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Sevgili Ankaralılar,

Yeni bir yıla giriyoruz.
Geride bıraktığımız 2020 yılı, hepimiz için zor bir yıl olarak 

tarihteki yerini aldı.
Bu yıl içinde bütün dünyayı saran COVİD salgını, pek çok 

hemşehrimizi bizlerden kopardı. Kendilerine Allah’tan rahmet 
diliyorum.

2020, zor ama insanlığın evrensel ilkelerinden birlik ve dayanışmayı 
canlandırmak açısından öğretici bir yıl olarak da tarihe geçecektir.

İçinde bulunduğumuz tarihsel dönemeçte, pek çok aşamasının 
100. yılını kutladığımız ya da kutlamaya hazırlandığımız kurtuluş ve 
kuruluş tarihimizden de biliriz ki zorluklar aşılmak içindir.

İNSAN VARSA UMUT VARDIR!
Gözle görülmez, sesle işitilmez bir virüsün yarattığı umutsuzluk 

ikliminin insanımızı etkilediği kuşku götürmez ama büyük önder 
Atatürk’ün de dediği gibi “umutsuz durum yoktur”; insan varsa umut 
da vardır.

Bize düşen, zor günlerde, insanlık tarihinin tertemiz hasletleri olan 
“birlik ve dayanışma” duygularımızı yeniden canlandırmaktı.

Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, pandeminin ilk 
gününden bugüne kadar kimsesizin kimsesi olmak için gece gündüz 
çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. 

 “6 milyon tek yürek” olduğumuzu göstermek için 
“iftar  ver”, “su ver”, “bilet ver”, “el ver” kampanyalarıyla 
“komşumuz açken tok yatmadık”.  Hijyen hassasiyetinin 
en üst düzeyde olduğu bugünlerde hızla kararlar 
alarak, borcuna bakmadan herkesin musluğundan su 
akmasına olanak tanıdık.   

Tek tek hemşerilerimizi aç ve açıkta bırakmadık 
ama esnafımız için de can suyu olmanın çarelerini 
aradık. Servisçiden kuaföre, lokantalardan bakkaldaki 
veresiye defterlerine kadar herkesin yanında olduk.

Zor bir yıldı ama biz Ankaralılar, bu zor yılda 
birbirimizi daha yakından tanıdık; birbirimize destek 
verdik. Yan yana, omuz omuza durmasını bildik.

Ama 2020 yılını birbirimize sarılamadan kapattık.
 
PANDEMİYİ DE BİRLİKTE YENECEĞİZ!
İnanıyorum ki 2021, pandemiyi de birliğimiz, 

beraberliğimiz ve dayanışma ruhumuz ile yeneceğimiz 
ve yeniden birbirimize sarılacağımız, insanî sıcaklıkla 
birbirimizi gönülden kucaklayacağımız bir yıl 
olacaktır.

“İlk adım”ın 100. yılını görevi devraldığımız 
2019’da, “millet iradesi”nin simgesi olan TBMM’nin 
kuruluşunun 100. yılınıysa 2020’nin zorlu koşulları 
altında kutladık. 

2021’de ise Cumhuriyetimizin kuruluş sürecinde 
bir dönüm noktası olarak kabul edilen ve tarihe 

“Melhame-i Kübra” olarak tabir edilen Sakarya 
Meydan Savaşı’nın 100. yılını kutlayacağız.

Her türlü zorluğun altından kalkmasını bilen 
bir milletin evlatları olarak, 2021’de pandemiyi 
yeneceğimize ve bu arada arsızlığın, hırsızlığın, 
yolsuzluğun önüne geçerek oluşturduğumuz açık, 
şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir belediyecilik 
anlayışımızla örnek bir başkent inşa edeceğimize 
inancım tamdır.  Bu kapsamda ASKİ’nin gelecek 
nesilleri de unutmadan canlı yaşamın kaynağı temiz, 
içilebilir ve sağlıklı suyu kesintisiz ve hızlı bir şekilde 
Başkent’in en ücra noktasına kadar götürmesinden, 
atık suların ise insan ve çevre sağlığına zarar vermeden 
uzaklaştırılmasını sağlayacak yatırım ve projeleri 
hayata geçirmeye başlamış olmasından da mutluluk 
duymaktayım. Her bir damlası kıymetli suyumuzun 
tasarruflu kullanılması küresel ısınma ve buna bağlı 
kuraklık riski ile daha da önemli hale gelmiştir.       

Bu duygularla 2021 yılının hayırlara vesile 
olmasını, ülkemize ve Ankara’mıza sağlık, sıhhat ve 
mutluluk getirmesini dilerken, “Bir Damla” dergisine 
emeği geçen tüm ekibe teşekkür eder çalışmalarında 
başarılar dilerim. 

2021, UMUT YILI OLSUN!

Saygılarımla 
Mansur YAVAŞ

ABB Başkanı
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Sevgili Başkentliler; 

Geçtiğimiz yıl ülkemizi ve bütün dünyayı olumsuz 
etkileyen Covid-19 salgını neticesinde çok sayıda can 
kaybı yaşadık. Öncelikle salgın nedeniyle yaşamını 
yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı ve sabır diliyor; halen tedavi görmekte olan 
vatandaşlarımızın da bir an önce sağlığına kavuşması 
ümidiyle sizleri selamlıyorum. 

ASKİ ailesi olarak insan hayatındaki önemi pandemi 
sürecinde çok daha iyi anlaşılan içilebilir ve temiz 
su ile bunu sizlerle buluşturan altyapı teknolojilerini 
evlerinize ve iş yerlerinize sorunsuzca ulaştırarak 
Ankara’yı hijyen konusunda dünya başkentleri arasına 
sokmayı başardığımız için gururluyuz.

Kurumsal varlığımızın pratikte bir bayrak yarışı 
olduğunu hiç unutmadık. Bu süreçte tüm iklim 
koşullarında, gecesini gündüzüne katıp çalışan 
arkadaşlarımız arasında tedavi altına alınanların yerini 
ivedilikle doldurarak verilecek hizmetin ikamesini en 
hızlı biçimde gerçekleştirdik.

2020 yılı, Başkentimizin dört bir yanında 
faaliyetlerimizi titizlikle sürdürdüğümüz bir yıl 
olarak tarihte yerini aldı. Her bir yurttaşın temiz suya 
erişmesi için en hızlı çözümleri üretmeye gayret ettik. 
İvedik içme Suyu Arıtma Tesisi’nde korozyon önleme 
ünitesi kurduk. Pursaklar’da bulunan içme suyu arıtma 
tesisimize sağlık açısından büyük öneme sahip Sodyum 
Hipoklorit ünitesini kurarak çalışır hale getirdik. 
Sincan Temelli’de hizmete açtığımız konmodüler içme 
suyu arıtma tesisini hizmete aldık.  Yıllardır içme 

suyu sorunu yaşayan Polatlı ilçesi için öncelikli olarak 
mevcut Yüzükbaşı hattının rehabilitasyonunu, ardından 
da ilçenin su sorununu kökten çözecek 107 kilometre 
uzunluğundaki İvedik-Polatlı İçme suyu hattının 
yapımına başladık. Başkentimizin kanayan yarası 
insan ve çevre sağlığına zararlı 13 ilçede 220 kilometre 
uzunluğundaki asbestli boruların değişimini başlattık. 
Üzülerek ifade etmeliyim ki 21. yüzyıl Ankara’sına hiç 
yakışmayan görüntülerin başında yer alan açıktan akan 
kanalizasyonların kapalı sisteme alınması için çalışma 
başlattık. Başkent genelinde bulunan su depolarının 
yeniden inşa çalışmaları ise 2020 yılında başlatıp devam 
ettirdiğimiz hizmetlerden bazıları. 

Yine geride bıraktığımız yılda Ankara’nın geleceğini 
düşünmeyi de unutmadık. Çamlıdere Barajı ve 
Gerede Işıklı Regülatörü Havzaları Koruma Planı ve 
Özel Hükümlerini yürürlüğe koyan ASKİ, Dünya Su 
Teknolojileri Zirvesi gibi uluslararası toplantılarda 
yerini alarak hem güncel bilgi ve teknolojiyi takipten 
hem de birikimini sorunların çözümü için uluslararası 
toplumla paylaşmaktan geri durmadı.  ASKİ Genel 
Müdürlüğü olarak 2021 yılında da geçen yılda olduğu 
gibi Ankaralı vatandaşlarımızın temiz suya ulaşabilmesi 
için yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizi ‘‘Bir Damla’’ 
Dergisi başta olmak üzere çeşitli mecralardan 
duyuran kurumumuz Basın Yayın Şube Müdürlüğü 
personellerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Saygılarımla
Erdoğan ÖZTÜRK

ASKİ Genel Müdürü

ANKARA’NIN 30 YILINI PLANLIYORUZ
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ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 
ASKİ’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği 

yatırımlar, çalışmalar ve yeni yılda yapılması 
planlanan projeler hakkında açıklamalarda 
bulundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 
salgınının gölgesinde bir yıl geçirdiklerini ifade 
eden Öztürk, bu olağanüstü ve zorlu koşullarda 
ASKİ’nin bir yandan Başkentlilerin musluklarından 
sağlıklı ve kesintisiz su içmesini sağlarken diğer 
yandan da yıllardır ihmal edilen altyapı projelerini 
hayata geçirdiğini söyledi.

 
ASKİ’nin bir yılını değerlendirirken şeffaf, planlı, 

bilimsel, yetkin ve hesap veren bir yönetim anlayışını 
merkeze koyarak 7/24 esasına göre çalıştıklarını 
belirten Öztürk, günümüz koşullarına göre yeniden 
yapılandırılan hizmet anlayışı ile mesleki ve kişisel 
eğitimlerle de personelin kurumsal verimliliğinin 
artırıldığını söyledi.

 BİN 660 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA İÇME 
SUYU HATTI

 Pandemi sürecinde çalışmaların aksamadığını 
ve kronikleşmiş birçok sorunun bu dönemde 
çözüldüğünü vurgulayan ASKİ Genel Müdürü 
Erdoğan Öztürk, Ankara genelinde 470 kilometre 
atık su, 96 kilometre yağmur suyu imalatı ve 
yaklaşık bin 660 kilometre içme suyu hattının 
başarılı bir şekilde yapıldığını açıkladı.

25 ilçenin tamamında ihtiyaç duyulan, eskiyen 
ya da yetersiz kalan yerlerde toplam 9 bin adet 
yağmur suyu ızgara imalatının gerçekleştirildiğini 
ifade eden Öztürk,

“Aynı dönemde toplam 2 milyon 500 bin metre pis 
su/yağmur suyu hattı ile toplam 150 bin adet ızgara/
baca temizliği yapıldı. 25 ilçemizde toplam 220 bin 
adet içme suyu/kanal arızası giderildi” dedi.

ÖZTÜRK 2020 YILINI DEĞERLENDİRDİ

Selim Arda ERYILMAZNursen TURAN
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“PANDEMİDE EN HIZLI ÖNLEM ALAN 
BELEDİYE OLDUK”

 Tüm bu çalışmaları ASKİ bütçesini kurumun 
asli hizmet, amaç ve projelerinde kullanarak 
tamamladıklarının altını çizen Öztürk, ASKİ’nin 
tüm enerjisini 21. yüzyıl Başkent’ine yakışmayan, 
acil çözüm bekleyen altyapı sorunlarını çözüme 
kavuşturmak ile gelecek yılların ihtiyacını 
karşılayacak altyapı ve içme suyu hatlarını hayata 
geçirecek projelerin yapımı için harcadığını söyledi.

Açıklamalarına Covid-19 salgınının başladığı 
2020 yılının mart ayından itibaren ASKİ’nin 
aldığı önlemleri anlatarak başlayan Öztürk, şu 
değerlendirmelerde bulundu:

“Hepimizin sağlığını tehdit eden pandemide 
hijyenin önemi herkesin malumudur. Bu konuda 
Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak 
üzere ASKİ olarak borcundan dolayı hiçbir 
abonemizin suyunun kesilmeyeceğini ilan eden  
ilk belediye olduk. Borcundan dolayı sayacı 
sökülen abonelerimizin sayaçlarını derhal takarak 
kimseyi susuz bırakmadık. Özellikle 65 yaş 
üzeri yurttaşlarımız evlerinden çıkmak zorunda 
kalmasınlar diye ekiplerimiz evlerine giderek 
abonelerin kartlı sayaçlarına avans su yükleme 
uygulaması yaptı. Çok uygun maliyette dezenfektan 
üreterek, belediyemizin yanı sıra birçok kurumun da 
ihtiyacına ücret almadan yanıt verdik. Başkanımız 

Sayın Mansur Yavaş’ın öncülüğünde başlatılan “Su 
Ver” kampanyası ile ihtiyaç sahibi ile hayırsever 
vatandaşların bir araya gelmesine aracı olduk.”

 BAŞKENT’İN GELECEK 30 YILINI 
PLANLIYORUZ

 Ankara’da çevre ve insan sağlığı esas alınarak, 
etkin, verimli ve kaliteli su, atık su ile yağmur 
suyu hizmetlerinin bir bütün içinde ele alınması 
gerektiğini vurgulayan Öztürk, küresel ısınmaya 
bağlı iklim değişikleri, buna bağlı yaşanan kuraklık 
ve su kaynaklarındaki azalmanın, kentlerin uzun 
vadeli  “su yönetiminin planlanması” gerekliliğini 
ortaya çıkardığını söyledi.

Öztürk,  “Geçtiğimiz yıl Başkent’in 30 yıl boyunca 
içme suyu, atık su ve yağmur suyu yönetiminde yol 
haritası olacak Master Plan çalışmalarına başladık. 
Kentimize yeni bir kimlik kazandıracak Master 
Plan çalışmalarıyla; su kaynaklarının yönetimi, 
altyapı ve arıtma sistemleri, kurumsal yapı, yatırım 
programları ve finansal analizler oluşturulacak” 
dedi. 

