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GÖLBAŞI’NIN OYACA VE İKİZCE 
MAHALLELERİNE KESİNTİSİZ
İÇME SUYU MÜJDESİ 

Gölbaşı ilçesinin Oyaca ve İkizce 
Mahallelerinin 5 yıldır yaşadığı içme suyu 

sorununu kalıcı olarak çözüldü.  Suya erişimin 
bugüne kadar daha çok tankerle sağlandığı 
mahallelerde artık musluktan sağlıklı, kaliteli ve 
kesintisiz şebeke suyu akacak. 

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent Ankara’nın 
yıllar içinde biriken içme suyu ve altyapı 
problemlerine tek tek neşter vuruyor. ASKİ, son 
olarak yaklaşık 2 yıl önce imalatı tamamlanmasına 
karşın elektriksel ve mekanik sorunlar nedeniyle 
devreye alınamayan Gökçehöyük Mahallesi Terfi 
İstasyonu’nu sisteme entegre ederek, Gölbaşı 
ilçesinde 200 hanenin ikamet ettiği İkizce ve 2 bin 
500 kişinin yaşadığı Oyaca Mahallelerini sağlıklı, 
kaliteli ve kesintisiz içme suyuna kavuşturdu. 

10 kilometre mesafedeki Gökçehöyük Terfi 
İstasyonu’nun devreye sokulmasının ardından 
ilk etapta İkizce Mahallesi’nde 5 yıl önce yapılan 
ancak kullanılmayan depoya su akışı sağlandı. 
Ardından da pompa ile Oyaca Mahallesi’ne su 
taşınarak her 2 mahallenin de 5 yıldır yaşadığı 
içme suyu sorunu kalıcı olarak çözüldü. 

KAYNAK SU VE TANKER DESTEĞİ 
İkizce Mahallesi’nde mevcut bulunan ancak 

şu ana kadar atıl durumda olan 3 bin metreküp 
kapasiteli su deposu önünde açıklamalarda 
bulunan Gölbaşı ASKİ Bölge Müdürü Alper 
Çelik, İkizce ve Oyaca Mahallelerinin içme ve 
kullanma suyu ihtiyacının şu ana kadar dağdan 
gelen kaynak suyu ile sağlandığını belirtti. Çelik, 
“Her 2 mahallemizde de sorun vardı ancak 
Oyaca Mahallesi’nde özelikle bayramlarda çok 
büyük su sıkıntısı yaşanıyordu. Mecburen bu 
mahalleleri tanker ile destekliyorduk. Ancak 
su dolu tankerler defalarca git gel yaptığı için 
ortaya mazot masrafı da çıkıyordu” dedi. Çelik, 
“İkizce Su Deposu 5 yıl önce yapılmış ancak 
devreye alınamamıştı. Şu an Gökçehöyük 
Terfi İstasyonu’ndan bu depoya su aktarılıyor. 
Böylece hem İkizce’nin hem de Oyaca’nın su 
sorunu tamamen çözüldü. Tankerle su takviyesi 
işi de bitti. Aslında bir haftalık çalışma ile 5 yıllık 
sorunu çözmüş olduk” diye konuştu.  

Evin DEMİRTAŞ
Seyithan Melih BİNGÖL
Gökhan Şükrü ŞENGÜL

Selim Arda ERYILMAZ
Ahmet ŞAD
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MAZOT MASRAFINDAN TASARRUF 
Çelik, ayrıca artık her 2 mahalleye de tankerle 

su takviye edilmek zorunda kalınmayacağı için 
Oyaca Mahallesi için yılda 32 bin litre, İkizce 
Mahallesi için ise yılda 17 bin 200 litre mazot 
tasarrufu sağlanacağını kaydetti. 

“MANSUR BAŞKANIMIZA HİZMET İÇİN ÇOK 
TEŞEKKÜR EDİYORUZ” 

 İkizce Mahallesi Muhtarı Fahrettin Dönmez 
ile Oyaca Mahallesi Muhtarı Mustafa Erdoğan 
ise içme suyu hizmeti nedeniyle ASKİ’ye 
teşekkür ederek duygularını şöyle ifade ettiler: 

İkizce Mahallesi Muhtarı Fahrettin Dönmez: 
Köyümüz 200 haneden oluşuyor. Sonradan 
mahalle olduk. 

