yaşanan kuraklığa bağlı
her geçen gün alarm vermesi üzerine harekete
geçen ASKİ Genel Müdürlüğü, önceliğin halkın içme
suyu kullanımı olduğunu belirterek, barajlardan tarımsal
alanların sulanması için alınacak su konusunda hassas
davranılmasının önemine dikkat çekti.
Türkiye’nin su gündemini masaya yatıran ve aralarında
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da
yer aldığı 11 büyükşehir belediye başkanını buluşturan
“Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi”nin
ardından durum değerlendirmesi yaparak güncel şartlara
uygun yeni bir su yönetimi planlayan ASKİ Genel
Müdürlüğü, tarımsal su kullanımı konusunda kritik
bir öneride bulundu. Konuya ilişkin değerlendirmede
bulunan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, tarımsal
alanların sulanması için barajlardan alınacak su
miktarının barajların mevcut durumları göz önünde
bulundurularak yeniden değerlendirilmesinin zorunlu
olduğunu bildirdi. Öztürk, tarımla uğraşan Başkentli
çiftçinin mağdur olmaması için de kuru (susuz) tarım
sistemine geçmesinin teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.
BARAJLAR SON 15 YILIN EN KRİTİK
SEVİYESİNDE
Başkent’e içme ve kullanma suyu sağlanan
barajlardaki su rezervinin son 15 yılın en alt seviyesinde
olduğuna dikkat çeken Öztürk, “Barajlardaki mevcut
tabloyu analiz ettiğimizde Ankaramızda su kıtlığı
yaşandığını görüyoruz. Bu nedenle şebeke dışı alanlardan
gelen su taleplerinin ve sulama alanı içerisinde 2. ürün
ekim alanlarının kontrol altına alınması gerekmektedir.
Bu konuyu başta Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
olmak üzere tüm paydaşlarımızla zaman kaybetmeden
değerlendirmek zorundayız” diye konuştu.
Sulama konusunda çiftçinin mağdur olmaması
için azami destek verilmeye devam edileceğini belirten
Öztürk, tarımsal sulamaya ilişkin yaşanacak sürecin ASKİ
tarafından bütün şeffaflığı ile yöre halkına anlatılacağını
vurguladı.
“PANDEMİDE OLASI SU KESİNTİSİ RİSKİNİ GÖZE
ALAMAYIZ”
Susuzluğa karşı önlemler alırken, çiftçilerin de
mağdur olmamasının öncelikleri arasında olduğunu
belirten Öztürk, “Önceliğimiz halkın içme ve kullanma
suyudur. Bu nedenle çiftçilerimizin mağduriyet
yaşamamaları için muhtemel olumsuz senaryoya göre
hazırlık yaparak, susuz tarımı tercih etmeleri gerek” dedi.
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HOBİ BAHÇELERİ İÇİN DE “SU TASARRUFU”
UYARISI
Şehir şebeke suyunun hobi bahçelerinde yüzde 80
sulama amaçlı kullanıldığını ifade eden Öztürk, hobi
bahçelerinin akıllı sulama sistemi olan yağmur suyu
sarnıcı veya damlama sulama sistemi kullanılarak
sulanması gerektiğini söyledi.
SUSUZ TARIM SİSTEMİ
Öztürk, klasik sistem olan yüzeysel sulama ile yüzde
35’ten yüzde 60’lara varan ciddi su kayıpları yaşandığını
aktararak, bu sistemin kapalıya (susuz) çevrilmesi
gerektiğini belirtti. Öztürk, şöyle devam etti:
“Türkiye genelinde sulama alanlarının yüzde 94’ünde
geleneksel yüzey sulaması yapılırken sadece yüzde 6’sında
yağmurlama ve damlama sistemi kullanılıyor. Türkiye’de
suların yüzde 70’i tarımsal sulamada kullanılıyor. Tarımsal
sulamada damlama sulamaya geçilerek içme suyunda
büyük tasarruf sağlanabilir.”

13 SAATLİK REKOR TOPLANTIDA
‘‘ASKİ 2020 YILI FAALİYET RAPORU’’
AÇIKLANDI

A

nkara Büyükşehir
Belediye Meclisi’nin
nisan ayı olağan toplantısı
13 saat sürdü. Belediyenin
sosyal medya hesapları
ve ABB TV’den canlı
olarak yayınlanan meclis
maratonunu yaklaşık 1
milyon kişi izledi. Ankara
Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş’ın
başkanlığında 8 Nisan 2021
tarihinde gerçekleştirilen
toplantıda Büyükşehir
Belediyesi ve EGO’nun
yanı sıra ASKİ Genel
Müdürlüğü’nün 2020
Yılı Faaliyet Raporu da
görüşüldü. Toplantıda grup
başkan vekilleri, ilçe belediye
başkanları ile meclis üyeleri
ü
söz alarak faaliyet raporlarına
ilişkin görüşlerini dile
getirdiler.

Toplantıda göreve geldiği 2
yılın özetini videolarla açıklayan
Başkan Yavaş, özellikle pandemi
sürecinde insan odaklı belediyecilik
anlayışıyla hareket ettiklerine
dikkat çekti. Yavaş, yönetim
anlayışında katılımcı demokrasiyi
ve ortak aklı ilke edindiklerini
belirterek, “Ankara’da, Türkiye’de
ve dünyada bir Ankara Büyükşehir
Belediyesi gerçeği konuşuluyor.
Çünkü önceliğimiz halk ve onun
sağlığı. Belediyeyi, savurganlığın ve
yolsuzluğun pençesinden kurtardık”
dedi.
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PERSONELİN PERFORMANSI ÖLÇÜLECEK

İ

nsan gücünü doğru ve etkin kullanarak
iş verimliliğini arttırmak isteyen ASKİ
Genel Müdürlüğü, personelin mesai saatleri
içinde gösterdiği performansı ölçecek bir
değerlendirme sistemini hayata geçirmeye
hazırlanıyor.
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa Karaca ile Samsun
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Bayram’ın
katkı verdiği performans skalasına ilişkin
hazırlanan demo çalışması, “Personel
Performans Değerlendirme ve Stratejik
Planlama Toplantısı”nda kurumun daire
başkanları ve müdürlerine tanıtıldı.
ASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı bir senedir üzerinde
çalıştığı, halen geliştirilme aşamasında olan
Performans Değerlendirme Sistemi’ni, 26-28
Mart 2021 tarihleri arasında Kızılcahamam’da
gerçekleştirilen toplantıda masaya yatırdı.
Moderatörlüğünü ASKİ Genel Müdür
Yardımcısı Cüneyt Öztürk ile İnsan
Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan
Alpaslan’ın yaptığı toplantıya ASKİ Genel
Müdürü Erdoğan Öztürk, Genel Müdür
Yardımcıları Murat Tütüncübaşı, Baran
Bozoğlu ve Emre Akçul ile Yönetim Kurulu
Üyesi Osman Fedai de katıldı.
“ASKİ SALGINDA ÖNCÜ ROL
ÜSTLENDİ”
Açılış konuşmasını yapan ASKİ Genel
Müdürü Öztürk, pandemi döneminde
ASKİ’nin öncü rol üstlendiğini belirterek,
“Salgınla mücadelede Bölge İşletme, Su ve
Kanal İnşaat Dairesi Başkanlıkları, Bölge
Müdürlükleri, Arıtma, Abone, Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlıkları, İş Yeri
Sağlığı ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü’ne
özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum”
dedi. Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bugüne kadar 700 bin metre atık su
ve yağmur suyu hattı, 1 milyon 370 bin
metre içme suyu isale, 6 bin ızgara ile 185
su deposunun imalatını tamamladık. 107
kilometre uzunluğundaki İvedik-Polatlı İçme
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ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk

Suyu Hattı ile 26 kilometre uzunluğundaki
Mamak-Gölbaşı İçme Suyu Hattı’nın yapımına
başladık. Arkadaşlar işimiz kolay değil çünkü
kentimizin çokça birikmiş sorunu var. Bu acil
işler bizleri umutsuzluğa götürmeyecek. Ben
bu köklü kurumun genel müdürü, sizlerin
iş arkadaşıysam söz veriyorum ki; her türlü
zorluğun altından birlikle çalışarak kalkacağız.”
“BANA GÖRE BU ÇALIŞMA BİR
DEVRİM”
Toplantıda Karaca ise “Performans
değerlendirme türleri, hatadan kaçınma
yöntemleri, yöneticinin empati yeteneğinin
gelişmesi, personel ile yakın ilişkiler
kurabilmek” başlıklarında sunum yaptı.
Karaca, “Bir kamu kurumunda performans
değerlendirme sisteminin gündeme alınması
bana göre bir devrim. İnsanların emek
değerlerinin ölçüldüğünü bilmesi kesinlikle iş
verimliliğini arttırır” dedi.

“İLK DEFA PERFORMANS ÇALIŞTAYI
DÜZENLENDİ”
Toplantının ardından mikrofon
uzattığımız bazı katılımcılar, toplantıyı şu
şekilde değerlendirdi:
İş Yeri Sağlığı ve İş Güvenliği Şube Müdürü
Emine Gedik: İlk defa ASKİ’de yöneticilerin
ve çalışanların performansını değerlendiren
bir çalıştay gördüm. Tabii ki bu durum
yöneticilerimizin vizyonundan kaynaklı.
Atık Su Arıtma Dairesi Başkanı Ayşegül
Topaloğlu: Program çok verimli oldu. Hizmet
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sektöründe 7 gün 24 saat çaba harcarken gözden
kaçırdığımız konular bunlar. Başta Mustafa Karaca
hocamızın emeği büyük; salonun ahengi hiç
bozulmadı. Ayrıca toplantıyı organize eden ASKİ
Genel Müdür Yardımcımız Cüneyt Öztürk’e de çok
teşekkür ediyorum.
Planlama, Koordinasyon ve Dış ilişkiler Dairesi
Başkanı Muhammed Ercan: Bu toplantı ile
ASKİ’ye ilişkin bir yol haritası çizilecek. Tüm
personelin günlük rutin işlerinin değerlendirilmesi
ve nihayetinde iş veriminin arttırılmasına ilişkin
alınacak tedbirler, eğitimler planlanacak. Şimdiden
hayırlı olmasını diliyorum.
Tesisler Dairesi Başkanı Ömer Yıldırım:
Performans kriterleri üzerine güzel bir toplantı
oldu. Bu bilgiler eşliğinde personelimizin çalışma
şartlarının daha da iyileştirilmesi gündeme gelecek.
İnanıyorum ki bütün yönetici arkadaşlarımız, kendi
personeli ile ceza değil daha çok ödül ve motive
odaklı çalışacak.

‘‘YEŞİLİN BAŞKENTİ’’ PROJESİNE DESTEK
SU ARITMA TESİSLERİNE 2 GÜNDE BİN
145 AĞAÇ DİKİLDİ

A

nkara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş’ın Ankara’yı doğa dostu
bir kent haline getirmek için başlattığı “Yeşilin
Başkenti” projesine destek veren ASKİ Genel
Müdürlüğü, kente içme suyu sağlayan arıtma
tesislerini 2 gün içinde bin 145 ağaç ile donattı.
ASKİ Su Arıtma Dairesi Başkanlığı,
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kenti
ağaçlandırma çalışmalarına destek veriyor.
Orman Genel Müdürlüğü’nden İvedik, Çubuk,
Şereflikoçhisar, Pursaklar, Temelli, Tepeköy ve
Karadalak İçme Suyu Arıtma Tesisleri alanına
dikmek için çam, karaçam, servi, badem, ceviz
ve gül ağacı alan ASKİ, bin 145 ağacı toprakla
buluşturdu.
Bala ilçesindeki Karadalak İçme Suyu
Arıtma Tesisi’nde 14 Nisan 2021 tarihinde
yapılan fidan dikim törenine ASKİ Genel
Müdürü Erdoğan Öztürk, Genel Müdür
Yardımcıları Baran Bozoğlu ve Murat
Tütüncübaşı, Su Arıtma Dairesi Başkanı Nuri
Kali ile çok sayıda ASKİ personeli katıldı.
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“BAŞKENT’E BİR NEFES OLABİLİRSEK
NE MUTLU BİZE”
Törende elleriyle diktiği fidana can
suyu veren ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk, “İçimizde yeşeren barış, umut, sevgi
tohumları gibi bu fidanlar da pandemiden
uzak günlerde yaşanmasını umut ettiğimiz
bir süreç içinde toprağa kök salacak ve
yeşerecek” dedi. Öztürk, şöyle devam etti:
“Başkanımız Sayın Yavaş’ın başlattığı Yeşilin
Başkenti Projesi’ne bir nebze de olsa katkı
koymak amacıyla ilk etapta tüm içme suyu
arıtma tesislerimize, sonrasında da pompa

istasyonlarımıza elimizden geldiğince
ağaç dikeceğiz. Uygun alan buldukça bu
tür ağaçlandırma çalışmalarını yapıyoruz.
Bu kampanya nezdinde Başkent’e bir nefes
olabilirsek ne mutlu bize.”
“MİLLİ MÜCADELENİN KALBİNDE
YENİDEN YEŞERELİM”
Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları
üzerinden yaptığı videolu paylaşımla
vatandaşları ağaç dikme kampanyasına
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davet ederken, “Gelin Ankara’yı birlikte
yeşilin başkentine dönüştürelim,
milli mücadelenin kalbinde yeniden
yeşerelim” ifadelerini kullanmıştı. ANFA
koordinesinde düzenlenen kampanya ile
“www.yesilinbaskenti.com” adlı web sitesi
aracılığıyla fidan bağışı yapılabiliyor.
İnternet sayfasında hediye gönderme
opsiyonu ile başkası adına hediye fidan
alabilmek de mümkün.

ASKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI CÜNEYT ÖZTÜRK,
KİTABI ‘‘KOD ADI: BOZKURT’’U ANLATTI
‘‘BÜTÜN KAHRAMANLIK STOKLARIMIZI
CUMHURİYETTEN ÖNCE TÜKETTİK SANILMASIN’’

Evin DEMİRTAŞ

Selim Arda ERYILMAZ

A

SKİ Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Öztürk’ün
İlgi Kültür Sanat yayınlarından çıkan biyografik
romanı “Kod Adı: Bozkurt”, kahraman bir Türk askeri
olan Kenan Çoygun’un Kıbrıs’tan Siirt’e uzanan
hikâyesini anlatıyor. Öztürk, kitabında adadaki Türk
halkının korunması için örgütlenen direnişe verdiği
katkı ile efsaneleşen Çoygun’un şahsında bir dönemi,
siyasi çekişmeleri, Tük Mukavemet Teşkilatı’nı (TMT)
ve Rum kızı Eli ile Türk genci Remzi’nin aşk hikâyesini
de anlatıyor. 5. baskısını yapan belge romanda, tarihi
gerçeklerden uzaklaşmadan bir serüvenin ortasında
buluyorsunuz kendinizi ve kitabı elinizden kolay kolay
bırakamıyorsunuz.
ASKİ’deki görevinin yanı sıra yazar kimliği ile de
dikkati çeken Öztürk “Türk gençliğinin örnek almak için
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sanal kahramanlara ihtiyacı yok” diyor. Öztürk ile kaleme
aldığı “Kod Adı: Bozkurt” kitabını konuştuk.
-Cüneyt Bey öncelikle okuyucularımıza kendinizi
kısaca tanıtır mısınız?
Aslen Aydınlıyım. 1967’de babamın öğretmen olarak
görev yaptığı Çubuk’ta doğdum. Marmara Üniversitesi
Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdikten sonra memuriyet
hayatına başladım. İller Bankası’nda başmüfettiş olarak
çalışırken Sayın Mansur Yavaş’ın takdiriyle ASKİ Genel
Müdür Yardımcısı olarak göreve başladım. Evli ve iki
çocuk babasıyım.
-Kitapla ilgili detaylara geçmeden önce sormak
istiyorum. TRT’de yayınlanan “Bir Zamanlar Kıbrıs”
dizisini izleme imkânınız oldu mu? Diziyi nasıl
buldunuz?

Büyük bir dikkat ve heyecanla ilk iki
bölümünü izledim. Öncesinde umudumu
ifade ettim. İlk bölümün ardından TRT’yi
ve oyuncuları çok takdir ettiğimi belirterek
senaristlere tek bir soru sordum ‘NEDEN?’
İkinci bölümün ardından cevabı kendim
vermek zorunda kaldım: özensizlik, tembellik,
kolaycılık…
Tarihe ihanet demeye dilim varmadı.
Senaryo tarihi gerçeklerden uzak. Türk
devletine, TMT mücadelesine ve romanımın
kahramanı Kenan Çoygun’a karşı ciddi
bir haksızlık içeriyor. Bunu sadece ben
söylemiyorum. Dönemin tanıkları,
araştırmacılar, Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın
aileleri başta olmak üzere gerçekleri bilen
herkes ifade ediyor. Açıp Kıbrıs gazetelerine
bakarsanız bu gerçekle yüzleşirsiniz.
-Kıbrıs’ın en çetin yılları 1962-1967 arası. Kitabınız bu dönemi ve bu dönemin gerçek kahramanlarını
anlatıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi de bu dönemi anlatıyor. Senaristleri bu kadar eleştiriyorsunuz ama
kitabınızdan haberdar olmamaları mümkün mü?
vurgulanmayışınadır. Büyük
riskler alınarak yapılmış silah
sevkiyatlarının yok sayılmasınadır.
Canlarını feda eden, vatansever,
kahraman mukavemetçilerin
öneminin gösterilmemesinedir.
Nihayetinde büyük bir fedakârlıkla,
ne maaş, ne harcırah, ne makam,
ne isim olmadan gizli görevle
çocuklarından uzak beş yıl boyunca
Kıbrıs’ta direnişi örgütleyen Çoygun
hiç olmamış gibi bir senaryo
kurgulayıp, tam da eleştirdiğim gibi
gerçek kahramanlar dururken bir
sanal kahraman üzerinden kurgu
yapılmasınadır.

Öyle olduğunu kabul etsek dahi bu
en hafif tabiriyle özensizliktir. Çünkü
kitap yayımlandığı dönemde aylarca
en çok satan kitaplar listesinde yer aldı.
Bütün medya organlarında haber oldu.
Türkiye ve Kıbrıs’ta düzenlenen
birçok konferansa konuşmacı olarak
katıldım. Tabii ki burada kızgınlığımı
ifade etmekle birlikte tekrar bir hakkı
teslim etmek isterim. Bu muhteşem
yapımda TRT ve oyuncular üzerlerini
düşeni fazlasıyla yapmıştır. Eleştirim
senaryoya dairdir. Tarihi gerçeklerden
kopukluğuna ilişkindir. Türk
devletinin sanki günü birlik karar
veren basitlikte gösterilmesinedir.
Yıllarca Türkiye’de eğitilen TMT’cilerin
görmezden gelinmesinedir. Kıbrıs
Türk liderlerinin öneminin yeterince

“HER ŞEY ‘BİR ÇILGIN TÜRK’ÜN VEDASI’ MANŞETİYLE BAŞLADI”
-Kitabınıza dönecek olursak nasıl doğdu bu biyografik roman?
Aslında her şey bir gazete haberiyle başladı. 15
Ekim 2005 tarihli Hürriyet gazetesinin manşetinde
“Bir Çılgın Türk’ün Vedası” yazıyordu. Haberde,
“Barış Harekâtı öncesinde, 5 yıl boyunca Kıbrıs’ta
gizli mukavemet teşkilatını yöneten Bozkurt kod
adlı Çoygun, Ankara’da sessiz sedasız toprağa verildi’
ifadeleri yer alıyordu. Akabinde katıldığım anma
töreninde duyduklarım inanılmaz etkileyiciydi.
Kitaplarda, dizilerde sanal kahramanlar cirit atarken
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hiçbirimizin tanımadığı bir kahraman sessizce toprağa
verilmişti. Araştırmak, öğrenmek ve yazmak artık
bir borç olarak sırtıma yüklenmişti. 1962-1967 yılları
arasında Kıbrıs’ta yaşanılanlara ilişkin kitapları okumak,
Milli Kütüphane’de günlerce dönemin gazete arşivlerini
taramak, Kıbrıs’a gidip başta Rauf Denktaş ve TMT
üyeleri gibi dönemin tanıklarıyla görüşmek, Çoygun’un
birlikte görev yaptığı askerlerle, ailesiyle bir araya
gelmek ilk yaptığım işlerdi.