ALTYAPI GÜÇLENDİRİLİRKEN 
VATANDAŞLARIN TALEPLERİNE ÖNCELİK 
VERİLECEK

 Bir ülkenin, bir şehrin medeniyet ölçüsünün 
altyapı tesislerinin seviyesi ve gücüne bağlı 
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olduğunu dile getiren Öztürk, 
“Geçmiş deneyimlerden de gördüğüm kadarıyla 

altyapı yatırımları en çok ihmal edilen konuların 
başında yer almaktadır. Oysa gelişmiş olarak 
görülen ülkelerin en büyük özelliklerinden biri de 
altyapısına yaptığı yatırımlardır” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 
talebi doğrultusunda 2020 yılındaki önceliklerinin 
Başkent’in her bir noktasında su taleplerinin 
karşılanması olduğunu ifade eden Öztürk, şu 
bilgileri verdi:

“Öncelikli olarak pandemi koşullarının el verdiği 
ölçüde muhtarlarımızla, yurttaşlarımızla bir araya 
gelerek taleplerini aldık. Acil yapılması gereken 
işleri belirledik. Planlamalarımızı yaptıktan sonra 
da kısa sürede sorunları çözmeye başladık.”

 ASBESTLİ BORU DEĞİŞİMİ VE POLATLI 
İLÇESİNE İVEDİK SUYU

 Ankara’nın 13 ilçesindeki insan sağlığını tehdit 
eden asbestli ve ekonomik ömrünü tamamlamış 
PVC boruların değişimine başlandığını ifade 
eden Öztürk, ASKİ’nin öz kaynakları ile toplam 
uzunluğu 400 kilometreyi bulan hatların 2021 yılı 
sonuna kadar yenileceğini açıkladı.

Başkan Yavaş’ın göreve gelir gelmez acil olarak 

yapılmasını istediği projelerin başında Polatlı’nın 
su sorununun çözülmesi olduğuna dikkat çeken 
Öztürk, yapılan çalışmaları şu sözlerle anlattı:

“Geçen yılın önemli projelerinin başında 
Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın tüm 
engellemelere karşı ısrarları sonucunda Polatlı 
halkını temiz ve kesintisiz suya kavuşturma sözünü 
yerine getirmesi için atılan adım yer alıyor. 30 yıldır 
içme suyu sıkıntısı yaşayan Etimesgut-Sincan-
Yenikent-Organize Sanayi Bölgeleri-Gecekondu 
Önleme Bölgesi-Temelli-Polatlı bölgelerine içme 
suyu temin edecek 106 kilometre uzunluğundaki 
hattın ihalesini yaparak yapımına başladık. 1,5 
milyon kişinin yararlanacağı projenin 24 ayda 
tamamlanması planlanıyor.”

Yüzükbaşı’ndan Polatlı’ya su sağlayan mevcut 
ana isale hattının ekim ayı içinde yenilendiğini de 
hatırlatan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 
“Sürekli arıza vererek uzun süreli su kesintilerinin 
yaşandığı ilçede yeni hat devreye alınıncaya kadar 
sorun yaşanmaması için 120 saat aralıksız süren 
çalışmayla 80 kilometre uzunluğundaki hatta 
iyileştirme çalışmaları yaptık” bilgisini paylaştı.
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 GÖLBAŞI SUSUZ KALMAYACAK 
Mevcut hatlara paralel yedek hatların 

döşenmesinin gerekli olduğunu dile getiren 
Öztürk, bir hatta arıza olması halinde yedek hattın 
devreye girmesiyle vatandaşların su sıkıntısı 
yaşamayacağını ifade etti.

Bu kapsamda bir diğer önemli içme suyu 
projesinden birinin Gölbaşı için döşenecek 
paralel hat olduğu bilgisini veren Öztürk, “2020 
yılında ihalesi yapılan proje ile Altındağ-Mamak-
Çankaya ve Gölbaşı’na 26 kilometrelik içme suyu 
hattı döşeyerek hem Gölbaşı ilçesinin hem de yeni 
yerleşim yerlerinin su ihtiyacını karşılayacağız” diye 
konuştu.

 KIRSALDA AÇIKTAN AKAN ATIK SULAR 
KAPATILDI

 ASKİ’nin geçen bir yılda yeni su kaynaklarının 
bulunması, su kuyularının açılması ile özellikle 
kırsalda açıktan akan suların kapalı sisteme 
alınması için çalışmalar yaptığına dikkat çeken 
Öztürk, “Su sıkıntısı olan 17 mahallede (köy) 
açtığımız 23 kuyu ile su ihtiyacını karşılamaya 
başladık. Açılan su kuyularında suyun da kalitesini 
belirleyerek suyun yapısına uygun arıtma sistemi 
kurduk. Kanalizasyon hattı olmayan, çevre ve insan 
sağlığını tehdit eden 85 mahallede atık suları kapalı 
sisteme aldık” dedi.

Ankara genelinde bin 600 içme suyu deposunun 
bulunduğunu ifade eden Öztürk, “Büyük 

çoğunluğunda sızdırmazlık, temizlik, betonarme 
yapısındaki deformasyonlar bulunan eski ve 
yıpranmış depolar yerine 227 yeni depo inşa 
edilirken, depoların yenilenmesine bu yıl içinde de 
devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

 ALTYAPIDA SORUNLU BÖLGELERE NEŞTER
 Ankara’da şiddetli yağmurlarda meydana gelen 

su taşkınlarının önlenmesi için Sıhhiye Marmara 
Sokak, Mamak Belediye önü ve paralel sokaklar, 
Boğaziçi Mahallesi, Ümitköy içi gibi çok sayıda 
bölgede altyapı çalışmalarını tamamladıklarını, 
farklı noktalarda ise çalışmaların devam ettiğini 
kaydeden Öztürk, “Su baskınlarının sıkça yaşandığı 
cadde ve sokaklar ile özellikle alt geçitlerde yeni 
imalatlar yaptık. Şöyle ki; bu bölgelerde yenilenen 
ve sayısı arttırılan ızgaralar, yeni döşenen ve 
ayrıştırılan yağmur suyu ile kanalizasyon hatları 
sayesinde yağışlı havalarda yaşanan yığılma ve su 
baskını riski ortadan kalkmış oldu” dedi.

Başkent’in altyapısında yaşanan en temel 
sorunların başında yağmur suyu ve kanalizasyon 
hatlarının birçok noktada birleşik olmasının 
yattığını vurgulayan Öztürk, “Ankara Çayı’nın 
ulaştığı Sakarya Havzası’nda su kaynakları ve 
tarımsal sulamada kullanılan su üzerinde baskı 
yaratan kirlilik yüklerinin azaltılması ve halk 
sağlığının korunması için karışık hatlarda ayrıştırma 
çalışmalarımız da devam etmektedir” diye konuştu.
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“SU, KAYNAĞINDA TEMİZLENİYOR”
 Başkent’in suyunu kaynağından itibaren 

temizlemeye başladıklarının altını çizen Öztürk, 
yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi:

“Ankaralıların kaynak suyu lezzetinde su içmesi 
için barajlarda algisit uygulamasını başlattık. Baraj 
Havzası Koruma Planları için çalışmalar yapıyoruz.  
İçme ve kullanma suyu temin edilen havzalarda 
hemşehrilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi, 
su kaynaklarımızın korunması ve gelecek nesillere 
aktarılması adına Türkiye’de ‘Özel Hüküm Belirleme’ 
projelerini başlatan ilk idare olduk.”

 TATLAR ATIK SU ARITMA TESİSİ VE İVEDİK 
İÇME SUYU ARITMA TESİSİ’NİN KAPASİTESİ 
ARTIRILACAK

 ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Başkent’in 
atık ve yağmur suyunun toplandığı Tatlar Atık Su 
Tesisi’nin kapasitesinin artırılması için çalışma 
başlattıklarını ifade ederek, “Ankara merkezine 
hitap eden Tatlar Atık Su Arıtma Tesisinde 2010 
yılında yapılması gereken kapasite artırımı ne yazık 
ki yapılmamış. Günlük 750 bin metreküp atık su 
arıtma kapasitesine sahip ve yetersiz kalan mevcut 
tesisin revizyonu ve kapasite artırımı için proje ön 
planlama ve tasarım çalışmaları başlattık” dedi.

Günlük 1 milyon 150 bin su arıtımının 

gerçekleştirildiği İvedik İçme Suyu Arıtma 
Tesisi’nin de kapasitesinin artırılacağını açıklayan 
Öztürk, tam kapasite olarak çalışan tesisin 4. 
ünitesinin hizmete alınmasının ardından tesisin 1 
milyon 650 bin arıtma ile tam kapasite çalışacağını 
söyledi.

Ankara’da hem içme hem de atık su arıtma 
tesisi olmayan ilçenin kalmayacağının da 
altını çizen Öztürk, Beypazarı ve Temelli’de 
4 yıldır tamamlanamayan arıtma tesislerinin 
tamamlanarak ilçe halkının temiz ve sağlıklı su 
kullanmasını sağladıklarını vurguladı.

SU KAYIP KAÇAKLARINA SIKI DENETİM VE 
ENERJİ MALİYETLERİ

 Eskimiş ve yetersiz kapasiteye sahip borularda 
meydana gelen kayıp ve kaçakların su tüketiminde 
büyük yer tuttuğuna dikkat çeken Öztürk, “Boşa 
akan kayıp kaçak suların tespitini hızlandırdık. 
Günlük 168 bin kişinin su ihtiyacına denk gelen 
7 milyon 900 bin metreküp suyun boşa gitmesine 
engel olduk. Fiziki kaçakların yanı sıra suda kaçak 
kullanımının da önüne geçecek çalışmalara ağırlık 
verdik” dedi.

Sudaki kayıp kaçakların önlenmesi, su 
verimliliğinin artırılması ve sağlıklı bir yönetim 
anlayışının yanı sıra enerji maliyetlerinin 
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düşürülmesinin de önemine değinen Öztürk, 
“Kesikköprü hattından gelen suyun yüksek enerji 
maliyeti bulunmaktadır. Gerede suyunun devreye 
girmesiyle birlikte aylık 23 milyon TL olan enerji 
maliyeti ortadan kalkmıştır. Tesislerde daha az 
enerji tüketen pompaların kullanımının yanı sıra 
tarife değişikliği ile de enerjide büyük oranda 
maliyeti düşürdük” diye konuştu.

 CANLI YAYINLANAN İHALELERE REKOR 
BAŞVURU

 Ankara Büyükşehir Belediyesi birimleri ile 
bağlı kuruluşlarında olduğu gibi ASKİ’nin tüm 
ihalelerinin de canlı olarak yayınladığını belirten 
Öztürk, açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyunun 
gözü önünde yapılan ihalelere rekor sayıda katılım 
olduğunu sözlerine ekledi.

Öztürk, ASKİ’nin 2020 yılı içinde yaptığı toplam 
93 ihalenin canlı yayınlandığı bilgisini paylaştı.

 

SUDA TASARRUF ŞART
 ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 

faaliyetlerin olası risklere karşı önceden plan ve 
proje geliştirerek sürdürüldüğünü ifade ederek, 
“Çalışma prensibimizde ortaya çıkan krizin başarı 
ile yönetilmesi değil ileride meydana gelecek 
riskleri önceden belirleyip bu riskler için planlama 
yaparak adım atmak gerektiğine inanıyoruz. Yani 
kriz yönetiminden risk yönetimine geçersek, 
altyapıda hiçbir sorun yaşamayız. Bu sayede de 
zaman kayıplarını ve maddi kayıpları önlemiş 
oluruz. Böylece vatandaşlarımızın refah düzeyini de 
arttırmış oluruz” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Yavaş’ın yaşanan kuraklık ve 
barajlardaki doluluk oranı konusunda yaptığı 
uyarıyı hatırlatarak, Başkentlilere bir kez daha su 
tasarrufu yapmaları çağrısında bulunan Öztürk, 
konuşmasını, “Başkentlilerin huzur ve refahı için 
7/24 hizmet veren 5 bin 200 kişilik ASKİ ailesi ve 
mesai arkadaşlarımı kutluyorum, hepsine tek tek 
teşekkürlerimi sunuyorum” sözleriyle tamamladı.
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ASKİ Genel Müdürlüğü ve Ankara Kent 
Konseyi yetkilileri, “22 Mart Dünya Su Günü” 

öncesinde bir araya gelerek, “su kaynaklarının 
doğru yönetimi ve suyun tasarruflu kullanımı” 
konularında toplum genelinde bilinç oluşturulması 
için iş birliği yapma kararı aldı. 

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ASKİ 
Genel Müdür Yardımcıları Cüneyt Öztürk, Murat 
Tütüncübaşı ve Baran Bozoğlu, 1 Şubat 2021 
tarihinde Genel Müdürlük binasında Başkent 
Ankara’nın markalaşmasında rol oynayan 
Ankara Kent Konseyi ekibini ağırladı.  Ankara 
Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ile 
Yürütme Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Lale Özgenel 

ve Ceren Anadol’un katıldığı toplantıda ASKİ ve 
Ankara Kent Konseyi’nin suyun bilinçli tüketimi 
konusunda ortak çalışma yapması kararlaştırıldı. 