Bizim mahallemizin ne yazık ki yıllardır 
su sorunu vardı. Su musluktan aktığında da 
doğru dürüst bulaşık ve çamaşır makineleri 
çalışmıyordu. Zaten su 1 gün aksa 5 gün 
akmıyordu. Allah razı olsun bu sorun artık 
çözüldü. Sayın Mansur Başkanımıza bu 
hizmet için çok teşekkür ediyoruz. Büyük 
bir sorunumuz çözülmüş oldu. Çok şükür 
bugünden itibaren inşallah suyumuza 
kavuşmuş olduk. 

Oyaca Mahallesi Muhtarı Mustafa Erdoğan: 
Özellikle yaz aylarında ve bayramlarda çok 
sıkıntı çekiyorduk. Üst kesimlere zaten su 
çıkmıyordu. Bugünden itibaren bu sıkıntıdan 
kurtulduk.  İnşallah sularımız devamlı akacak. 
Emeği geçen herkese öncelikle de Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur 
Yavaş’a ve ASKİ Genel Müdürümüz Erdoğan 
Öztürk’e, ASKİ’nin tüm çalışan personeline 
mahallem adına teşekkür ediyorum.  
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ASKİ Genel Müdürlüğü, zaman zaman 
yaşanan sağanak yağışın hayatı felç ettiği 

Etimesgut İstasyon Caddesi’ne müdahaleye 
hazırlanıyor. Bölgede kalıcı çözüm için 29 
Haziran 2022 tarihinde ihaleye çıkıldığını 
belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 
3 ayrı noktada büyük deşarj yağmur suyu hattı 
oluşturularak sel baskınlarının önleneceğini 
açıkladı. Öztürk, çalışma kapsamında yaklaşık 
6 kilometre atık su ve 4 kilometre de yağmur 
suyu hattı yapılacağını bildirdi. 

Başkent Ankara yıllarca ihmal edilen altyapı 
yatırımları nedeniyle zaman zaman hayatı 
olumsuz etkileyen görüntülere sahne olurken, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 
kentin yıllar içinde biriken kemikleşmiş 
sorunlarını tek tek tespit ederek sorunlara 
neşter vuruyor. 

ASKİ de son olarak aniden bastıran sağanak 
yağış nedeniyle biriken yağmur sularının 
rögarların taşmasına neden olduğu Etimesgut 
İlçesi İstasyon Caddesi için harekete geçti. 

Bölgede gerçekleştirilecek kapsamlı bir altyapı 
çalışması için ASKİ, 3 ayrı noktada büyük deşarj 
yağmur suyu hattı oluşturarak caddede yaşanan 
sel manzarasına son veriyor.  

  ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ile Ankara 
2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı 
İlteriş Erdaş, Etimesgut İstasyon Caddesi’nde 
incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda 
bulunan ASKİ Genel Müdürü Öztürk, Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 verilerine göre 
nüfusu 600 bini geçen Etimesgut’un yollarını 
adeta göle döndüren sel baskınlarını önlemek 
için altyapı çalışması başlattıklarını kaydetti.

“İHALE GERÇEKEŞTİ, ÇALIŞMAYI KISA SÜREDE 
TAMAMLAYACAĞIZ”

İstasyon Caddesi’nin de bulunduğu Piyade 
Mahallesi ve Ahi Mesud Bulvarı’nın selden 
en çok etkilenen yerler olduğunu ifade eden 
Öztürk, şöyle konuştu: 

“Etimesgut İstasyon Caddemizde yukarıdaki 
Bağlıca ve Yapracık yerleşim yerlerinin tüm 
yağmur sularını da taşıyan bir yağmur suyu 