“KOD ADI: BOZKURT, TARİHİN
SIR PERDESİNİ ARALADI”
Öylesine heyecan vericiydi ki
Çoygun’u tanımak, hemen 16
sayfalık bir araştırma yazısı
hazırlayarak binlerce basıp ücretsiz
dağıttık. Tarihin önemli bir sır
perdesini aralayan araştırma büyük
ilgi gördü. Sır perdesi diyorum
çünkü Çoygun bütün röportaj
tekliflerini, anılarını yazması
için teklif edilen büyük paraları,
‘Mukavemetçi sırlarıyla ölür. Beni
böyle anınız’ diyerek reddetmişti.
Anısına ve arzusuna saygısızlık
etmeden onu anlatmaya çalıştığım
araştırmayı okuyan rahmetli abim
Ömer Lütfi Mete, bu defa sırtıma
başka bir sorumluluk yükledi.
‘Cüneyt bundan çok iyi bir roman
çıkar. Bu roman da senin kalemine
yakışır’ dedi. Roman fikri bu
vasiyet ile başladı.
-Peki Kenan Çoygun kimdir?
Kıbrıs’taki rolü nedir?
Öyle zor ki bu sorunun cevabını
vermek. Ben Kenan Çoygun’a
ilişkin birkaç başlık vereyim
bütünü siz tasavvur etmeye
çalışın. Harp okullarında okutulan
askeri coğrafya adlı kitabı yazmış,
haritaları tek tek eliyle çizmiş,
daha 12 yaşında Ulu Cami’de
okuduğu ezan Bursa’nın dikkatini

çekmiş. Kıbrıs’ın en zor yıllarına mührünü vurmuş
bir kişi. Gün gelmiş Türkiye’ye, ‘Her taraftan sarıldık.
Eğer yardım gelmezse bunun haklı bir nedeni
olduğunu düşüneceğiz’ mesajı çekmiş, gün gelmiş
çekilen mukavemetçileri ateş açarak cepheye geri
yollamış. Rauf Denktaş onu şöyle anlatmıştı: “Eğer
Kenan Çoygun olmasaydı, o direniş, o güç, o otorite
olmasaydı bizim içimizde bile ‘Canım artık bu iş
bitmiştir. Türkiye gelmiyor, teslim olalım, gidelim’
diyen insanlar çoktu.” Divan sazını çok güzel çalar,
Klasik Türk Müziği eserlerini usulüyle icra eder,
halk oyunlarını hele zeybeği harika oynardı. Harp
okulundan dönem beşincisi olarak mezun olacak
kadar başarılı, meteorolojik savaş gibi makaleler
yazacak kadar entelektüeldi. Bu ateşten günlerde
yardımları organize etmekten radyo açmaya, maaşları
eşitlemekten tiyatro kurmaya kadar yaptıklarını
anlatmaya kalksak inanın bu röportaj çok eksik kalır.
Bu sanatçı ruhlu, sevgi dolu, asil insan, Kıbrıs’ta
yaptıklarını, Doktor Binbaşı İlhan’ın banyoya sığınan
karısı ile çocukları Murat (6), Kudsi (4), henüz 6
aylık olan Hakan’ın makineli tüfeklerle delik deşik
edilerek öldürülmüş, cansız bedenlerinin intikamını
almak için yapmamıştır. Ayvasıl’da daha 13’ündeyken
elleri dizinin arkasından bağlanıp, tecavüz edilen
sonra da tabancayla başının arkasından vurulan
çocuğun, gırtlağı kesilen Türklerin, ırzına tecavüz
edilen kadınların, acımasızca katledilen Küçük
Kaymaklı’daki imam ve 18 yaşındaki yatalak oğlunun
intikamını almak için de yapmamıştır. Kitabımda
anlatılan veya anlatılmayan neleri yaptıysa, inandığı
bir dava uğruna, yüz binlerce Türk’ün onurlu bir
gelecek sahibi olabilmesi uğruna, şerefli bir Türk
subayına yakışanları yapmıştır. O kendisine emanet
edilen bayrağı yere düşürmemiş, Mustafa Kemal’in
Trablusgarp’ta taşıdığı meşaleyi söndürmeyerek,
Çılgın Türk’lerin asla bitmeyeceğini göstermiştir.
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“HAYATI HİÇ AŞKSIZ DÜŞÜNEBİLİR
MİSİNİZ?”
-Kronoloji ve tarihi gerçeklik
konusunda azami titizlik gösterdiğinizi
belirtiyorsunuz. Ancak bu kitap bir
roman. Kitabın ne kadarı kurgu ve ne
kadarı gerçek onu merak ediyorum.
Örneğin Eli ve Remzi karakterleri
gerçekten yaşadılar mı?
Gerçeklere sadık kaldım ama Eli ve Remzi
karakterleri bir kurguydu. ‘Hadi biraz da aşk
sosu katalım’ diye değil elbette. Hayatı aşksız
düşünebilir misiniz? Kitapta ‘Rum 24 saatte
Türkleri Kıbrıs’tan söküp atmayı planlıyordu.
İnanılmaz bir mücadele yaşandı’ diyorum.
İyi, hoş da peki bu insanlar sadece savaş için
mi yaşadı? Peki ya aşk? Ben hayatın tek bir
boyutu olmadığını, insanın sadece cephede
kalbinden vurulmayacağını düşünüyorum ve
bunu az da olsa kitaba yansıtmaya çalıştım.
Hiç kuşkusuz isimleri Eli ve Remzi olmasa
da birbirine aşık pek çok Rum ve Türk genci
yaşadı. Örneğin Çoygun’un eşi Behice’ye
yazdığı mektupta benim kalemimden çıktı.
Ben Çoygun’un nasıl iyi bir eş ve baba
olduğunu ruhunda hisseden bir romantik
olarak; ‘yazdıysa böyle yazmıştır’ diyebilirim.
-Genel müdür yardımcılığı gibi temposu
yoğun bir işi yürütürken bir yandan da
edebiyat ve sanatla iç içesiniz. Bugüne
kadar çok sayıda makale ve röportajınız
yayımlanmış. Kitabınızda Rus şair
Simonov’un sevgilisi Valentina’ya
yazdığı aşk ve hasret yüklü “Bekle Beni”
şiirine de yer verdiniz. Şiire ilginiz ne
zaman başladı?
Çocuk yaşlarımda Tommiks, Kemalettin
Tuğcu kitapları, Milliyet Çocuk ne bulursam
okurdum. Kütüphane en mutlu olduğum
yerlerden biriydi. Şiir konusuna gelirsek
Simonov’un şiirinin yanı sıra Nazım
Hikmet’in “Tahirle Zühre Meselesi” de
var. Kitapta başkaca şiir kullanmadıysam
bile mutlaka bazı cümlelerime sinmiştir o
şairlerin kokusu.
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-“Kod Adı: Bozkurt” bir biyografik
roman. Ama yine de kitabı okurken
Çoygun’un yurda çağrılması ile
Kıbrıs hikâyesinin eksik kaldığı
hissine kapıldım. 1974’teki Kıbrıs
Barış Harekâtı’nı, adanın kuzeyinde
bir Türk devleti kurulmasını anlatan
bir devam kitabı yazmayı düşünüyor
musunuz?
Düşünmüyorum çünkü oradaki
misyonumun tamamlandığı
kanaatindeyim. ASKİ’deki görevime
başlamadan önce bir bölümünü yazdığım
ikinci romanım Irak’ın kuzeyinde geçen
bir hikâyeyi anlatıyor. 2004’te Telafer’e
yardım götüren bir Kızılay konvoyuna
saldırıda bulunulmuştu. İşte bu gerçek
olaydan yola çıkarak bir MİT mensubu
olan Tunç’la, Iraklı doktor Gülizar’ın
etrafında gelişen olayları aşk ve macera
kurgusu içerisinde anlatıyorum. Maalesef
kitabı ertelemek durumunda kaldım.
Sonuçta 31 yıllık bürokratım. Üst düzey
görevlerde bulundum. İller Bankası gibi
bütün Türkiye’nin alt yapısında önemli
fonksiyonlar yürüten bir kuruluşta
başmüfettişlik yapmaktayken ASKİ’ye
geldim. Bu birikimimi, deneyimimi,
enerjimi şimdilik yeni bir romana değil,
Sayın Mansur Yavaş’ın öncülüğünde
yazmakta olduğumuz bir büyük başarı
hikâyesine yöneltmek şu andaki tek
önceliğim.
-Çoygun’u tanımamıza vesile
olan gazete haberinde ‘Sessiz
sedasız toprağa verildi’ yazdığını
anlatmıştınız. Kitabınızla birlikte
gün yüzüne çıkan tarihi gerçekleri
düşünürsek “sedasız” tabirinin
haksızlık olacağını söyleyebilirim.
Nasıl gün gelip Kod Adı: Bozkurt yazıldı
ve kahramanlar gün ışığına çıktıysa,
ASKİ çalışanları da gelecek nesillere
gururla bırakılacak bir başarı öyküsünün
kahramanları olacaklardır. Onları
sevgiyle selamlıyorum.