“ASKİ, GELECEĞİ KONUŞAN BİR KURUM” 
Toplantıda konuşan ASKİ Genel Müdürü 

Erdoğan Öztürk, su hakkının en temel insan hakkı 
olduğunu belirterek şöyle konuştu: 

“Ankara’mızın içme ve kullanma suyunun gelecek 
nesillere bırakılabilmesi için bugünden planlanması 
gerekiyor.  Bu kapsamda öncelikli olarak Ankara’nın 
30 yıllık su yönetimini sağlayacak Master Plan  
ihalesini yaparak çalışmalara başladık. Rutin 
işlerimizin yanı sıra  ASKİ olarak kentte öncelikle 
su basan, yağmur suyu ve atık su hatlarının birlikte 

Selim Arda ERYILMAZEvin DEMİRTAŞ Ahmet ŞAD

ASKİ VE ANKARA KENT KONSEYİ’NDEN 
SU TASARRUFU İÇİN İŞ BİRLİĞİ 
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çalıştığı, kangren halini almış noktalara müdahale 
ettik. Fiziki kayıp ve kaçaklarla mücadele ederek 
suyun daha verimli kullanılması için önemli adımlar 
atarken, tüketicilerimizin suyu israf etmeden 
kullanmaları için de çalışmalar yapmaktayız. Bu 
nedenle toplumda suyun tasarruflu kullanımı 
konusunda AKK ile yapacağımız işbirliği çok değerli 
olacak ” 

Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz da, “ASKİ, 
Ankara’nın en değerli kurumlarından birisi. Bu 
nedenle aynı dili konuştuğumuz insanlarla burada 

oturmak büyük bir değer gerçekten. Tarihi ve 
köklü kurumlarda, 6 milyon Ankaralı için çalışan 
insanların olması bizim açımızdan gurur kaynağı” 
diye konuştu. Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve başlaması ile 
ASKİ’nin tanımlanmış görevinin dışında geleceği 
de konuşan bir kurum haline geldiğini ifade etti. 
Yılmaz, ardından üzerinde “Sakarya Zaferi 100. 
Yaşında Son Kale Ankara” yazılı bir tablo ve Kent 
Konseyi’nin faaliyet raporunu Genel Müdür 
Öztürk’e hediye etti. 

Yılmaz ,“Sakarya Zaferi 
100. Yaşında Son Kale 
Ankara” yazılı bir tablo ve 
Kent Konseyi’nin faaliyet 
raporunu Genel Müdür 
Öztürk’e taktim ederken...
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ankara 
Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel 

Müdürlüğü ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su 
ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), 
iki kentin gelecek 30 yıldaki  içme suyu, atık su ve 
yağmur suyu yönetiminde iş birliği yapacak. ASKİ 
Genel Müdür Yardımcısı ve Master Plan Yürütme 
Kurulu Başkanı Cüneyt Öztürk ile beraberindeki 
ASKİ heyeti, ESKİ üst yönetimi ile gerçekleştirilen 
toplantıda, Ankara’daki sürece ilişkin bilgi 
paylaşımında bulundu. 

Başkent Ankara’nın 2024-2054 yılları arasındaki 
30 yıllık su yönetiminde yol haritası olacak olan 
“İçme Suyu, Atık Su ve Yağmur Suyu Master Planı” 
için sözleşme imzalayarak ilk adımı Nisan 2020’de 
atan ASKİ Genel Müdürlüğü, bu konuda ESKİ ile 
iş birliği yapmaya hazırlanıyor. ASKİ Genel Müdür 

Yardımcısı ve Master Plan Yürütme Kurulu Başkanı 
Cüneyt Öztürk ve beraberindeki ASKİ heyeti,  
ESKİ Genel Müdürlüğü üst yönetimine master 
plan süreci hakkında bilgi aktarımında bulundu. 

Ankara’nın gelecek 30 yılını planlamak üzere 
master plan çalışmalarını büyük bir titizlikle 
sürdüren ASKİ heyeti, bilgi ve deneyimlerini 
paylaşmak üzere 15 Ocak 2021 tarihinde Eskişehir’e 
giderek ESKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri ile bir 
araya geldi. 

Taşbaşı Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda 
ESKİ Genel Müdürü Ahmet Şekerci de hazır 
bulundu. Toplantıda ASKİ Genel Müdür 
Yardımcısı Cüneyt Öztürk,  ASKİ Plan, Proje 
ve Kamulaştırma Dairesi Başkanı Muhammed 
Ercan, Etüt ve Planlama Şube Müdürü Ahmet 
Aladağ, Master Plan Şefi Fatma Önalan ile Etüt 

ASKİ VE ESKİ’DEN SU 
YÖNETİMİNDE İŞ BİRLİĞİ
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ve Planlama Şefi Münire Arslanoğlu,  Ankara için 
42 ay içinde bitirilmesi planlanan master plan 
sözleşmesinin detayları hakkında meslektaşlarına 
bilgi verdi. ASKİ heyeti, master plan çalışmalarının 
ön hazırlık aşaması, danışmanlık, ihale şartnamesi, 
yaşanabilecek güçlükler, sorunların aşılması için 
izlenebilecek yollar hakkında bilgi alışverişinde 
bulundu, soruları yanıtladı. 

ASKİ’YE TEŞEKKÜR 
ESKİ Genel Müdürü Şekerci,  açılışta yaptığı 

konuşmada, master plan çalışmalarına büyük önem 
verdiklerini, gelecek nesillere altyapısı planlanmış 
bir şehir bırakmayı istediklerini belirterek, 
kendilerine bu konuda büyük destek veren ASKİ 
Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti. 

SU TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ 
DEĞİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER 

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Öztürk 
de toplantının ardından yaptığı açıklamada, 
“Başkent’in 30 yıllık su ve atık su yönetimini 
planlayarak, kentimizin su kaynaklarını koruma 
altına alıyoruz. İklim değişikliğine bağlı olarak 
yaşanacak kuraklığın su kaynaklarına etkileri başta 
olmak üzere, tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi 
ve su yönetiminde yenilikçi çözümlerin üretilmesine 
kadar birçok hedefi gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz” 
dedi. 

“ESKİ İLE İŞ BİRLİĞİMİZ ARTARAK DEVAM 
EDECEK” 

Öztürk, konuşmasında şunları kaydetti: 
“Master planda teknik, ekonomik ve çevresel açıdan 

en uygun seçeneklerin analizi sonucunda seçilen 
projelerin yatırım programına alınması, finansal 
analizi ile finansman temini de yer alıyor. Ayrıca 
tesislerin yeniden değerlendirilerek gelecek için 
alternatif önerilerin geliştirilmesinin sağlanacağı, 
su kaynakları, su kullanımı ve ortaya çıkacak 
atık suların bertaraf edilmesini içeren çalışmalar 
kapsamında ASKİ olarak edindiğimiz bilgi ve 
deneyimi, ESKİ ile paylaşmaktan memnuniyet 
duyuyoruz. Vizyoner projeleri ile Eskişehir’in 
çehresini değiştiren Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ 
ile işbirliğimiz artarak devam edecek. Gösterdikleri 
misafirperverlik için ESKİ Genel Müdürü Ahmet 
Şekerci ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” 
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ASKİ Genel Müdürlüğü,  
yaşanan kuraklık yüzünden 

suları çekilen kent genelindeki 
baraj ve göllerin kıyı şeritlerinin 
temizlenmesi için harekete geçti. 
İlk olarak Ankara’ya içme suyu 
sağlayan ikinci büyük baraj olan 
Kurtboğazı Barajı’nda 53 personel 
ve 8 araç ile gerçekleştirilen 
temizlik çalışmalarına ASKİ Genel 
Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu 
da katıldı. 

Ankara barajlarında suların 
azalmasıyla birlikte ne yazık 
ki çöpler de gün yüzüne çıktı. 
Temizlik çalışmalarına Kurtboğazı 
Barajı’ndan başlayan ekipler baraj 
kıyısında onlarca poşet çöp ve 
plastik atık toplandı.

 

BARAJ VE GÖL KIYILARI 
TEMİZLENİYOR
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     KAHRAMANKAZAN

“HAVZALARIMIZ YETERİNCE YAĞIŞ 
ALMADI, BARAJ SULARI ÇEKİLDİ”

ASKİ emekçileriyle beraber Kurtboğazı Barajı’nda 
26 Ocak 2021 tarihinde yapılan çalışmalara katılan 
ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bozoğlu, “Şu anda 
Ankara’ya içme suyu sağlayan en büyük ikinci 
barajımızdayız. Buradan gelen suları, İvedik İçme 
Suyu Arıtma Tesisi’nde arıttıktan sonra Ankaralılara 
sunuyoruz. Ankaralılara temiz ve kaliteli su 
verebilmek için arıtma tesislerindeki çalışmanın 
yanı sıra su havzalarımızı da temiz tutmamız 
gerekiyor” dedi. Dünya genelinde yaşanan 
iklim krizi ve kuraklığa dikkati çeken Bozoğlu, 
“Havzalarımız yeterince yağış almadığı için birçok 
barajımızda suyun çekildiğini görüyoruz. Buraya 
gelen piknikçilerin, balık tutmaya gelenlerin attığı 
atıklar ne yazık ki su havzalarımızı kirletiyor. 

Suyun çekilmesi ile beraber bu kirlilik daha da 
ortaya çıktı” diye konuştu. 

PİKNİKÇİLERE, “SUYUMUZ KİRLENME 
RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA” UYARISI 

Bozoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: 
“Biz de bunu fırsat bilerek temizlik işlemlerine 

başladık. Şu anda Kurtboğazı Barajı başta olmak 
üzere birçok havzamızda ASKİ emekçisi temizlik 
yapıyor. Dolayısıyla maksimum su kotunu da 
kapsayacak şekilde yani gelecekte yağışlarla birlikte 
artacak olan suyun da kirlenmesini engellemek 
amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda 
bu çevrede gördüğünüz üzere birçok plastik 
atık var. Hatta tehlikeli atıkların bile ufak tefek 
atıldığını görüyoruz. Bu  atıkların bu havzalara 
gelmemesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu konuda 
çok hassas davranmalarını istiyoruz. Suyu en 
çok korumamız gereken dönemden geçiyoruz. 
Dolayısıyla piknikçilerin dikkat etmesi, atıklarını 
faaliyetlerinden sonra mutlaka toplamaları gerek. 
Aksi halde ne yazık ki sularımız kirlenme riskiyle 
karşı karşıya kalıyor.”

ASKİ ekipleri, temizlik çalışmasını, Ankara’nın 
diğer baraj ve göl kıyılarında da sürdürecek.  



16

KAR, ANKARA BARAJLARINA
5 GÜNLÜK SU KAZANDIRDI

Dünyayı etkileyen iklim değişikliğine bağlı 
olarak kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya 

kalan Başkent Ankara’da, son zamanlarda etkili 
olan kar yağışı, yüzleri güldürdü. Eriyen karlar, son 
5 günde Ankara barajlarına toplam 6 milyon 641 
bin 773 metreküp su kazandırdı. Bu rakamın kentin 
sadece 5 günlük su ihtiyacına denk düştüğünü 
belirten Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 
Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, uzun zaman 
sonra barajlara gelen su miktarının kullanılan 
su miktarının üzerine çıktığına dikkati çekerek, 
durumun sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti.  

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara’ya 
içme ve kullanma suyu sağlayan barajlardaki su 
miktarının 31 Ocak 2021 itibarıyla 320 milyon 
950 bin metreküp, aktif doluluk oranının da 8.17 
olduğunu açıkladı. Öztürk, bu yüzdelik oranın 27 
Ocak 2021’de yüzde 8.06 olduğunu hatırlattı.

GEÇEN YILIN OCAK RAKAMLARINA 
YAKLAŞILDI 

Kente bir günde ortalama 1 milyon 200 bin 
metreküp su verildiğini belirten Öztürk, son 
günlerdeki yağmur ve kar yağışının barajlara 

fazladan 5 gün yetecek kadar su getirdiğini anlattı. 
Öztürk, ayrıca bu ocak ayı boyunca barajlara gelen 
toplam su miktarının (16 milyon 261 bin 220 
metreküp), geçen yılın ocak ayındaki rakamlara 
(16 milyon 623 bin 203 metreküp) yaklaştığını ve 
bu durumun sevindirici olduğunu söyledi. (Arada 
361 bin 983 metreküp fark bulunuyor)

ASKİ, ŞEFFAFLIK GEREĞİ BARAJLARDAKİ 
SU MİKTARINI ANLIK OLARAK AÇIKLIYOR 

Ankara’nın çevresinde yer alan Çamlıdere, 
Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Çubuk 2, Kavşakkaya 
ve Elmadağ Kargalı Barajlarının toplam kapasitesi 
oldukça büyük; barajların toplam hacmi 1 milyar 
584 milyon 13 bin metreküp kadar. Ancak yaşanan 
küresel kuraklık nedeniyle bu 7 baraj ne yazık 
ki dolu değil. Yağan karların erimesi ile artan su 
seviyesinin, önümüzdeki günlerde ASKİ verilerine 
daha fazla yansıması bekleniyor. Başkent’e içme ve 
kullanma suyu sağlayan barajlardaki su miktarı 
dijital sensörler ile anlık ölçülerek, kurumun resmi 
internet sayfasında yayınlanıyor. 
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     ÇAMLIDERE BARAJI
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(ASKİ) Genel Müdürlüğü, 

258 kişinin ikamet ettiği, 10 yıldır 
su sıkıntısı yaşayan Kalecik ilçesinin 
Eskiköy Mahallesi’ni temiz, kaliteli 
ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak 
için çalışma başlattı.  

Başkent genelinde yıllardır 
ihmal edilen içme suyu ve altyapı 
çalışmalarını tek tek gündeme alarak 
çözen Ankara Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 
10 yıldır su sıkıntısı çeken Kalecik 
ilçesinin Eskiköy Mahallesini temiz, 
kaliteli ve sağlıklı içme suyu ile 
buluşturmak için düğmeye bastı. 
ASKİ ekipleri, çalışmalar kapsamında 
Eskiköy’e duktil borulardan oluşan 2 
bin 550 metre içme suyu hattı döşüyor. 

ASKİ Kalecik Bölge Müdürlüğü, 
uzun yıllardır içme ve kullanma suyu 
sıkıntısı ile boğuşan, 2019 yılı nüfus 
bilgilerine göre 258 kişinin ikamet 
ettiği Eskiköy için harekete geçti. 
2012 yılında çıkan 6360 Sayılı Kanun 
ile sonradan mahalleye çevrilen 
Eskiköy’de, dağdan gelen temiz 
kaynak suyu yetersiz kaldığı için şu 
ana kadar su ihtiyacı tankerler ile 
taşınarak sağlanıyordu. 