ETİMESGUT İSTASYON CADDESİ’NDEKİ SEL 
BASKINLARI İÇİN KALICI ÇÖZÜM  
-ASKİ GENEL MÜDÜRÜ ERDOĞAN ÖZTÜRK: “3 NOKTADA BÜYÜK DEŞARJ YAĞMUR 
SUYU HATTI OLUŞTURARAK SORUNU ÇÖZECEĞİZ”
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hattımız bulunuyor. Bu hat önceleri 2’ye 2lik 
bir menfez olarak düşünülmüş sonra 800’lük 
2 hatta dönüştürülmüş ancak yeni yerleşimler 
nedeniyle sistem şu an kendini taşıyamaz 
durumda. Dolayısıyla sırf bu nokta da değil 
zaman zaman yağışlar sonucunda İstasyon 
Caddesi’nde demir yolları da sular altında 
kalıyor. Şimdi bu yoğun yağışların önüne 
geçmek adına 3 ayrı noktada büyük deşarj 
yağmur suyu hattı oluşturuyoruz. İhalesini 
gerçekleştirdik çalışmayı kısa bir süre içinde 
tamamlamayı düşünüyoruz. Gerek İstasyon 
Caddesi’ne gelen kısımda gerekse daha 
sonraki 2 lokasyonda yapacağımız 3 ayrı yeni 
hatla bölgenin tüm yağmur suyu problemini 
çözmüş olacağız. Çalışma kapsamında 
bölgeye toplam 5 bin 900 metre (yaklaşık 6 
kilometre) atık su ve 3 bin 700 metre (yaklaşık 
4 kilometre) yağmur suyu hattı yapacağız. ”
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ASKİ’DEN İLÇE BELEDİYELERİNE UYARI
“MAZGALLARIN ÜZERİNİ ASFALTLA 
KAPATMAYIN”

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 
defalarca uyarmalarına karşın ilçe 

belediyelerinin, pis su ve yağmur suyu akışını 
düzenleyen ve olası taşkınların önlenmesinde 
büyük rol oynayan mazgalların ilçe 
belediyelerinin döktüğü asfaltlarla kapatıldığını 
söyledi. 

Erdoğan Öztürk, “Bir kez daha Başkentimiz 
ve Başkentlilerimiz için pis su ve yağmur 
suyu baca kapakları, yağmur suyu ızgaraları 
ve içme suyu vana kapakları olan vana 
buşaklelerinin üzerlerinin asfalt çalışmalarıyla 
kapatılmamasını rica ediyoruz” dedi. 

ASKİ Genel Müdürlüğü olarak Ankara 
genelinde içme suyu temini ile kanalizasyon ve 
yağmur sularının toplanması, uzaklaştırılması ve 
işletilmesi için 7/24 esasına göre çalışmalarının 
hız kesmeden devam ettiğinin altını çizerek 
açıklamalarda bulunan Erdoğan Öztürk, “Bu 
kapsamda da bugüne kadar yılın ilk yarısında 

40 binden fazla mazgal temizliği gerçekleştirdik 
ve temizliğe de devam ediyoruz” dedi. 

Bu temizlik çalışmaları sırasında kendilerini en 
çok sıkıntıya düşüren durumu “İlçe belediyelerin 
tarafından dökülen asfaltlarla ızgara ve vana 
bacalarının kapatılması” olarak açıklayan 
Erdoğan Öztürk, şunları söyledi:

“İlimiz genelinde yapılan asfaltlama 
çalışmaları esnasında alt yapı tesislerimizin üst 
yapı elamanları olan; pis su ve yağmur suyu 
baca kapakları, yağmur suyu ızgaraları ve içme 
suyu vana kapakları olan vana buşaklelerinin 
üzerlerinin asfalt çalışmaları esnasında 
kapatıldığı görülmektedir. Baca kapaklarının 
üzerinin kapatılmasından dolayı da 
kanalizasyon hattı tıkanıklıklarına müdahalede 
gecikmelerden dolayı mağduriyetler 
yaşamaktadır. Su alma yapılarımız olan yağmur 
suyu ızgaralarımızın asfalt altında kalması 
yüzeysel su baskınlarına neden olmaktadır.”
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“İLÇE BELEDİYELERİNİ DEFALARCA 
UYARDIK”

İklim değişiklikleri ve yıllardır Başkent’te 
sürdürülen yanlış alt yapı yatırımları nedeniyle 
yaşanan sel ve su taşkınlarının önüne 
geçilmesinde büyük rol oynayan ızgaralar 
konusunda ilçe belediyelerini “bir kez daha” 
uyaran ASKİ Genel Müdürü Öztürk, “İklim 
değişiklikleri nedeniyle sel ve su taşkınları 
artık daha hissedilebilir ve afet durumuna 
gelmiş durumda. Bu sebeple de gerek ilçe 
belediyeleri gerekse diğer birimlerce asfalt 
atılan yerlerde baca kapağı ve yağmur suyu 
ızgaralarının üzerlerinin her an müdahale 
edilecek şekilde yol kotunda olması 
gerekmektedir. Bu sebeple de üzerlerinin 
asla kapatılmaması ve engellenmemesi 
önem arz etmektedir” dedi. 