ÇOCUK BÜYÜR, ULUS EGEMEN OLUR

23 Nisan

“Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de
dayanağı ulusal egemenliktir!”
Mustafa Kemal ATATÜRK
Hakkı Suat YILMAZER

T

ürk milletinin çelik iradesi milli mücadele
döneminde bir kez daha sergilenmiş,
bağımsızlık arzusu tüm dünyaya ilan ve kabul
ettirilmişti. Yedi düvelin üzerine çöreklendiği, her
alanda kan kaybı yaşayan, bununla birlikte umudu
tükenen bir devletin evlatları gidişe dur demişti.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım,
kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım,
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yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım sözünü
yazdıracak kadar bir duruş sergilemiş olan Türk
ulusu en büyük mükâfatı fazlasıyla hak ediyordu.
Bu yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkasında
duracağı ve ömrünün sonuna kadar da sırtını
dönmeyeceği “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir”
sözünü tereddüt etmeden söylemişti.
Egemenliğin sahibi milletini temsil etmek
üzere bir meclis açmaya karar verildi. Adı
Türkiye Büyük Millet Meclisi olacaktı. Milletin
seçtiği, yetkilendirdiği temsilcileri bu çatı
altında hizmet edecekti. Ulu Önder, birkaç gün
sonra meclisin açılacağını duyurarak Ankara’da
temsilcilerin toplanmasını istedi. 100’ün üzerinde
vekil, belirtilen tarihte Ankara’ya geldi. Her
biri heyecanlıydı. Kurtuluş mücadelesinin
başkahramanının yakınında olmak ve milletine
hizmet etmek düşüncesi bile ellerini ayaklarını
titretmeye yetiyordu. Önce Hacı Bayram Camiine
gidilmiş, kutlu mücadeleden alın aklığıyla
çıkılmasına şükredilmiş ve yeni devletin geleceği
için dua edilmişti. Sonrasında harp meydanında
olduğu gibi hep beraber meclis açılışını
gerçekleştirmişlerdi. Başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere temsilcilerin de, yanlarında
toplanmış olan halkın da gözlerinde işgal etme
hırsından gözü dönmüş yedi düvele yenilmemenin
yorgun gururu ve bu çetin mücadele esnasında feda
ettikleri şehitlerin hüznü okunuyordu.
Meclis kürsüsü ve sıraları, aydınlatma gereçleri
ve daha birçok detay yine birlik olunarak
hazırlanmıştı. Cumhuriyetin temeline konulmuş
en sağlam taşlardan biri olan Türkiye Büyük Millet
Meclisi, böylelikle açılmıştı.
1924 yılında Atatürk tarafından 23 Nisan

bayram ilan edildi ve
bundan yaklaşık beş yıl
sonra, yani 1929’da ise
bu bayram çocuklara
armağan oldu. Çünkü
çocuklar Atatürk için çok
kıymetliydi. İkinci adları
gelecek olan çocuklara
ayrı bir sevgi besliyor ve
onlara çok güveniyordu.
Bu duygularını birçok
defa ifade de etmişti.
Baba değildi ama binlerce
evladı vardı. Bugünün
çocuğu yarının büyüğüydü
ve Cumhuriyet onlara
emanet edilmeliydi.
Geleceğin anahtarı onların
minik ceplerindeydi.
Atatürk’ten sonra da 23
Nisan, Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı olarak
kutlanmaya devam etti.

Hatta 1979 senesinde ilk
kez başka ülkelerden gelen
çocukların katılımıyla
23 Nisan uluslararası bir
konuma erişti. Ayrıca
belirtmeden geçilmemeli,
çocuklarına bayram
hediye eden ve bu bayramı
dünya ile paylaşan başka
bir ülke de yoktu.
Türkiye ilk ve tekti.
Yarınımızın sahibi
ve Atamızın emaneti
olan çocuklarımıza
güveniyoruz ve bir kez
daha dillendiriyoruz:
“Çocuk büyür, ulus
egemen olur!”
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İÇİMİZDEN BİRİLERİ...
-BEKTAŞ:SUYUN
SAHİBİNİN KAMU
OLMASI GEREKTİĞİNİ
DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN
ASKİ’DEYİM
Evin DEMİRTAŞ