KALECİK ESKİKÖY, SAĞLIKLI 
İÇME SUYUNA KAVUŞUYOR
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          KALECİK

MUHTARDAN ASKİ’YE 
TEŞEKKÜR 

Mahallede keşif çalışmaları 
yapan ASKİ ekipleri, drenaj 
çalışması yaparak, Eskiköy 
için bir su alma yapısı 
oluşturdu. Daha sonraki 
süreçte ise su toplama odası 
ve mahallede bulunan depo 
arasındaki iletim çalışmaları 
için yürütülen proje 
onaylandı. 

Eskiköy’ün su problemini 
çözmek için aralıksız 
mesai yapan ASKİ ekipleri, 
Eskiköy’e duktil borulardan 
oluşan 2 bin 550 metre içme 
suyu hattı döşüyor. Böylece 
dağdan gelen su toplanarak 
söz konusu duktil hat ile 
depoya gönderilecek ve 

mahalle sağlıklı içme suyu altyapısına kavuşmuş olacak. 
Eskiköy Mahallesi Muhtarı Halil Gümüş, “Yapılan 

çalışmalardan dolayı Sayın Mansur Yavaş Başkanımıza, 
ASKİ Genel Müdürümüz Erdoğan Öztürk ve Kalecik ASKİ 
ekibine mahallem adına çok teşekkür ederim” diyerek, 
çalışmadan duyduğu memnuniyeti ifade etti. 
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Mehmet Necati BURKAY Nurullah CANER 

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 
Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, dün kent 

genelinde yaşanan kar yağışında, ASKİ ekiplerinin 
bir süre önce Sıhhiye Sağlık Mahallesi, Ümitköy 
Kavşağı, Keçiören Fatih Köprüsü ve Keçiören 
Belediyesi’nin önüne yerleştirdiği ızgaraların 
işlerliğini denetledi. 

ASKİ ekipleri, pandemi nedeniyle uygulanan 
sokağa çıkma kısıtlamasında mesai yaparak, 
yağmurlu havalarda biriken suyun tahliyesini 
sağlamak için Sıhhiye Sağlık Mahallesi, Ümitköy 
Kavşağı, Keçiören Fatih Köprüsü ile Keçiören 
Belediyesi’nin önüne seri ızgaralar yerleştirmişti.  
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, dün 

kent genelinde yaşanan kar yağışında yenilenen 
ızgaraların çalışma durumunu denetledi. 

GÖL HALİNİ ALIYORDU 
Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Genel 

Müdür Öztürk, şu açıklamalarda bulundu: 
“Şu an Ümitköy’den Eskişehir Yolu’na indiğimiz 

ana noktadayız. Burası daha önce birçok kez 
yoğun yağışta kelimenin tam anlamıyla göl haline 
dönüşüyordu. Şu an gerek otobüs durağının orada 
yaptığımız ızgaralar, gerekse şu arkada gördüğünüz 
ızgaralar sayesinde burada artık hiçbir zaman 
göllenme şeklinde yığılmalar söz konusu olmayacak. 
Trafikte de bir sıkıntı yaşamayacağız.”

KAR YAĞIŞINDA 
IZGARA DENETİMİ 
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Sıhhiye’de ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade 
eden vatandaş Fatoş Alyanak ise “Sağ olsun 
ASKİ Genel Müdürümüz de daha önce gelmiş, 
gerekli incelemeleri yapmıştı. Bayağı bir uğraş 
sonrası buralar yenilendi. Kanallar açıldı. 
Umar ve dileriz ki tekrar aynı problemleri 
yaşamayacağımız güzel günler görelim” diye 
konuştu. 

Esnaf Mehmet Ayabakan ise 
 “Her şey gayet güzel. Sağ olsun müdürümüz 

de bu yağışta buraya kadar gelmiş. Allah 
Başkanımızdan da Müdürümüzden de razı 
olsun” dedi.   

Denetimlerini, daha önce sorunlu olan 
ve ASKİ tarafından altyapı sorunlarının 
giderildiği alanları tek tek dolaşarak sürdüren 
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, yapılan 
altyapı çalışmalarının olumlu sonuçlarını bölge 
esnafı ile birlikte görmekten mutlu olduklarını 
söyledi. 

      SIHHİYE,ÜMİTKÖY,
      KEÇİÖREN
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Yıllardır su krizi yaşayan Polatlı’yı temiz, 
sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşturacak olan 

isale hattı yapım çalışmaları devam ediyor.  Başkent 
Ankara’ya sadece bir saat mesafede bulunmasına 
karşın yıllardır su sıkıntısı yaşayan ve mağdur olan 
Polatlı halkına rahat bir nefes aldıracak yaklaşık 
107 kilometrelik isale hattı çalışması hızla ilerliyor.

“İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim 
Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım 
İşi” için çalışmalar 3 noktada sürdürülüyor.

ŞU ANA KADAR BİN 616 METRE ÇELİK 
BORU DÖŞENDİ

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara’yı 
besleyen İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Polatlı 
arasında yapımına başlanan isale hattında ekiplerin 
şu ana kadar İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi çıkışı, 
Etimesgut Elvanköy Caddesi ve Sincan Temelli 
Malıköy’de bin 616 metre çelik boru döşediğini 

söyledi.
Polatlı ilçesine içme suyu şebeke iletimi 

sağlayacak projenin ihalesinin tamamlanmasının 
ardından ilk çalışmalara 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nda başlandığını ve planlanan program 
doğrultusunda devam ettiğini belirten ASKİ 

Genel Müdürü Öztürk, “Bugün itibarıyla 2 bin 200 
milimetre çapında, bin 616 metre çelik boru döşeme 

POLATLI’YI KESİNTİSİZ SAĞLIKLI SUYA 
KAVUŞTURACAK ÇALIŞMALAR HIZLA İLERLİYOR
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imalatı tamamlandı. Ayrıca Yenimahalle ilçesi 
Serhat Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki 
yol geçiş çalışmaları da açık kazı olarak yapılıyor. 
Caddedeki çalışmaları da tamamladık” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ, İŞ SÜRESİNİ 6 AY KISALTTI
Polatlı’nın mahallelerine musluktan içilebilir su 

sağlayacak olan projenin 30 ay olan iş süresini, 
Başkan Yavaş’ın devreye girerek 24 aya çektirdiğini 
vurgulayan Öztürk, yaklaşık 107 kilometrelik 
(106 bin 714 metrelik) isale hattının yanı sıra 
bölgeye 3 bin metreküp kapasiteli 1 su deposu, 500 
metreküp kapasiteli 2 su deposu ve 1 terfi istasyonu 
yapılacağını ifade etti.

“İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim 
Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi” 
için 26 Ağustos 2020 tarihinde ASKİ Polatlı Bölge 
Müdürlüğü’nde tek  seferde ihale edildikten sonra 
18 Eylül 2020 tarihinde imzalanan sözleşmenin 
ardından inşaat çalışmalarına 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nda başlandı.

İnsan sağlığının önceliği olduğunu vurgulayan 
Öztürk, isale hattının tamamlanmasıyla içilebilir 
suyun sadece 125 bini aşkın nüfusu olan Polatlı 
halkının değil Temelli ve civarındaki mahallelerde 
de dahil 1,5 milyon Ankaralı tarafından 
kullanılacağını söyledi.

           POLATLI
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Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını Başkent’e 
kazandıran Başkan Mansur Yavaş döneminde 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm Türkiye’ye örnek 
olan uygulamalarına bir yenisini ekliyor. Belediyeye 
bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel 
Müdürlüğü, Başkent’in suyunu arıtan İvedik İçme Suyu 
Tesisi’nin kapılarını vatandaşlara açtı. ASKİ Genel 
Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara suyunun kalitesini 
ve nasıl arıtıldığını merak eden herkesi tesisi gezmek 
için davet etti. Pandemi nedeniyle gerekli tedbirlerin 
alınmasının ardından Ankaralılar, 1 Şubat 2021 
Pazartesiden itibaren hafta içi her gün 10.00-17.00 
saatleri arasında, küçük gruplar halinde tesisi ziyaret 
edebilecek. 

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi, 29 Ocak 2021 
tarihinde ilk defa sivil toplum örgütü temsilcileri ve 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) 

bağlı meslek odası başkanlarını ağırladı. Tesis, şimdi de 
kapılarını halka açtı. 

AVRUPA’NIN EN BÜYÜKLERİ ARASINDA 
Avrupa’nın da en büyük içme suyu arıtma tesisleri 

arasında yer alan İvedik Tesisi’ni merak eden herkesi, 
tesisi görmek için davet eden ASKİ Genel Müdürü 
Öztürk, “Buradan Ankaralı vatandaşlarımıza bir çağrıda 
bulunmak istiyorum. Musluklarınızdan akan suyun nasıl 
arıtıldığını görmek için tesislerimize gelin. Nasıl bir su 
içiyoruz, suyumuz ne tür işlemlere tabi tutuluyor gelin 
görün” dedi. 

SUDA RENKLİ OLUŞUM VE BULANIKLIK YOK 
Barajlardan gelen ham suyun içme suyu arıtma 

tesislerinde dünya standartlarında arıtıldığını ifade eden 
Öztürk, “İçme suyu kalitesinin arttırılması için 2019 ile 

İVEDİK İÇME SUYU ARITMA TESİSİ 
KAPILARINI BAŞKENTLİLERE AÇTI
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           İVEDİK

2020 yılında İvedik Arıtma Tesislerimizin yanı sıra su 
havzalarında da bir dizi çalışma yaptık. Öncelikli olarak  
ham suyun kalitesini  barajlarda gerçekleştirdiğimiz alg 
(su yosunları) uygulaması ile artırdık. Tesislerimizde 
korozif etkilerin oluşmaması için korozyon önleme 
üniteleri kurduk. Bu da musluklardan akan suyun 
kalitesini daha da arttırdı. 

“SON DERECE KALİTELİ VE SAĞLIKLI SU 
ÜRETİYORUZ”

Gerçekten Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ olarak 
yürüttüğümüz şeffaflık ilkesi gereğince gerek açık 
ihalelerde gerekse halkımızla paylaştığımız kurumsal 
diğer tüm bilgilerin netliğini burada bir kez daha 
halkımıza teyit etmek istiyoruz. Bu anlamda herkesi 
buraya davet ediyorum’’ dedi. 

“GÖNÜL RAHATLIĞIYLA İÇEBİLİRSİNİZ” 
Ankaralıların musluklarından akan suyu gönül 

rahatlığıyla tüketebileceklerinin altını bir kez 
daha çizen Öztürk, “Kurumumuza bağlı akredite 
laboratuvarlarımızda düzenli olarak numune alıp 

suyu analiz ediyoruz. Bugüne kadar yapılan tüm 
analizlere göre üretilen su, Avrupa Birliği, Avrupa 
Parlamenterler Örgütü,  Dünya Sağlık Örgütü, TS 266 
ve Sağlık Bakanlığı’nın yönetmeliklerinde belirtilen 
limit değerlere uygun. Gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. 
Ayrıca mevzuat gereğince Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı 
Kurumu tarafından da su düzenli alınan numunelerle 
takip ediliyor” diye konuştu. 

MESLEK ODALARIYLA BİLGİ PAYLAŞIMI 
Bu arada ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ile 

Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu, 29 Ocak’ta 
meslek odası başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, 
İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin tüm ünitelerini 
gezdirdi. Öztürk gezide, “Meslek örgütleri ile bilgi 
paylaşımını önemsiyoruz. Bundan sonraki süreçte de 
tesislerimiz Ankaralılara ve Ankaralıları temsil eden 
sivil toplum kuruluşlarına açık ve şeffaf bir şekilde 
bilgi vermeye devam edecek. Başkanımız Sayın Yavaş’ın 
demokratik, katılımcı yönetim anlayışını biz de ASKİ’de 
su yönetimi anlayışı içerisinde sürdürmeye devam 
ediyoruz” dedi. 
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“KIZILIRMAK SUYU KONUSUNDA 
RAHATLADIK”

Bilgi Edinme Kanunu kapsamında ASKİ’ye Ankara’nın 
içme suyu hakkında sorular soran oda başkanları, gezi 
sonrasında şu açıklamalarda bulundu: 

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI (KMO) GENEL 
BAŞKANI ALİ UĞURLU: Şimdiye kadar bu tesise 
bizim bir ziyaretimiz olmamıştı. Su konusu Ankaralılar 
için en önemli konu. Bu konuda zaman zaman özellikle 
Kızılırmak suyunun verilmesiyle ilgili Ankara halkının 
endişeleri var. Bu endişeleri gidermek üzere buraya 
davet edildik. Gezdik, gördük, açıklamaları dinledik. 
Bu suyun verilmesinin zorunlu olduğunu ve ölçülerle 
harmanlandığında herhangi bir tehlike arz etmediğini 
gördük. Bu nedenle bu teknik gezi bizi rahatlattı. 
Geçmiş yıllara göre biz bahar aylarına daha düşük bir 
su rezerviyle gireceğiz. Bu nedenle Kızılırmak suyunu 
kullanmak bir mecburiyet olarak önümüze çıkıyor. 
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KMO ANKARA ŞUBE BAŞKANI ALİ NAR: Bu gezi 
doğrultusunda kafamızdaki bazı karanlık noktalar, soru 
işaretleri aydınlandı. Biz de kamuoyundan gelen sorulara 
daha net ve doğru bir şekilde, hem gördüklerimizle 
hem de birinci ağızlardan duyduklarımızla cevap 
vereceğiz. Bu anlamda çok yararlı bir gezi oldu. Tesisin 
daha ileriye gitmesi için emeği geçen, çalışma yapan, 
geliştiren tüm arkadaşlara teşekkür ediyor ve başarılar 

diliyorum. Şu an ben kendi adıma bu suyu şebekeden 
doldurup içiyorum. 