İçme suyu vana buşaklelerinin (vanaların 
yer üstünden kontrolünü sağlayan araç) de 
önemine değinen Öztürk, “Bu kapakların 
asfalt altında kalması durumunda meydana 
gelen içme suyu şebeke arızalarında şebeke 
suyunun kesilememesi nedeniyle arızaya 
müdahale gecikmekte ve su kaybının 
artmasına neden olunmaktadır” uyarısını 
yaptı. 

“ASFALTI ALT YAPI İŞLETMELERİNE ENGEL 
OLMAYACAK ŞEKİLDE DÖKÜN”

Özellikle bazı ilçe belediyelerinin asfalt 
dökümleri sırasında bu hususlara dikkat 
etmediğinin görülmesi üzerine defalarca 
uyarıda bulunduklarını hatırlatan ASKİ Genel 
Müdürü Öztürk, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yapılmakta olan asfalt çalışmalarının 
alt yapı işletmelerine engel olmamaları 
için pis su ve yağmursuyu baca kapakları, 
yağmursuyu ızgaraları ve içme suyu vana 
buşaklelerinin çalışma yapılan noktalarda 
ivedilikle yükseltilmesi gerekmektedir. 

“İNŞAAT ALANLARINDA AÇIKTA BIRAKILAN 
MOLOZLARA DA DİKKAT EDİLMELİ”

“Bunun yanı sıra gerek sokak aralarında 
gerekse caddelerde ağaçlardan dökülen 
yaprak ve ağaç dallarının ızgaraların 
içine atılması sonucunda da kanallar 
tıkanmaktadır.  Bu sebeple de Ankaralı 
vatandaşlarımızdan bu konuda dikkatli 
olmaları ve hassasiyet göstermelerini rica 
ediyoruz.

Ayrıca inşaat yapılan yerlerde açıkta 
ve korunmasız bir şekilde bırakılan kum, 
çakıl ve moloz gibi inşaat atıkları da aşırı 
yağmurlarda sürüklenerek ızgaralara 
dolup yine ızgaraların tıkanmasına ve 
taşkınlara neden olmaktadır. Bu nedenle 
hem vatandaşlarımızın hem de asfalt atma 
görevini yerine getiren görevlilerin özenli ve 
dikkatli olmalarını rica ediyorum.”
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Ankara Çayı’na atık su bırakıldığına ilişkin 
gelen ihbar üzerine harekete geçen, 

bölgeyi denetim altına aldı. Çay’dan alınan 
numuneler ASKİ atık su laboratuvarlarında 
inceleniyor. 

ASKİ Genel Müdürlüğü, bir yandan Başkent’in 
en ücra köşelerine sağlıklı, temiz ve kaliteli içme 
suyunun ulaşması için alt yapı çalışmalarını 
sürdürürken, bir yandan da Başkent’in su 
güvenliği adına denetimlerine aralıksız devam 
ediyor. 

Bu kapsamda Sincan Malıköy ve Yenikent 
arasındaki bölgede yapılan tarımsal faaliyetler 
sırasında Ankara Çayı’na atık su bırakıldığı ve 
çevre kirliliği yaşandığı yönündeki vatandaş 
ihbarı üzerine harekete geçen ASKİ ekipleri, 
bölgede incelemelerde bulunarak, numuneler 
aldı. 

Bölge genelinde değişik kontrol ve denetim 
noktalarında yapılan denetim ve incelemeler 
sırasında tarımsal faaliyet ile sulama amacıyla 
Ankara Çayı’ndan su çekildiğini tespit eden 
ekipler, izinsiz olarak oluşturulan noktalardan 
numuneler aldı. Numuneler Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve ASKİ Atık 
Su Laboratuvarı’na gönderilerek, incelemeler 

başlatıldı. İncelemelerin ardından bir kirlilik 
tespit edilirse, buna sebep olan işletme, kişi veya 
kişiler hakkında idari işlemler başlatılacak. 

BAŞKENT’İN TÜM SULARINA SÜREKLİ 
DENETİM

Başkent’in içme suyundan, yeraltı sularına, 
çaylarından derelerine kadar tüm su kaynaklarının 
sürekli denetlendiğini ve numuneler alınarak 
tetkiklerin yapıldığını kaydeden ASKİ Genel 
Müdürü Erdoğan Öztürk, “Özellikle Başkentimiz 
için çok önemli bir yere sahip olan Ankara 
Çayı’nın kirlenmesine sebep olan işletmeler 
denetim ekiplerimizce sürekli izleniyor” dedi. 