Selim Arda ERYILMAZ

B

aşkent’in derin bir su krizi yaşadığı
2007 yılı, uzun su kesintileri ve arıtma
tesisinde meydana gelen dev su borusu
patlamalarına sahne olmuştu. Bu atmosferde
eski Başkan Melih Gökçek’in su tasarrufu
için Ankaralılara, “leğende yıkanma”
önerisinde bulunması sinirleri yıpratmış ve
iç siyaseti karıştırmıştı. İnşaat mühendisi
Onur Bektaş’ın yolu ilk olarak işte bu 2007
su krizini takip eden günlerde ASKİ ile
kesişiyor. Şehir şebeke sistemindeki fiziki
su kayıplarını önlemek amacıyla başlatılan
pilot çalışmada görev alan Bektaş, 3 yıl
çalıştıktan sonra vatani görevini yapmak
üzere kurumdan ayrılıyor, sonrasında da
şansını özel sektörde deniyor. Tarihler 2020’yi
gösterdiğinde ise yolu bir kez daha ASKİ’den
geçen Bektaş, “Suyun sahibinin kamu olması
gerektiğini ve ASKİ’nin olabildiğince her
işini kendi personeli ile yapması gerektiğini
düşünüyorum. Kamuya yararlı olmak
istiyorum” diyor. Bektaş, kurumun hızlı bir
dönüşüm sürecine sokulabilmesi için iyi
eğitimli, genç kadroların sayısının arttırılması
gerektiğine dikkati çekiyor.
Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube
Müdürlüğü’nde mühendis statüsünde görev
yaparken zamanla Ankara’nın içme suyu
altyapısının tarihine ilgi duymaya başlayan
Bektaş, “Bir Damla” dergimize de araştırma
yazılarıyla katkı veren bir isim. Bektaş ile
ASKİ serüvenini konuştuk.
“ASKİ’DE YERİ GELDİ KAZMA KÜREK
ÇALIŞTIM YERİ GELDİ ŞOFÖRLÜK
YAPTIM”
-Sizi tanıyabilir miyiz?
Ankara 1984 doğumluyum. Orta Doğu
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat
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Mühendisliği Bölümü’nden mezunum. Yüksek lisans
ve doktoramı da ODTÜ’de yaptım. Okuldan mezun
olunca 2008 başlarında ASKİ’de çalışmaya başladım.
Su kayıpları ile ilgili bir komisyon kurulmuştu.
Komisyon tez hocamdan danışmanlık hizmeti alınca
ben de bir şekilde projeye dâhil oldum. Bugüne kadar
ASKİ’de hem ofiste hem de sahada hemen hemen her
işi yaptım. Yeri geldi kazma kürek çalıştım yeri geldi
şoförlük yaptım. Nisan 2011’de ise istifa ederek askere
gittim.

-Uzun bir özel sektör deneyiminden sonra çalışma
hayatınıza tekrar ASKİ’de devam ediyorsunuz. Neden
yeniden ASKİ?
Evet 2020’de tekrar ASKİ’de başladım. Aslında
kuruma dönüş hikâyem de ilginç. Önceki ASKİ Genel
Müdürü Cumali Kınacı, twitter’da daha önce benim
hazırladığım sunumdan bir bölüm paylaşmıştı. Ben de
kendisi ile iletişime geçerek isterse sunumun tamamını
gönderebileceğimi söyledim. Derken kendimi yeniden
ASKİ’de buldum. “Neden ASKİ?” sorusuna cevabım
ise çünkü benim kamucu bir düşüncem var. Suyun
sahibinin kamu olması gerektiğini ve ASKİ’nin
olabildiğince her işini kendi personeli ile yapması
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca kamuya yararlı
olmak istiyorum.
İŞÇİLERİN SEÇİM SOHBETİ ARAŞTIRMA
MERAKINI KAMÇILADI
-Ankara’nın içme suyu altyapısının tarihine yönelik
araştırmalarınız var. Bu merak nasıl gelişti?
Sahada çalışırken Ankara’da vanaların büyük
çoğunluğunun kayıp olduğunu fark ettim. Vanalar
kayıp çünkü 30 yıl önce yapılmış ve zamanla asfalt
altında kalmışlar. Oysa vanalar su kayıplarını önlemek
için temel nokta. Cihazlarla fışkıran suyun sesini
dinlemeye çalışıyoruz su kayıplarını bulabilmek için.
Kayıp vanaları bulma çalışmaları sırasında asfaltı
kazıyan işçilerin bir sohbetine denk geldim. Adeta
jeolojik katman gibi görünen asfalt ile ‘Bak bu 1994
seçimi, bu 1999 seçiminde yapıldı’ şeklinde dalga
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geçiyorlardı. Baya arkeolojik katman gibi bana da
ilginç geldi ve araştırmaya başladım. Derken çalıştığım
birimde arşivleri düzenlerken eski yayınlar, eski
Ankara haritaları buldum. Onları biriktirmeseydim
atılıp gidecekti büyük çoğunluğu. Ne bulursam
toplamaya başladım. Bir sürü belediye raporu da geçti
elime. Ardından sahaflardan bilgi toplamaya başladım
ve ciddi bir kütüphane oluştu evimde. ASKİ eski
Genel Müdürü Levent Tosun da Cumhuriyetin ilk su
tesislerine özel ilgi duyan birisi. Onunla tanıştıktan
sonra bu konuda ortak metinler hazırladık.
-Ankara’nın kayıp dereleri ile ilgili bir belgesel film
maceranız da var.
Başkent’in kayıp derelerinin izini süren yönetmen
Yasin Semiz ile tanıştım ve “Asfaltın Altında Dereler
Var” belgeselinde küçük bir rol aldım. ‘Islak altyapı’
terimi, ASKİ’nin sorumluluk alanı için kullanılan
bir terim. Doktora tezimi içme suyu sistemlerinin
tasarımı üzerine yaptım. Yani Ankara’nın içme
suyu ile profesyonel düzeyde ilgilenirken, ıslak
altyapı kapsamındaki yağmur suyu, atık su hatları
ve dereler ile de amatör ruhla ilgileniyorum. Bu
derelerin dünyadaki örnekler gibi tekrar gün yüzüne
kavuşturulması çok büyük bir iş. Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın da bu yönde
bir projesi var. Tabii ilk etapta elimizde az sayıda kalan
açık dereleri korumakla işe başlayabiliriz. Örneğin
Dikmen Deresi’nin açıktan akan kısmı korunabilir. İyi
planlamak, projelendirmek gerek.
“ESKİ ANKARA’YI CANLANDIRMAK İSTİYORUM”
-Ankara’ya ilişkin dijital harita çalışmanızdan
bahsedebilir misiniz?
Dijital veri ve haritalar üzerine uzmanlaştım. Eski
hava fotoğraflarına sempati duyuyorum. Evdeki
haritaları taratıp Ankara’ daki gerçek konumlarına
koymaya çalışıyorum. Eski Ankara’yı yeniden
canlandırmak istiyorum. Hayalim hepimizin hayranlık
duyduğu eski İstanbul fotoğrafları çalışmasının
aynısını Ankara için yapmak. Ankara hızlı büyümüş
birden kasabadan başkente dönüşmüş. Bugün kayıp
dereleri ortaya çıkarmak istiyorsak kentin 70 yıl önceki
hava fotoğraflarına ihtiyacımız var.
-İş dışındaki sizi, ilgi alanlarınızı da anlatabilir
misiniz?
4 buçuk yaşında Doğa adında bir kızım var. Vaktim
çoğunlukla onunla geçiyor. Kitap okumayı ve müziği
seviyorum. TRT Radyo 3’te özellikle klasik, caz ve rock
yayınlarını kaçırmamaya çalışıyorum. En son da İhsan
Seddar Kaynar’ın “Engürü’den Ankara’ya Ankara’nın
İktisadi Tarihi” kitabını okudum.