2070 ANKARA’SINA DA HİZMET VERECEK 
İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin 1. Etabı 1984’te, 

2. Etabı 1992’de, 3. Etabı ise  2014’te inşa edildi. 3 
etabın toplam kapasitesi 7 milyon nüfusu beslemeye 
yetiyor. Tesis 3’ü Kurtboğazı, 2’si Çamlıdere ve 2’si de 
Kesikköprü olmak üzere 7 girişe sahip ve barajlardan 
gelen su otomasyonla çalışan tesiste modern teknoloji 
ile arıtılarak Ankaralılara sunuluyor. Tesiste Giriş 
ve Havalandırma/Karıştırma Ünitesi, Durultucu, 
Kum Filtre, Kimya, Klorlama, Geri yıkama, Çamur 
yoğunlaştırma üniteleri, su deposu ve dengeleme 
bacaları ve çamur lagünü bölümlerinden oluşuyor. 
Tesiste bir süre önce revizyon çalışması başlatan ASKİ, 
2. Ünitenin durultucu bölümünde su alma yapısını 
yeniledi. 2014’te devreye alınan 3. Etapta ise  çalışmalar 
2021 yılı içinde başlayacak. Yapım ihalesine çıkılan 4. 
Etabın da yakın gelecekte inşa edilmesi ile tesisin 2070’e 
kadar sorunsuz şekilde Ankaralılara hizmet vermesi 
planlanıyor. 
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Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yaklaşık 62 
bin kişilik nüfusun yaşadığı Ergazi ve Turgut 

Özal Mahallelerinin atık sularının Ankara Çayı’na 
karıştığını tespit eden ASKİ Genel Müdürlüğü 
ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında yoğun mesai 
yaparak atık suların ayrıştırılması için çalışma 
gerçekleştirdi. Ekipler, atık suların çaya karışmasını 
önlemek için çapı 800 milimetrelik, boyu da 33.60 
metrelik atık su hattı imalatı yaparken, ASKİ 
Genel Müdürü Erdoğan Öztürk de çalışmaları 
yerinde denetledi. Böylece atık sular, atık su hattına 
aktarılmış oldu. 

ASKİ ekipleri, yarattığı ağır koku nedeniyle 
birçok noktada üstü kapatılan çaya, Yenimahalle’de 
Ergazi ve Turgut Özal Mahallelerinin atık sularının 
karıştığını fark etti.  Ekipler, hafta sonu uygulanan 
sokağa çıkma kısıtlamasında, eskiden çevresinde 
piknik yapılabilen, balık avlanan ancak 1990’lı 
yıllardan bu yana büyük sıkıntı yaşanan Ankara 

Çayı’nda kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. 
Ekipler, atık suların Ankara Çayı’na karışmasını 
önlemek için çapı 800 milimetrelik,  boyu da 33.60 
metrelik atık su hattı imalatı yaparak çayda pis su 
ve yağmur suyunu ayrıştırma işlemi yürüttü. 

ANKARA ÇAYI’NA KARIŞAN ATIK 
SULAR AYRIŞTIRILIYOR
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“ÇAYIN TEMİZLİĞİ İÇİN İLK ADIMI 
ATTIK”

Yürütülen çalışmaları yerinde 
denetleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan 
Öztürk, 98 kilometre uzunluğundaki 
Ankara Çayı’nın Çubuk, Hatip, Ova ve 
İmrahor Çayları ile Ravlı ve Sögütözü 
Derelerinden beslendiğini hatırlattı. 
Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan 
Öztürk, şöyle konuştu: 

“Ankara’mızın birçok yerinde kangren 
haline dönüşmüş gerek tespiti gerekse 
ayrıştırması zor olan yağmur suyu hatları 
içine karıştırılan, birlikte kullanılan 
kanalizasyon hatlarının yarattığı sorunları 
önlemek adına Ergazi bölgemizde bir 
çalışma gerçekleştirdik. Yaklaşık 62 bin 
kişiye hitap eden bir çalışma bu. Gerek 
yoğun yağışlarda bacalardan taşan 
suların yarattığı görsel kirlilik gerekse 
ortama yayılan koku hoş bir görüntü 
oluşturmuyordu. Bu konuda çok ciddi 

şikâyetler geliyordu. Dolayısıyla bunları önlemek adına 
güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmanın bizi 
en çok memnun eden yönü ise Ankara Çayı’na temizlik 
kazandırmak anlamında bir adım atmış olmamız oldu.”

  
Sakarya Nehri’nin ikinci büyük kolu olan ve 

Başkent’in doğusundan başlayıp kent merkezine kadar 
uzanan Ankara Çayı, sırasıyla Nallıhan, Beypazarı ve 
Ayaş ilçelerinden geçerek Ankara’yı ikiye bölüyor. 
Sincan ilçesinde Çubuk Çayı ile birleşen Ankara 
Çayı, aslında kent için çok önemli bir tatlı su kaynağı 
olmasına karşın, yıllardır evsel ve endüstriyel atıklar 
nedeniyle oldukça kirli akıyor.

YENİMAHALLE
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 
Genel Müdürlüğü, Başkent’in önceden köy 

statüsünde olan kırsal mahallelerinde açıktan akan 
atık suların (kanalizasyon) kapalı sisteme alınması 
için bu yılın ocak ayında 4 ihale gerçekleştirdi. 
Yıl sonuna kadar Ankara’da 210 kırsal mahallede 
açıktan akan kanalizasyon, kapalı sisteme dâhil 
edilmiş olacak.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’in kırsal 
mahallelerinde (köy) vatandaşlar ve mahalle 
muhtarlarının şikâyetçi olduğu konuların başında 
gelen açıktan akan atık sular sorununa neşter 
vuruyor. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 

bu yılın ocak ayında gerçekleştirilen 4 ihale ile 
Ankara’nın 17 ilçesindeki 125 kırsal noktada 
çalışma planlandığını belirterek, “Geçtiğimiz yıl 
atık suları kapalı sisteme alınan 85 kırsal mahalle 
ile birlikte 2021 sonuna kadar 210 kırsal mahallede 
sorun çözülmüş olacak” dedi. 

Türkiye’nin Başkentine yakışmayan çirkin 
görüntülere son vermek için düğmeye basan 
ASKİ Genel Müdürlüğü Kanal İnşaat Dairesi 
Başkanlığı, kentin kırsal bölgelerinde açıktan 
akan atık suları büyük ölçüde kapalı sisteme dâhil 
ediyor. Geçtiğimiz yıl Ankara’nın 25 ilçesindeki 
85 kırsal mahallede açıktan akan atık suları kapalı 

AÇIKTAN AKAN ATIK SULAR 
KAPALI SİSTEME ALINIYOR
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sisteme alan ASKİ, bu yıl da 17 ilçenin 125 kırsal 
noktasındaki sorunu çözüme kavuşturmak için 
çalışıyor. 

AKYURT, KALECİK, ÇUBUK VE 
PURSAKLAR’DA YAKLAŞIK 61 KİLOMETRE 
PİS SU İMALATI   

ASKİ Genel Müdürü Öztürk, 25 Ağustos 2020 
tarihinde ihale edilen “Akyurt, Kalecik, Çubuk, 
Pursaklar İlçelerindeki Kırsal Mahallelerde Atık 
Su ve Yağmur Suyu Hatları Yapım İşi” kapsamında 
21 Ekim 2020’de yer teslimi yapıldığını kaydetti. 
İlk olarak Kalecik ilçesinin Hançılı Mahallesi’nde 
imalat çalışmalarının başlatıldığını açıklayan 
Öztürk, söz konusu 4 ilçede yaklaşık 61 kilometre 
atık su imalatı ve 14 foseptik yapılacağını bildirdi.  

BU YIL 4 İHALE İLE YAKLAŞIK 216 
KİLOMETRE ATIK SU HATTI DÖŞENİYOR 

Bu yılın ocak ayında düzenlenen 4 ihale 
kapsamında ise çalışmaların sürdüğünü ifade eden 
Öztürk, şu bilgileri paylaştı: 

“4 Ocak 2021’de Etimesgut, Sincan ve Ayaş 
ilçelerindeki kırsal mahalleler için ihaleye çıktık. 
78 firmanın teklif sunduğu ihale kapsamında söz 
konusu ilçelere yaklaşık 57 bin 40 metre atık su 
hattı döşenecek. 7 Ocak 2021’de Kahramankazan, 
Yenimahalle, Kızılcahamam, Çamlıdere ve Güdül 

ilçeleri için ihale gerçekleştirildi. 73 firmanın 
katıldığı ihale ile bu 5 ilçemizdeki kırsal mahalleye 
yaklaşık 59 bin 170 metre atık su hattı döşenecek. 
11 Ocak 2021’de ise Çankaya, Gölbaşı, Elmadağ, 
Altındağ ve Mamak ilçeleri için çıkılan ve 75 firmanın 
katıldığı ihaleyle yaklaşık 52 bin metre atık su hattı 
yapılacak. 14 Ocak 2021’de de Bala, Şereflikoçhisar, 
Haymana ve Polatlı ilçeleri için ihale düzenledik.  
Bu ihale kapsamında ise yaklaşık 47 bin metre 
atık su hattı döşemeyi planlıyoruz, ayrıca ilçelere 
56 foseptik inşa edilecek. Bu 17 ilçedeki 125 kırsal 
noktada çalışacağız. Böylece geçtiğimiz yıl atık suları 
kapalı sisteme alınan 85 kırsal mahalle ile birlikte 
yıl sonuna kadar 210 kırsal mahallede kanalizasyon 
sorununu çözmüş olacağız. Kırsal bölgelerde eksik 
olan altyapıyı tespit ederek projelendiriyoruz.” 

BAŞKAN YAVAŞ: BURASI BAŞKENT; 
TÜRKİYE’NİN GÖZ BEBEĞİ 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, önceki konuşmalarında açıktan akan atık su 
sorunu için, “Köyde kanalizasyon açıktan akıyor. 
Burası Ankara, burası Başkent. Türkiye’nin göz 
bebeği. Bunları bir an evvel ortadan kaldırmamız 
gerekiyor. Herkesin öncelikleri var. Benim önceliğim 
halkın sağlığı, halkın canı” demişti. Yavaş’ın çarpıcı 
açıklaması üzerine harekete geçen ASKİ, vakit 
kaybetmeden kapsamlı çalışmaları başlattı. 

             ÇUBUK
AÇIKTAN AKAN ATIK SULAR 
KAPALI SİSTEME ALINIYOR
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 
Genel Müdürlüğü, “ASKİ Muhtarlarla Buluşuyor” 
toplantılarını başlattı. ASKİ, “Muhtarlarla 
Buluşma” toplantılarına ilk olarak 123 mahalle ve 1 
milyona yaklaşan nüfusu ile Ankara’nın en büyük 
ilçesi olan Çankaya’nın muhtarlarını ağırlayarak 
başladı. ASKİ Genel Müdürlüğü konferans 
salonunda, pandemi koşullarına yönelik olarak 
her türlü önlemin alındığı toplantı 21-22 Ocak 
2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.   

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara’ya 
içme suyu sağlayan barajlardaki su miktarının 
giderek azaldığına dikkati çekerek,  su tasarrufu 
konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi için 
muhtarlardan destek istedi.  Oldukça verimli 
geçen toplantıda tek tek söz alan muhtarlar, 
bölgelerindeki sorunları ve taleplerini doğrudan 
ASKİ yetkililerine aktardı.  

Genel Müdür Erdoğan Öztürk, Genel Müdür 

Yardımcısı Ekrem Akçul, Ankara 1. Bölge Su ve 
Kanal İşletme Dairesi Başkanı Yılmaz Şengül, 
Abone İşleri Dairesi Başkanı Tarık Kaplan, 
Su İnşaat Dairesi Başkanı Gülay Aslan, Kanal 
İnşaat Dairesi Başkanı Oğuz Alsancak ve ASKİ 
Çankaya Bölge Müdürü Sedat Özdemir, ASKİ’nin 
çalışmaları hakkında bilgi verirken, muhtarların 
sorularını da yanıtladı. 

TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK UYGULAMALAR 
Açılış konuşmasını yapan ASKİ Genel Müdürü 

Öztürk, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 
koronavirüs salgınının etkisini azaltmak için 
en hızlı şekilde önlem alan belediye olduğunu 
belirterek, “Biz de ASKİ olarak bu süreçte tüm 
Türkiye’ye örnek uygulamalar başlattık. Örneğin 
Başkent’te borcundan dolayı suları kesilen 
abonelerimizin geçici olarak sularını açtık. 
‘‘Su Ver’’ Kampanyası ile ödeme güçlüğü çeken 

MUHTARLARLA BULUŞMA 
TOPLANTISI 
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vatandaşlarımızın su faturalarını, hayırsever 
vatandaşlarımızın ödemesine olanak sağladık. Tüm 
bunları yaparken ASKİ olarak asli görevlerimizi 
aksatmadan yerine getirmek için 7/24 mesai yaptık” 
dedi.   Ankara’nın sosyal, kültürel, siyasi ve ticari 
hayatına yön veren kuruluşların çoğunun Çankaya 
ilçesinde yer aldığını ifade eden Öztürk, “114 
büyükelçilik, 12 üniversite ve 107 bin iş yerinin 
bulunduğu Çankaya’nın gündüz nüfusu 2 buçuk 
milyona yaklaşıyor. ASKİ’nin 2 milyon 442 bin 
abonesinin 457 bini Çankaya’da ikamet ediyor. Bu 
nedenle su tasarrufu konusunda siz muhtarlarımıza 
da bizim kadar görev düşüyor” diye konuştu.  

“BARAJLARIMIZ HER GEÇEN GÜN ALARM 
VERİYOR” 

Gelecek nesillerin susuz kalmaması için su 
kaynaklarının doğru yönetilmesi gerektiğini 
altını çizen Öztürk, “Bugünlerde yağan kar sizleri 
yanıltmasın. Pandemi şartlarında su tüketimi arttı 
ve barajlarımız her geçen gün alarm veriyor. Her 
bir damla suyun kıymetini anlatma konusundaki 
duyuru ve kampanyalarımızı mümkün olduğunca 
çok kişiye ulaştırmamız için yardımlarınızı 
istiyoruz. Afişlerimizi binalarınıza asmanızı rica 

edeceğiz zira suyumuzu her zamankinden daha 
özenle kullanmalıyız” dedi. 

Mansur Yavaş başkanlığının en belirgin 
özelliğinin katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir 
yönetim anlayışı olduğunun altını çizen Öztürk, 
“Sizlerle el ele vererek Ankara’yı altyapısı güçlü, 
musluklarından pırıl pırıl su akan, insanları 
mutlu ve huzurlu bir kent yapmak için çalışacağız. 
Başkentimiz Atatürk’ün Ankara’sına yakışan çağdaş 
bir kent olacak” dedi. 

2 SENEDE ÇANKAYA’DA YAPILAN 
HİZMETLER  

Nisan 2019’dan bu yana Çankaya’da yapılan 
çalışmalara ilişkin bilgi veren Öztürk, ilçede 6 bin 
376 içme suyu arıza onarımı, 11 bin 105 kanal arıza 
onarımı yapıldığını, 16 bin 741 tazyikli vidanjör ile 
arıza giderildiğini bildirdi. Öztürk, ayrıca 1 milyon 
22 bin metre pis su ve yağmur suyu hat temizliği, 
3 bin 294 yağmur suyu ızgara imalatı, 21 bin 836 
metre atık su hat imalatı, 4 bin 677 metre de yağmur 
suyu hat imalatı yapıldığını açıklayarak,

 “Bunlar çok ciddi rakamlar, boş durmuyoruz. 
Göreceksiniz daha iyi işler yapacağız” dedi. 
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KİŞİSEL ÖNLEMLERLE SU TASARRUFUNA 
BÜYÜK KATKI 

Öztürk, “Ellerimizi yıkarken, dişlerimizi 
fırçalarken suyu açık bırakmayarak, bulaşıkları 
makinede yıkayarak, duş süresini sadece 1 dakika 
kısaltarak, çamaşır makinesini tamamen dolu 
çalıştırarak, sebzeleri su dolu bir kapta yıkayarak su 
tasarrufu yapabiliriz” dedi.  

Karşılıklı  soru  cevap şeklinde devam eden toplantıda 
Öztürk, Çankaya ilçesinde yapılan çalışmalar ile bu 
yıl içinde yapılacak yatırımlara ilişkin muhtarlara 
bilgi verdi. Muhtarlardan gelen istek ve taleplere de 
ilgili daire başkanları anında yanıt verdi. 

  
18 YAŞ ALTI ENGELLİLER İÇİN FATURADA 

İNDİRİM  
Muhtarların sorularını yanıtlayan Abone 

İşleri Dairesi Başkanı Kaplan ise su faturasında 
kademeli tarifeye ilişkin açıklama yaptı. Ocak 
ayı Belediye Meclisi’ne  sunulan kademeli su 
tarifesinin kamuoyuna yanlış yansıtıldığını belirten 
Kaplan, yüzde 70 abonenin 10 metreküp altında su 
kullandığını, kademeli uygulamanın 10 metreküp 
üzerindeki kullanımlar için önerildiğini kaydetti.  
Ayrıca ASKİ’nin meclise sunduğu bir diğer önerinin 

ise mevcutta 18 yaş üzeri engelli vatandaşlara 
uygulanan indirimli su faturasından 18 yaş altı 
engellilerin de  faydalanmasının istendiğini 
anlatan Kaplan, “Bu durumda olan 40 bin ailenin 
de su faturasında indirim öngörüyoruz” dedi.  

MUHTARLARDAN ASKİ’YE TEŞEKKÜR 
Toplantıda söz alan muhtarlar, ASKİ’den 

yıllardır alamadıkları hizmetleri son 2 
yıldır çok kısa sürede almaya başladıklarını 
vurgulayarak, “ASKİ çalışanları ile adeta akraba 
olduk, mahallemizle ilgili hangi sorunumuz 
olsa çözümüne yönelik muhatap buluyoruz. 
Taleplerimizi ciddiyetle değerlendiren bir kurum 
görmek bizleri çok mutlu ediyor” diyerek ortak 
düşüncelerini ifade ettiler.  

Muhtarların bazıları ise düşüncelerini şu 
şekilde dile getirdi:

GÜZELTEPE MAHALLESİ MUHTARI NURTEN 
İŞÇİ: En çok hizmet aldığım birimlerin başında 
ASKİ geliyor. Gerçi Mansur Başkan göreve 
geldikten sonra belediyenin tüm birimlerinden 
hizmet alıyoruz. Çalışmalarınızdan memnunuz, 
şansınız bol, başarılarınız daim olsun. 

ANITTEPE MAHALLESİ MUHTARI OYA 
YAKUT: Altyapımızda bir sıkıntı yok. 
Mazgallarımız da düzenli şekilde temizleniyor. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin en iyi çalışan 
ekibi belki de ASKİ. Bu nedenle ASKİ’ye çok 
teşekkür ederiz. 

100. YIL İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ 
MUHTARI AYŞEGÜL EMEKÇİ: Bizi bu toplantıya 
samimiyetle davet ettiğiniz için teşekkür 
ederiz. Halkımıza kısa sürede ulaşıyorsunuz, 
çalışmalarınızdan çok memnunuz. 



35

DİKMEN İLKADIM MAHALLESİ EMİNE 
AKDEMİR: Son zamanlarda ASKİ’nin 
çalışmalarından oldukça memnunuz. Özellikle 
sahada çalışan arkadaşlar takdire şayan. Bizler 
bu soğuklarda camımızı bile açamıyorken 
onlar sabaha kadar sokakta çalışıyor. 

ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ MUHTARI 
SALİH YİĞİT: Genel Müdürümüz ekibiniz 
mükemmel şekilde çalışıyor. Bu nedenle 
hem size hem de Başkanımız Mansur Yavaş’a 
teşekkür ediyorum. 

İLKBAHAR MAHALLESİ MUHTARI ALİ 
TATLI: “Aman” dediğimiz anda hemen 
ASKİ’den geliyorlar. Bu nedenle hiçbir 
şikâyetimiz yok. İyi ki varsınız. 

AŞAĞI ÖVEÇLER MAHALLESİ MUHTARI 
KEMAL ÖNGÖRMÜŞ: Biz 6 kardeşiz, şimdi 
buna bir de ASKİ katıldı ve 7 olduk. Gecem 
gündüzüm yok çalışıyorum. Hangi saatte 
ararsam ASKİ’den yetkililere ulaşıyorum, 
teşekkür ederim. 

YAŞAMKENT MAHALLESİ MUHTARI ÜLKÜ 
FIRAT:  Her zaman ne sorunumuz olursa hemen 
koşuyorlar. Hiçbir zaman ulaşılamamazlık 
olmadı onun için teşekkür ediyorum. Siz işin 
uzmanı olarak zaten yapılması gerekenlere 
el atıyorsunuz bunları dile getirmeye gerek 
olmadığını düşünüyorum. 

MALAZGİRT  MAHALLE MUHTARI  
NEBAHAT KOÇ: Birim müdürlerime de buradan 
teşekkür ediyorum. Olmayan bir yağmur kanalı, 
temiz su hatları bu dönem yapıldı ama küçük 
eksikler var onları da inşallah önümüzdeki 
dönem tamamlayacağız. Ben bugün özellikle 
teşekkür için geldim sağ olun. Emeklerinize, 
yüreğinize sağlık. 

AŞAĞI DİKMEN MAHALLESİ MUHTARI 
ASLI ARSLAN: ASKİ’yi aradığımızda aynı 
gün sıkıntılarımız çözüme ulaşıyor. Özverili 
çalışmalarından dolayı bölge şefime de çok 
teşekkür ediyorum.  İnşallah bu şekilde devam 
ederiz.  
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ASKİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI ERÖZBAĞ, 
‘‘İÇ KONTROL’’ SİSTEMİNİ ANLATTI

Devlet kurumlarının sorumluluk 
alanlarındaki faaliyetlerini ekonomik ve 

verimli şekilde yürütebilmesi, mali saydamlık 
ve hesap verilebilirlik sağlanması ve yersiz 
harcamaların önüne geçilmesi için son zamanlarda 
“iç kontrol” kavramı ön plana çıkmaya başladı. 10 
Aralık 2003 tarihli, 5018 Sayılı “Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu” da, kurumsal hedeflere 
ulaşılması ve sürdürülebilir başarı için kurumların 

“İç Kontrol” sistemi kurmaları gerektiğine dikkati 
çekiyor. Tam da bu noktada meseleye bir yandan 
Başkent nüfusuna sağlıklı, temiz ve kesintisiz içme 
suyu sağlarken, bir yandan da kentin diğer altyapı 
işlerini yürüten Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(ASKİ) Genel Müdürlüğü açısından baktığımızda;  
ASKİ’nin varlık ve kaynaklarının korunması, 
muhasebe kayıtları, mali bilgi ve yönetim bilgisinin 

İç Denetim Birimi Başkanı Sezgin Erözbağ’a 
emanet olduğunu görüyoruz.   

Erözbağ ile ASKİ’de kurumsallaşmaya değer katan 
iç kontrol çalışmalarını konuştuk. Bu çerçevede 
etik değerler ve dürüstlüğe özellikle vurgu yapan 
Erözbağ, iç kontrolün aslında tüm çalışanların 
içinde yer alması gereken bir sistem olduğunu 
belirterek, “Aksi durumda sistemin kurgusu eksik 

ve hatalı olur. Herkesin katkı sağlaması, sistemin 
sahiplenilmesi açısından çok önemli” dedi. Erözbağ, 
“Bir Damla” okuyucuları için “İç Kontrol Sistemi”ni 
anlattı. 

-Kamuoyunun ilk olarak 2003 yılında 
tanıştığı “İç kontrol” sisteminden ne 
anlamamız gerekiyor? 

Evin DEMİRTAŞ Selim Arda ERYILMAZ
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İç Kontrol Sistemi,  5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 5’inci kısmında 
düzenlenmiş. Kanunun 55’inci maddesinde ise 
“İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara 
ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, 
ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,  
varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe 
kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, 
mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve 
güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare 
tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem 
ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer 
kontroller bütünü” olarak tanımlanmış. 

“TÜM ÇALIŞANLARA ROL VE SORUMLULUK 
VERİR” 

-Bu sistemin amacı tam olarak nedir? 
İç kontrol aslında bir kurumun tüm faaliyetlerini 

kapsar ve kurumsallaşmaya değer katar. Ayrıca 
tüm çalışanlarına rol ve sorumluluk verir. Bu öyle 
bir sorumluluktur ki stratejik kararların yönetişim 
anlayışı içinde alınması ve operasyonel işlerin 
şahıslara bağlı olmadan bir sistem üzerinden 
yürümesini bünyesinde barındırır. Böylece 
hem hata yapma riskini en aza indirir hem de 
kurumsal hedeflere ulaşılmasını kolaylaştırır.  İç 
kontrolde tüm çalışanların sistemin içinde yer 
alması gerçekten çok önemli. Çünkü aksi durumda 
sistemin kurgusu eksik ve hatalı olur. Herkesin 
katkı sağlaması, sistemin sahiplenilmesi açısından 
da mühim. 

-Etik değerler ve dürüstlük de misyonun 
oldukça önemli bir parçası değil mi? 

Bu sistemin içinde etik değerler ve dürüstlük, 
misyon, organizasyon yapısı ve görevler, 
personelin yeterliliği ve performansı, yetki devri, 
planlama ve programlama, risklerin belirlenmesi 
ve değerlendirilmesi, kontrol stratejileri ve 
yöntemleri, prosedürlerin belirlenmesi ve 
belgelendirilmesi, görevler ayrılığı, hiyerarşik 
kontroller, faaliyetlerin sürekliliği, bilgi sistemleri 
kontrolleri, bilgi ve iletişim, raporlama, kayıt ve 
dosyalama, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların 
bildirilmesi gibi bir çok konu yer alıyor. Zaten her 
biri de belli standartlara bağlanmış durumda. Etik 
değerler ve dürüstlük de tabii ki sistemin önemli 
bir parçası. Zaten kurumsallaşmanın olmadığı 
bir yerde sürdürülebilir bir başarıdan söz etmek 
mümkün değil. Kurumların harcama yetkileri, iç 

kontrolün işleyişinden sorumlu tutulmuş, malî 
yönetim ve kontrol süreçlerine ilişkin standartların 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin 
standartların da İç Denetim Koordinasyon Kurulu 
tarafından belirlenip, geliştirileceği yasal mevzuat 
ile düzenlenmiş. 

-İç kontrolün standartlarını anlattınız, biraz 
da dinamik yönünden bahsedebilir misiniz? 

Kurumların tabi oldukları mevzuat, organizasyon 
yapıları, hizmet alanları, iş süreçleri, riskleri vs. 
değişebilir. Dolayısıyla değişen koşullara uyum 
sağlamak ve kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklık 
yaşamamak için her bir harcama biriminin 
İç Kontrol Sistemi’ni izlemesi ve gerektiğinde 
güncellemesi gerekir. 

“KONSOLİDE RİSK RAPORU DÜZENLENDİ” 
-ASKİ’nin bir İç Kontrol Eylem Planı 

bulunuyor mu? Söz konusu çalışmalar da ne 
kadar mesafe alındı? 