ASKİ SPORLU GÜREŞÇİLER
GÖĞÜSLERİ KABARTIYOR
A

nkara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Sporlu
milli güreşçiler, Ukrayna Outstanding
Güreş Turnuvası ve İtalya Uluslararası Matteo
Pellicone Ranking Series Güreş Turnuvası’ndan 2
altın ve 3 gümüş madalya ile yurda döndüler.
Bünyesinde birçok Olimpiyat, Dünya ve Avrupa
Şampiyonu barındıran Ankara Büyükşehir
Belediyesi ASKİ Spor Kulübü, katıldığı uluslararası
turnuvalarda adını dünyaya duyurmaya devam
ediyor.
Pandemi nedeniyle uzun süredir mindere
çıkamayan ASKİ Sporlu güreşçiler, 25-28 Şubat’ta
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Ukrayna’da düzenlenen Outstanding Güreş
Turnuvası ile 4-7 Mart tarihleri arasında İtalya’da
gerçekleştirilen Uluslararası Matteo Pellicone
Ranking Series Güreş Turnuvası’na katılarak,
toplamda 2 altın ve 3 gümüş madalya kazandılar.
KAYAALP VE KARADENİZ’DEN ALTIN
MADALYA
Ukrayna’ daki turnuvada Avrupa Şampiyonu
ASKİ Sporlu güreşçi Süleyman Karadeniz 97
kiloda altın madalya, 3 kez Avrupa Şampiyonu
olan Olimpiyat üçüncüsü Soner Demirtaş ise 74

kiloda gümüş madalya kazandı.
Türk sporuna son 10 yılda damga vuran 9
Avrupa, 4 Dünya Şampiyonluğu ile Olimpiyat
ikinciliği ve üçüncülüğü madalyası olan Rıza
Kayaalp İtalya’daki turnuvanın finalinde, Mısırlı
dünya üçüncüsü Abdellatif Ahmed Muhammed
ile karşılaştı. 130 kiloda yarışan milli güreşçi,
rakibini 7-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Avrupa Şampiyonu, Dünya ikincisi güreşçi
Süleyman Atlı 61 kiloda, Avrupa üçüncüsü Selçuk
Can ise 72 kiloda gümüş madalya kazanarak
yurda döndüler.
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ŞAMPİYONLAR SON PROVALARINI
YAPMIŞ OLDU
Olimpiyat Kota Seçmeleri ve Avrupa
Şampiyonası öncesinde performans durumlarını
test eden ASKİ sporlu güreşçiler kazandıkları
başarılarla hazır olduklarını bir kez daha
gösterdiler.
ASKİ Sporlu milli güreşçiler; 18-21 Mart
tarihlerinde Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de
yapılacak olan Olimpiyat Kota Seçmeleri ile
19-27 Nisan Polonya’nın Başkenti Varşova’da
düzenlenecek
Avrupa
Şampiyonası’na
hazırlanıyor.

MİLLİ GÜREŞÇİ
AKGÜL’DEN ASKİ’YE ZİYARET

A

SKİ Spor Kulübü sporcusu, milli güreşçi Taha
Akgül, İstanbul’da gerçekleştirilen kamptan gelir
gelmez ayağının tozuyla Ankara Su ve Kanalizasyon
İdaresi (ASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Öztürk’e
nezaket ziyaretinde bulundu.
Akgül’ü makamında ağırlayan Öztürk, “Başarılarınız
nedeniyle sizi tekrar tebrik ediyorum. Yeni göreviniz de
hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Hem branşınızı hem
de Türkiye’yi layıkıyla temsil edeceksiniz inanıyorum.
Bize verdiğiniz hizmetler için ayrıca çok teşekkür ederiz.
Bundan sonra da zaten beraberiz” dedi.
“BAŞARILARIMIN ALTINDA ASKİ’NİN PAYI
VAR”
ASKİ Spor bünyesinde bulunmanın kendisini her
zaman çok gururlandırdığını ifade eden Akgül ise
“Tüm başarılarımın altında ASKİ’nin büyük payı, emeği
var. Ülkemi ve ASKİ Spor’u temsil etmekten her zaman
mutluluk duydum” diye konuştu.
Girdiği lig müsabakalarından çok sayıda madalyası
bulunan Akgül, 2016 Yaz Olimpiyatları’nda, Türkiye adına
altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu. Akgül, Sırbistan’da
gerçekleştirilen 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda
ise erkekler serbest stil 125 kiloda finalde rakibini 8-2
yenerek altın madalya kazandı.
5252

AVRUPA HALTER ŞAMPİYONU
ÖZBEK ASKİ’DE

R

usya’nın başkenti Moskova’da
düzenlenen Büyükler Avrupa Halter
Şampiyonası’nda 2 altın madalya kazanan
ASKİ Sporlu milli halterci Muhammed Furkan
Özbek, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi
(ASKİ) Genel Müdür Yardımcısı ve ASKİ Spor
Halterden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Cüneyt Öztürk’ü makamında ziyaret etti.
Moskova’ da düzenlenen turnuvada
Avrupa şampiyonu olarak tüm Türkiye’yi
sevince boğan Ankara Büyükşehir
Belediyesi ASKİ Spor Kulübü milli haltercisi
Muhammed Furkan Özbek, bugün (22
Nisan 2021) ASKİ Genel Müdür Yardımcısı
Cüneyt Öztürk ve ASKİ İnsan Kaynakları ve
Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Alpaslan ile
ASKİ Genel Müdürlük binasında bir araya
geldi. Ziyarette başarılarından ötürü milli
sporcuyu tebrik eden Öztürk, kendisine
plaket takdim etti.
Özbek’i makamında ağırlayan Öztürk
ve Alpaslan, Avrupa halter şampiyonu ile
fotoğraf çektirerek, şampiyona 2 cumhuriyet
altını hediye etti.
“SPOR VE GURUR DOLU BİR GÜN”
Ziyarette konuşan Öztürk, “Ben
kendisini kutluyorum ve başarılarının
devamını diliyorum. Bizi çok gururlandırdı.
Bu gururun devam edeceğine de inanıyorum.
Bize yaşattığı bu coşku için gerçekten çok
teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice
başarılarında bir arada olacağız. Şimdi
hedefimizde olimpiyatlar var” dedi. Öztürk,
ziyaret sonrasında sosyal medya sitesi
twitter’daki hesabında ise şöyle yazdı:
“Spor ve gurur dolu bir gün. Önce ASKİ
Sporumuzun güreşte altın madalya fabrikası,
bayrağı göndere çekmelerin ustası Taha
Akgül’e milletimizin şükranlarını ilettik.
Halterdeki gururumuz, genç şampiyonumuz
Muhammed Furkan Özbek’i de ASKİ’de
ağırlayıp bir kez daha bağrımıza bastık.”

“HER DAİM BAŞARIYA AÇIM”
Özbek ise ziyaret sırasında, “Allah razı olsun. Yeni göreviniz
inşallah uzun ömürlü olduğu sürece ben bu gururu size defalarca
yaşatmak isterim. Her zaman elimden gelen bütün çabayla
çalışmalarımı devam ettireceğime söz veriyorum buradan. Sayın
Başkanımız, Mansur Başkanımız ile beraber sürekli arkamızdalar.
Bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemiyorlar. Ben de her daim
başarıya aç bir sporcu olarak kalacağım” diye konuştu.
HEDEF TOKYO OLİMPİYATLARI
Avrupa Halter Şampiyonası’nda erkekler 67 kiloda yarışan Özbek;
koparmada 145 kilo ile bronz, silkmede 178 kilo ile altın, toplamda ise
323 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı. Elde ettiği başarılar ile
koparma, silkme ve toplamda Avrupa gençler rekoru kırarak büyükler
kategorisinde Avrupa şampiyonu olan 20 yaşındaki genç sporcu,
yurda dönüşünde coşkuyla karşılandı. Yarışmada
İstiklal Marşı’nı dinlettiği için büyük onur duyduğunu dile getiren
Özbek, şimdi Tokyo Olimpiyatları’na hazırlanıyor.
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ASKİ SPORLU AVRUPA
ŞAMPİYONLARI
MANSUR YAVAŞ’I ZİYARET ETTİ

A

nkara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, Varşova ve Moskova’da
düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda kırdıkları
rekorla Türkiye’nin gururu olan ASKİ Sporlu milli
güreşçi ve haltercileri makamında ağırladı.
Başarılarıyla spor tarihine damga vuran Rıza
Kayaalp, Taha Akgül, Murat Fırat, Süleyman Atlı,
Süleyman Karadeniz, Muhammed Furkan Özbek,
Muammer Şahin, Ferdi Hardal, Şaziye Erdoğan
ile ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Abdullah
Çakmar, antrenör Fırat Binici, teknik direktör
Akif Candaş ve Raif Özer’in de aralarında
bulunduğu heyet, ASKİ Spor Kulübü Başkanı
Yüksel Arslan’ın başkanlığında Yavaş’ı ziyaret etti.
54

“BAŞARILARINIZI TÜRK MİLLETİ
GURURLA İZLİYOR”
Yavaş, tüm sporcuları tek tek tebrik ederek,
şöyle konuştu:
“İnşallah daha nice başarılar diliyorum.
Önce sağlık diliyorum tabii ki sakatlık
yaşanmasın. Sevgili arkadaşlar, bayrağımızı
oralarda dalgalandırdınız bütün Türk
milleti bunu gururla, gözleri yaşlı izledi.
Bu başarıların devam etmesi için ve Ata
sporumuzun yaşaması için bizler elimizden
gelen tüm desteği vereceğiz. Türk milletinin
göğsünü kabarttınız, herkes çok mutlu oldu
özellikle bu pandemi günlerinde bir umut
oldunuz. Belediye Meclisimizden karar almak

ASKİ Spor Kulübü Milli Güreşcisi
Taha Akgül

suretiyle bu başarılarınızı ödüllendireceğiz.
Ailelerinizle birlikte sağlıklı, mutlu nice ömür
diliyorum. Bu başarılarınızın da devamını
diliyorum. Allah razı olsun hepinizden. Güreş
denildiğinde artık garanti gözüyle bakıyoruz.
Çok teşekkürler arkadaşlar.”
“TÜRKİYE’NİN EN İYİ SPORCULARI ASKİ
SPOR’DA YETİŞECEK”
Spora ve sporculara verdiği destekten
ötürü Yavaş’a teşekkür eden Taha Akgül
ise düşüncelerini, “Desteğinizi her zaman
hissediyoruz. Çok güzel bir tesisimiz var
dünyaya örnek oluyor. Misafirlerimiz gelince
orada ağırlıyoruz. İnşallah Türkiye’nin en
iyi sporcuları bu kulüpten yetişecek sizlerin
desteğiyle. Ankara’mızı dünyada temsil etme
fırsatı buluyoruz. 8. şampiyonluğum inşallah
hayırlı olur. Rehavete gerek yok diyerek hemen
kampa geçtik. Hemen maçtan sonra arayıp
tebrik ettiniz emeğiniz bizde çok” şeklinde ifade
etti.
Rıza Kayaalp de, “Önemli olan bayrağımızı
yurt dışında dalgalandırıyor olmak. Bizden
sonra kardeşlerimiz de madalyalar kazanmaya
inşallah devam eder. Ata sporumuza
destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz.
Milletimizi diğer maçlarda da gururlandırmak
istiyoruz” dedi.
Yavaş, ziyaretin ardından şampiyonlar ile
hatıra fotoğrafı çektirdi.
ASKİ SPOR SPORCULARINDAN REKOR
ÜSTÜNE REKOR
ASKİ Spor’un Olimpiyat, Dünya ve Avrupa
şampiyonu milli güreşçisi Taha Akgül, serbest
stil 125 kiloda altın madalya kazanarak,
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“Avrupa güreş tarihinde serbest stilde 8. kez
Avrupa şampiyonu olan güreşçi” unvanını elde
etti.
Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya
kazanan Rıza Kayaalp de turnuva finalinde
Gürcü rakibi Lakobi Kajaia’yı 3-1 mağlup
ederek 10’uncu kez Avrupa şampiyonu oldu.
Aynı turnuvada İtalyan rakibi Zaur Kabaloev’i
3-1 yenerek 3’üncü olan Murat Fırat ise
bronz madalya elde etti. Serbest stil 57 kiloda
mücadele eden Süleyman Atlı, altın madalya
kazanarak Avrupa şampiyonu olurken,97
kiloda ülkemizi temsil eden Süleyman
Karadeniz de gümüş madalya kazanarak
Avrupa ikinciliğini elde etti. Rusya’nın başkenti
Moskova’da düzenlenen Avrupa Halter
Şampiyonası’nda erkekler 67 kiloda yarışan
Muhammed Furkan Özbek koparmada 145
kilo ile bronz, silkmede 178 kilo ile altın,
toplamda ise 323 kiloluk derecesiyle altın
madalyanın sahibi oldu.

ASKİ Spor Kulübü Milli Güreşcisi
Rıza Kayaalp
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