Eylem planımızda belirlenen faaliyetlerin 
uygulanması açısından oldukça ilerledik. Nitekim 
bu husus, 2019 Sayıştay Denetim Raporuna olumlu 
şekilde yansıdı. İç Kontrol Müdürlüğü tarafından 
iç kontrol çalışma ekiplerine bilgilendirme 
seminerleri yapıldı. Tüm başkanlıklarda çalışan 
personelin görev, yetki ve sorumlulukları, iş akış 
süreçleri belirlenerek, bunlara  personelin de 
erişimi sağlandı. Çalışmalar aşamalı olarak devam 
ediyor. Risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri ve 
bilgi iletişim standartlarını sağlamak üzere tüm 
başkanlıkların katılımıyla gerçekleşen çalışmalar 
yapıldı. Kurum içi riskler tespit edilerek konsolide 
risk raporu düzenlendi. Böylece güçlü ve zayıf yönler 
tespit edildi, iyileştirmeye açık olanlar belirlenerek 
üst yöneticilere sunuldu. İç kontrol çalışmalarının 
takibi, 2019’dan itibaren kurum içi haberleşme 
ağı olan ASKİ Portal üzerinden yapılıyor. Bu 
anlayışın yerleşmesi; kurumların hem stratejik 
hedeflerine ulaşmasına, hem de soruşturmalar ve 
Sayıştay sorgularına muhatap olunmamasına veya 
en asgari düzeyde olunmasına makul bir güvence 
sağlayacaktır. İç Kontrol Sistemi ne kadar güçlü ise 
idarelerin iç ve dış risklere karşı duruşu da o kadar 
güçlü olur. Bu bağlamda sistem içinde temel bir 
aktör olan İç Denetim Birimi Başkanlığı, kurumun 
stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı 
olmayı vizyon edinmiş durumda. 
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GÜVENLİK KULÜBESİ NÖBETİNDEN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE…  
ÖCAL: GÜVENLİK GÖREVLİSİ BİR KURUMUN AYNASIDIR 

 İÇİMİZDEN BİRİLERİ...

Evin DEMİRTAŞ Selim Arda ERYILMAZ

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 
Genel Müdürlüğü’nde bölge müdürlükleri, 

tahsilat şubeleri ve barajlar da dâhil olmak üzere 
çeşitli birimlerde güvenlik memuru olarak çalışan 
Veysel Öcal, meslek hayatının 28. yılında görevine 
Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü olarak devam 
ediyor. Kurumun güvenliğinin içinden gelen, 
güvenlik kulübesinde nöbet tutmuş tek şube 
müdürü olarak dikkati çeken Öcal, “Kuruma gelen 
vatandaş ilk olarak güvenliği görür. Bu nedenle 
güvenlik görevlisi, bir kurumun aynasıdır” diyor. 

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde 1967 yılında 
doğan, iki çocuk babası Öcal, kendisine bağlı 
çalışan 946 güvenlik görevlisi ile birlikte ASKİ’nin 
tüm su depoları, terfi istasyonları, ana isale hatları, 
içme ve atık su arıtma tesisleri, bölge müdürlükleri 
ve barajlar da dâhil tüm su kaynaklarının 
güvenliğinden sorumlu. Duygularını, “Önceki 
yönetimler, güvenlik personeline değer vermiyordu. 
Biz de sorunların altında eziliyorduk. Şimdi genel 
müdür ve yardımcılarımız,  daire başkanımız 
sıkıntılarımızla ilgilenince gözüm yaşarıyor. Bu 
tabii olması gereken ama biz bunu daha önce hiç 
yaşamadığımız için duygusallaşıyorum” sözleri ile 
ifade eden Öcal ile ASKİ’de 1993 yılında başladığı 
çalışma hayatını konuştuk. 

-ASKİ’de çalışma hayatınız nasıl başladı? 
İncirli Lisesi mezunuyum. Okulu bitirir 

bitirmez askerliği de yaptıktan sonra hemen 
iş hayatına atıldım. 1993’te kurum sınavına 
girdim ve güvenlik memuru olarak ASKİ’de işe 
başladım. Sonradan güvenlik amiri oldum. Devlet 
memuruyum. 8 ay kadar güvenlik amiri olarak 
çalıştıktan sonra 2019’un sonlarına doğru Koruma 
ve Güvenlik Şube Müdürlüğü görevine atandım. 
Onun öncesinde hep güvenlik kulübelerindeydim. 
Yani kurumda güvenliğin içinden gelen ilk ve 
tek şube müdürüyüm. Bu nedenle de bütün 
nöbetçi arkadaşlarımızın sıkıntı ve sorunlarını 
gayet iyi biliyorum. Biz, ASKİ’nin en büyük şube 
müdürlüğüyüz. ASKİ Genel Müdürlük binasında 
daha önce de bir 10 yıl kadar çalıştım. Ama şube 
müdürlüğüne atanmadan önce ASKİ Altındağ 
Bölge Müdürlüğü’nde görev yapıyordum.  

     Veysel ÖCAL
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-ASKİ’de kaç güvenlik personeli çalışıyor? 
Sorumluluk alanlarınız tam olarak nereler? 

222 kadrolu, 724’te ANFA personelimiz var. Toplam 
946 kişi bana bağlı. ASKİ’nin tüm su depoları, pompa 
istasyonları, ana isale hatları, barajlar aklınıza gelen her 
yerin güvenliğinden sorumluyuz. ASKİ’nin dağınık bir 
yerleşimi var. Örneğin Bolu’nun Gerede ilçesinde Işıklı 
Regülatörü, Konya ve Kırıkkale il sınırında arıtma 
tesisimiz var. Tüm bunların denetimi, nöbeti hep bize 
ait. 

“ANKARA’YI 3 BÖLGE OLARAK YÖNETİYORUZ” 
Buraları hafta sonları da dâhil gezerek eksikleri 

tespit etmeye çalışıyoruz. Ankara’yı güvenlik açısından 
aslında 3 parçaya bölerek yönetiyoruz. 7 gün 24 saat 
esasına göre çalışıyoruz. Diğer devlet memurları gibi 
cumartesi, pazarımız, bayram tatilimiz yok.  5 kontrol 

şefim, 4’te gece şefim var. Bütün bölgeleri, barajları, 
ana isale hatlarını denetliyoruz. Güvenlik memurunun 
nöbet yeri, kıyafetleri düzgün mü?  İşine saatinde gelip 
gidiyor mu gibi denetimlerini yapıyoruz bir yandan da 
eksikleri varsa onları gidermeye çalışıyoruz. 

-ASKİ’nin Ankara genelinde kaç nöbet noktası 
bulunuyor? 

138 nöbet noktamız var Ankara genelinde. Bu 138 
lokasyon, kritik nokta olarak seçildi ancak  personel 
yetersizliğinden şikâyetçiyim. Güvenlikçi sayısı 
az olduğu için bazı noktalarda sadece 1 kişi nöbet 
tutuyor. Elemanlarımız 24 saat esasına göre vardiya 
sisteminde çalışıyor. Gündüz ve gececi gruplarımız var. 
Nöbetleri kendimiz yazıyoruz. Raporlu, izinli olanları 
belirliyoruz, yer kaydırmalarımız oluyor. ASKİ Genel 
Müdürlük binasında ise 60 güvenlikçi var. Onlar da 
20’şer kişiden 3’erli gruplar halinde çalışıyorlar. 

-Güvenlik memurları doğrudan vatandaş ile iletişim 
içinde çalıştıkları için Covid-19 salgınından da daha 
fazla etkilenmiş olmalısınız. 

Evet arkadaşlarımız doğrudan vatandaşla iletişim 
halindeler. Kurumumuza gelen misafirlerin ateşini 
ölçüyor, gideceği yere yönlendiriyorlar. Bundan 
1 ay öncesine kadar salgın şube müdürlüğümüzü 
çok etkilemişti. Abone biriminde çalışan güvenlik 

memurlarının,  15 günde bir vardiyaları değişiyor. 
Burada yoğunluktan dolayı yüzde 90’ı ne yazık ki 
virüse yakalandı. Yine gece şeflerim sabaha kadar 
nöbet noktalarını kontrol ediyorlar. Yani salgından en 
çok etkilenen biz güvenlikçiler olduk. 

“BİR NEVİ HALKLA İLİŞKİLER İŞİ YAPIYORUZ” 
Buraya gelen vatandaş sinirli geliyor. Örneğin 

faturası yüksek gelmiş. Onları kurumda ilk karşılayan 
güvenlik memurları oluyor. Vatandaşın öfkesini, 
stresini bizim güvenlikçiler alır. “Şu servise giderseniz 
sorununuz çözülür” gibi aslında bir tür danışmanlık 
hizmeti de veriyor arkadaşlarımız. Yaşlı ve engelli 
vatandaşlara yardımcı olurlar. Bir nevi halkla ilişkiler 
işi yapıyoruz. Vatandaşı güzel karşılayınca öfkesini 
hafifletmiş oluyorsunuz. Kuruma gelen vatandaş ilk 
olarak güvenliği görür. Bu nedenle güvenlik görevlisi, 
bir kurumun aynasıdır. O yüzden de çalışanlarımızın 
güler yüzlü olmasını,  kılık kıyafetinin, diksiyonunun 
düzgün olmasını çok önemsiyorum. 

“GÖZÜM YAŞARIYOR, DUYGUSALLAŞIYORUM…” 
Kurumu iyi tanıyorum, işi mi de severek 

yapıyorum. Bazı sıkıntılarımız illa ki oluyor onu da 
yöneticilerimizle paylaşarak çözmeye çalışıyoruz. 
Mesela en büyük sorunumuz otoparkın yetersiz 
oluşu. Önceki yönetimler, güvenlik personeline değer 
vermiyordu. Biz de sorunların altında eziliyorduk. 
Ben ve arkadaşlarım devlet memuru olduğumuzu 
daha yeni anladık. Şimdi genel müdür,  genel müdür 
yardımcılarımız ve daire başkanımız sıkıntılarımızla 
ilgilenince gözüm yaşarıyor. Bu tabii olması gereken 
ama biz bunu daha önce hiç yaşamadığımız için 
duygusallaşıyorum. Çok fazla eksiğimiz vardı; soyunma 
yerlerimiz, dolaplarımız yoktu. Nöbet kulübeleri soğuk 
ve düzensizdi.  Bu sorunlar hep bu dönemde çözüldü. 

-Güvenlik memuru olmak için nasıl bir 
eğitimden geçiliyor? 

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a 
bağlı çalışıyoruz. İlk önce güvenlik kursuna gidip 
sertifikayı silahlı veya silahsız olarak almak gerekiyor. 
Onu aldıktan sonra iş için başvurup sınavdan geçiliyor. 
Özel güvenlik silahlı ve silahsız olarak 2’ye ayrılıyor. 
Örneğin hastanelerde silahsız olmak zorundalar 
ama tabii ASKİ’de bizim arkadaşlarımız silahlı.  946 
kişiden sadece 8 arkadaşımız silahsız çalışıyor. Her 5 
yılda bir hizmet içi eğitim alıyoruz. Silah eğitimi ise 
her yıl veriliyor. 5 yılda bir özel güvenlik kimliğinin 
yenilenmesi gerekiyor. Sağlık raporu da önemli. 
Kişinin psikolojisi bozuksa silah kullanması sakıncalı 
olur. Derslerde olaya doğru müdahale şekli gibi bilgiler 
veriliyor. Özel güvenlik görevlisinin kelepçeleme 
yetkisi yoktur örneğin. Ancak çok acil durumlarda 
kişiyi gözaltında tutar ve kolluk kuvvetlerine haber 
veririz. Kolluk kuvvetleri gelinceye kadar olay yerini 
muhafaza etmekle sorumluyuz. 
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     GÖLBAŞI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
Başkent’in tarihi yapısını gün yüzüne 

çıkarmak ve gelecek nesillere aktarılmasını 
sağlamak amacıyla önemli projelere imza 
atıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarihi yapıları 
restore ederek Ankaralılara kazandırırken 
şimdi de 1924 yılında inşa edilen Hallaçlı 
Mehmet Ağa Konağını restore edecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, “Bir tarihi devralıyoruz. Milli 
Mücadele’de askerlerimizin ekmek ihtiyacının 
karşılandığı Gölbaşı’nda bulunan Hallaçlı 
Mehmet Ağa Konağı belediyemize devredildi. 
Bu kıymetli değerimizi, tarihi dokusuna 
uygun şekilde restore edeceğiz” dedi.

KURTULUŞ SAVAŞI ASKERLERİ İÇİN 
EKMEK PİŞİRİLEN KONAK RESTORE 
EDİLECEK

1924’te Gölbaşı Hallaçlı Mahallesi’nde 
yapımına başlanan ve Cumhuriyet tarihine 
tanıklık eden Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı, 
Kurtuluş Savaşı sırasında askerlere gıda 
desteğinde bulunmasıyla tanınıyor. 

Polatlı-Haymana cephesinde savaşan 
askerlerin iaşesinin hazırlandığı konağın 
sahibi Mehmet Atak, askerlerin gıda 
ihtiyaçlarını gidermek amacıyla fırınlar 
kurarak pişirilen ekmekleri cepheye sevk 
etti. 

TARİHİ BELLEK YENİDEN CANLANACAK 
   Konağın kırsalda çok nitelikli bir yapıya 

sahip olduğunu ve o bölgede yaşayan 
köylüler için de bir kırsal kalkınma modeli 
olabileceğini söyleyen Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, 
“Kurtuluş Savaşı’nda savaşan askerlerin 
ekmek ihtiyacını karşılamış Konağın sadece 
fiziksel yapısını değil tarihini ve kırsaldaki 
ruhunu da yaşatmak istiyoruz”dedi.  

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 
MANSUR YAVAŞ’A GÜVENİYORUM”

Babasının adını yaşatmaktan ve vasiyetini 
yerine getirmekten mutluluk duyduğunu 
ifade eden Mehmet Atak’ın kızı Andaç Atak 
ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur 
Yavaş’ın en iyi şekilde bunu yapacağına 
inanıyorum. Benim için burayı yaşatmak bir 
amaçtı. O döneme ait konaktan çıkan bazı 
obje, bindallı ve antika eşyaların konakta 
sergilenmesi için Büyükşehir Belediyesine 
bağışlıyorum ve teşekkür ediyorum.”

 

BÜYÜKŞEHİR, HALLAÇLI MEHMET AĞA 
KONAĞI’NI RESTORE EDECEK
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ÇİZGİLERİN ORTAK DİLİ
RESİM SANATI

S anatsız kalan bir milletin hayat 
damarlarından biri kopmuş demektir 

sözünden hareketle sanatın ne derece 
önemli bir konuma sahip olduğunu idrak 
edebiliriz. Sanat ise kendi içinde dallara 
ayrılır. Şüphesiz ki bu dalların arasında en 
dikkat çeken ve icracısı bir hayli fazla olan 
resim sanatıdır. Resim sanatının kökenine 
inildiğinde mağara duvarlarına çizilen, 
kendi içinde çeşitli anlamlar barındıran 
şekiller karşımıza çıkar. Mağara duvarlarına 
şekiller çizme ihtiyacı ise insanın çeşitli duygu 
ve düşüncelerini estetik bir anlayışla ifade 
etmek istemesinden gelmektedir. Duygu 
yüklü bir varlık olan insanın bu ihtiyacını 
karşılayabilmesi için resim sanatı gerekliydi. 
O dönemler sanat icra ettiğinin farkında 
bile olmayan insanlar, hem duygularını 
yansıtıyor hem de dönemine ait verileri de 
bu çizgiler arasına yerleştiriyordu. Bugün bile 
bu çizimlerden, yüzyıllar öncesi hakkında 
yorum yapılabilmektedir.

Dünya üzerinde aşama aşama gelişmeye 
başlamış olan resim sanatı birçok topluma 
yön vermiştir. Öyle ki Batının hızlı gelişmesi 
ve bugün dahi gücünü koruyabilmesine 
resim sanatı da katkı sağlamıştır. Resimde 
sanat akımları oluşmaya başlamış ve 
dönemlere ayrılmıştır. Rönesans(Klasisizm), 
Maniyerizm (Üslupçuluk), Barok, Rokoko, 
Neo Klasisizm, Romantizm, Realizm, 
Empresyonizm (İzlenimcilik), Fovizm, 

Gülder Emre, Resim Sanatı Tarihi, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim 
Fakültesi, s.247.
Emre, a.g.e., s.248.
Emre, a.g.e., s.337.

Dadaizm, Ekspresyonizm, Fütürizm, Pop Art 
bu dönemlerden bazılarıdır. 

Resim Sanatı Türk devletlerinin gelişimine 
de katkı sağlamıştır. Misal olarak Osmanlı 
toplum yapısına katkı sağladığı gibi devletin 
diplomatik ilişkilerine de yön vermiştir. 
Devletler arasında haberleşme anlaşma 
gibi konularda elçiler görevlendirilir, bu 
elçiler gittikleri yerleri hafızalarına kazır, 
döndüğünde ise gördüklerini devlet 
yetkilileri ile paylaşırdı. Osmanlı Devleti de 
Avrupa devletlerine gönderdikleri veya 
Avrupa’dan Osmanlı’ya gelen elçiler 
vasıtasıyla kültürel etkileşim ve gelişim 
sağlanmış oluyordu. 

Batıyla ilk sanat ilişkisi Fatih Sultan Mehmet 
döneminde Venedikli ressamların saraya 
çağrılması ile başlamıştır.  Geleneksel 
çizgideki Türk resim sanatı Avrupa resim 
tekniğine yönelmeye başlamıştır. 18. Yüzyıl 
başlarında Avrupa ile siyasi ve ekonomik 
alanda ilişkiler ilerlemiş, yabancı elçiler 
beraberlerinde ressamlar getirip Osmanlı 
izlenimlerinin resimlenmesini sağlamışlardır. 
19. Yüzyılda elçiler aracılığıyla ya da 
başka yollardan pek çok ressamın 
saraya tanıtılması ve İstanbul’da yıllarca 
çalışmaları, Türk beğenisi üzerinde etkili 
olmuştur. 

1923 yılında Cumhuriyetin kurulması 
ile birlikte Atatürk’ün üzerinde durduğu 
konuların başında çağdaşlaşmanın 
sanatla olacağı inancı gelir. Kısıtlı imkânlar 
içinde 1924 yılında yurt dışına sanat 
eğitimine gönderdiği öğrencilere ilk 
söz olarak “Kıvılcım olarak gidiyor, ateş 
topu olarak döneceksiniz, bu milleti sizler 
aydınlatacaksınız!” , “Sanatçı, ışığı alnında 
ilk gören kişidir.” Sözleri ile güzel sanatlar 
eğitimine verdiği önemi göstermektedir. 

    “Resim, kelimeleri olmayan bir şiirdir.”
           Horace
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2021 İSTİKLÂL MARŞI YILI

Hakkı Suat YILMAZER

İstiklaline göz dikilmiş bir milletin, 
boyun eğmediğinin ve dünyaya meydan 

okuduğunun destansı mücadelesinin simgesi 
olan İstiklal Marşı yüz yıl önce merhum şair 
Mehmet Akif Ersoy milli ruhlu kaleminden 
çıktı. İstiklal Marşı benim değil Türk milletinin 
eseridir diyen Ersoy’un her kıtada bağımsızlık 
mücadelesinin izlerini yansıttığı İstiklal Marşı 
TBMM’nin Birinci döneminde, ikinci yasama 
yılının 1 Mart 1921 tarihli birinci birleşiminde 
TBMM Genel Kurulu’nda ilk kez Hamdullah 
Suphi Bey tarafından okundu. Okunduktan 
11 gün sonra da takvimler 12 Mart 1921’i 
gösterirken kabul edildi. 

Kabul edilmesinin üzerinden 100 yıl 
geçtiğinde, 2021 senesinin İstiklal Marşı Yılı 
olması düşünüldü. Siyasi partiler bu hususta 
bir önerge sundu.

Önergenin gerekçesinde İstiklal Marşı’nın 
büyük şair ve dava adamı Mehmet Akif 
Ersoy’un, Anadolu’nun dört bir yanında devam 
eden Milli Mücadele’nin ruhunu ve kararlılığını 
yansıtan ve aynı zamanda o büyük mücadeleye 
coşku ve heyecan kazandıran abidevi eseri 
olduğu belirtildi. Bugün yediden yetmişe 
herkesin aynı inanç ve heyecanla okuduğu, 
ezberlediği ve haykırdığı İstiklal Marşı’nın her 
mısrasında tarih, medeniyetin ortak değerleri, 
vatan ve bayrak aşkının bulunduğuna 
işaret edilen gerekçede “100 yıl önce kaleme 
alınan ve şairi merhum Akif ’in kahraman 
ordumuza ithaf ettiği bu marş, milletimizin 

tüm fertlerinin aynı heyecan ve imanla verdiği 
İstiklal Harbi’nin manifestosudur. Varlığımıza 
ve birliğimize yönelik her tehdit karşısında 
nazlı ve şanlı hilalin altında toplanmaya hazır 
milletimizin ortak vicdanı, yüreği ve iradesidir” 
denildi. 

Önergenin kabul edilmesiyle İstiklal Marşı’nın 
Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u 
Anma Günü Hakkında Kanun’a geçici madde 
eklenmesini içeren düzenleme kanun teklifine 
eklendi. Bu düzenleme ile 2021 yılı İstiklal 
Marşı Yılı oldu.

2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından İstiklal Marşı’nın 
anlamını ve Kurtuluş Savaşı’nın önemini 
anlatmak amacıyla halkın ve sivil toplum 
kuruluşlarının katılımıyla İstiklal Marşı’nın 
kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma 
etkinlikleri düzenlenmesine karar verildi.

 “Türk Milleti istiklâlsiz yaşamamıştır,  
yaşayamaz ve yaşamayacaktır!”
                            Mustafa Kemal ATATÜRK
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İstiklal Marşı’nın bestekârı, dönemin 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 

Şefi Osman Zeki Üngör’ün kendi el 
yazısıyla yazdığı orijinal beste.

Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan 
Ulusal marşımız olan İstiklal Marşı’nın 

orijinal nüshası.

 “Türk Milleti istiklâlsiz yaşamamıştır,  
yaşayamaz ve yaşamayacaktır!”
                            Mustafa Kemal ATATÜRK
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ASKİ Genel Müdürlüğü’nün İvedik 
Arıtma Tesisi’nde arıtarak şehir 

şebekesine verdiği içme-kullanma 
suyunun temiz ve kaliteli olduğu ocak ayı 
analiziyle bir kez daha kanıtlandı. ASKİ 
tarafından sürekli kontrol altında tutulan 
şebeke suyu 01 – 31 Ocak 2021 tarihleri 
arasında da yine sağlıklı ve temiz olarak 
Başkentlilere sunuldu.

Türkiye’nin en büyük su arıtma 
tesisi olan İvedik İçme Suyu Arıtma 
Tesisi yerleşkesindeki laboratuvarlar 
ve bu laboratuvarlarda görevli 37 
uzman personel ile Ankara’nın suyu 
denetleniyor. Her ay bin 112 ayrı 
noktadan alınan su numuneleri; temiz 
su, atık su ve bakteriyoloji ünitelerinden 
oluşan laboratuvarlarda analiz ediliyor. 
Başkentlinin suyunu kaynağından alıp 
musluklardan akıncaya kadar sürekli 

denetim altında tutan ASKİ’nin yanı sıra 
Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü de 
analizler yaparak denetimde bulunuyor.

WHO VE AB KRİTERLERİ
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve 

Avrupa Birliği (AB) standartları ile Sağlık 
Bakanlığı’nın İnsani Tüketim Amaçlı 
Sular Hakkındaki Yönetmeliğinde 
belirtilen kriterlere uygun olarak şehir 
şebekesine verilen suyumuz güvenli bir 
şekilde tüketilebilir özelliktedir.

Başkentliye temiz, sağlıklı ve kaliteli 
su sağlamak için suyu kaynağından alıp, 
şehir şebekesine verdiği son noktaya 
kadar  kontrol altında tutan ASKİ, 
raporlaştırılan aylık analiz sonuçlarını 
web sayfası ve basın-yayın araçlarıyla da 
aboneleriyle paylaşmaktadır.

BAŞKENT’İN SUYU TEMİZ 
VE SAĞLIKLI
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Ankara’mızın tarihi değerlerini siz okurlarımıza 
tanıtma görevini üstlenmiş ve şehrimizdeki tarihi 

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

 
Bu sayımızda ise Ankara’nın tarihi derelerinden olan 

İncesu Deresi’ni sizlere kısaca tanıtacağız.
Dikilitaş ve İkizce Göletlerini besleyen dereler Mogan 

Gölü’nde birleşir. Gölbaşı içinden geçen bir kanal ile 
sular Eymir Gölü’ne ulaşır. Mogan ve Eymir Gölleri’nin 
devamında yer alan İmrahor Vadisi’nden geçen çok sayıda 
dere, Ankara’nın güneyindeki Elmadağ yamaçlarında hayat 
bulan İncesu’nun kaynağını oluşturur. 

Bundan seksen yıl önce Selahettin Kandemir, bu suyun 
kaynağının göle çok yakın bir mesafede ve gölün en kurak 
mevsimdeki seviyesinden 5 metre kadar yukarıda yer 
aldığını, başlangıçta çok düşük olan debisinin akarsu 
gölden bir iki kilometre kadar uzaklaştığında belirgin 
olarak yükseldiğini, bunun nedeninin de Eymir Gölü’nden 
tabandaki alüvyon tabakalarına sızan suyun bu bölgede 
dereye katışması olduğunu belirtir. 

1930’lu yılların başı bugün Kurtuluş Parkı olan eski 
fidanlığın yanından Sıhhiye’ye gelen İncesu açıktan akıyor. 
İncesu Sıhhiye Vekalet’in yanında, bugün Abdi İpekçi 
Parkı’nın bulunduğu yerde o yıllarda inşa edilmiş bir 
köprünün altından geçiyor. 1950’li yılların başında İncesu, 
Maarif Koleji binalarının yanında açıktan akıyor. 1960’lı 
yılların başında bugünkü Abdi İpekçi Parkı tarafından gelip 
Atatürk Bulvarı’nı menfez içinde geçen İncesu açığa çıkıyor 
ve Bulvarın solunda açık kanalda akıyor. 

İncesu Deresi, 19 Mayıs Stadyumu – Hipodrom ve Gençlik 
Parkı içinden geçmesi bir yana; şehrin yol, trafik, yağmur 
suyu ve kanalizasyon, mesken ve nüfus yönünden en yoğun 
bir mıntıkasından geçmektedir. 

Peki İncesu Deresi nasıl güçlenmektedir?
İncesu Deresi küçük bir akarsuyken Elmadağ ve Çankaya 

yükseltilerinden sızan suları toplayarak güçlenir.
İncesu’nun ilk kaynağını oluşturan küçük akarsu, demir bir 

boru içine alınarak Eymir Gölü’ne boşaltılmaktadır. Eymir 
Gölü çıkışında yapılar ile kontrolü sağlanan İncesu Deresine, 
Kuzukuyu Deresi gibi yan kollar katılır ve kuzeydoğuya 
doğru yoluna devam eder. İmrahor Vadisi boyunca kıvrılarak 
ilerler, Çankaya – Mamak Viyadüğünün altından geçerek 
yaklaşık olarak bu iki ilçenin sınırını çizerek şehrin içinde 
kaybolur. Atatürk Kültür Merkezi yakınında Hatip Çayı ile 
birleşen İncesu Deresi, Akköprü yakınında da Çubuk Çayı 
ile birleşerek Ankara Çayı’nı oluşturur. 

Erman Tamur, Suda Suretimiz Çıkıyor, Kebikeç Yay., Ankara:2012, s.93.
Tamur, a.g.e., ss.102-103-104.
İbrahim Batukan, Ankara Taşkın Projesi Tatbikatı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Başkanlığı, 
Ankara:1968, s.58.

ANKARA’NIN TARİHİ DERELERİ
-İNCESU DERESİ-
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