ASKİ tarafından gerçekleştirilen denetimlerin 
yanı sıra vatandaş ihbarlarının da önemine 
değinen Genel Müdür Öztürk, “Çevreye duyarlı 
vatandaşlarımızın idaremize yapmış olduğu 
bildirimler ise denetimleri etkinliğini artırarak 
kirliliğe sebep olanlar hakkında idari işlemler 
yapılmasını kolaylaştırıyor” değerlendirmesinde 
bulundu.

Ankara Çayı’nı kirleten ve atık su boşaltan 
işletmeler BAŞKENT 153 hattına şikayet edildikten 
sonra gerekli işlemler anında başlatılıyor.

ANKARA ÇAYI’NI KİRLETENLERE CEZA YOLDA...
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ASKİ Genel Müdürlüğü, Etimesgut, 
Sincan ve Yenimahalle ilçelerine içme 

suyu sağlayan şebeke ana borularının 26 
yıllık vanalarını 24 saat gibi rekor bir sürede 
yeniledi. 

Yıllar içerisinde kullanılmaz hale gelen ve sık 
sık arızalara sebep olan vanaların değişimlerini 
300 kişilik personel ve 74 araçlık bir ekiple 
gerçekleştiren ASKİ Genel Müdürlüğü, toplam 
13 kilometrelik hat boyunca, 13 ayrı noktadaki 
15 vananın değişimini tamamladı. 

Bölgede yatay sondajlarla yağmur suyu ve 
atık su deşarj çalışmasının devam ettiğini 
hatırlatan ve çalışmaları yerinde inceleyen ASKİ 
Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Halkımıza 
aynı sıkıntıyı iki kez yaşatmamak adına, 
bu çalışmamız süresi içerisinde içme suyu 
vanalarının da değişimlerini sağladık” dedi. 

“ 7/24 ÇALIŞIYORUZ”
ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’teki alt 

yapı seferberliğinde rekorlara da imza atıyor. 
Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’ye içme suyu 
sağlayan şebeke ana boru vanalarını 24 saat 
gibi kısa bir sürede yenileyen ASKİ ekipleri, 
çalışmalarını 300 kişilik personel ve 74 araçlık 
dev bir ekiple gerçekleştirdi. 

13 kilometrelik hat boyunca, 13 ayrı noktadaki 
15 vananın değişimini tamamlayan ekiplerin 
çalışmalarını yerinde inceleyen ASKİ Genel 

Müdürü Erdoğan Öztürk, “Bölgede ana ishale 
hattı üzerinde bulunan, yıllardır kullanılan 
ve artık özelliğini yitirmekte olan vanaların 
değişimini tamamladık” dedi. 

Bölgede süren yağmur suyu ve atık su 
deşarj çalışmaları ise ekiplerin 7/24 süren 
çalışmalarıyla en kısa sürede tamamlanarak, 
hizmete girecek. 

HEM DEŞARJ ÇALIŞMASI HEM VANA 
DEĞİŞİMİ BİR ARADA

Bölgedeki 3 ayrı noktada yatay sondajlarla 
yağmur ve atık suları deşarj etme çalışmalarının 
devam ettiğini, buna paralel olarak, bir kez 
daha kazı yapılmaması adına da ana ishale 
hattı üzerinde bulunan vanaların değişimini 
gerçekleştirme kararı aldıklarını ifade eden 
Öztürk, “Bu vanalar nereden bakarsanız 26-30 
yıllık vanalar. Özelliklerini yitirmek üzereydiler 
ve zaman zaman arızalarla bizlere birçok 
sıkıntı yaşatıyordu. Dolayısıyla bu vanaları 
değiştirmenin de tam zamanıydı” diye konuştu. 

Başlanan deşarj çalışmaları nedeniyle yapılan 
kazıların ardından bir de vana değişimi için 
kazıların yapılması ve vatandaşa iki kez sıkıntı 
yaşatılmaması adına, deşarj çalışması sürerken 
vana değişimlerinin de yapıldığının altını çizen 
Erdoğan Öztürk, “Halkımıza aynı sıkıntıyı 
iki sefer yaşatmamak adına, yağmur suyu 
ve atık su deşarj çalışmaları sürerken içme 

ASKİ’NİN 24 SAAT REKORU…
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suyu vanalarının değişimini de sağlayarak 
imalatları tamamladık. Deşarj işlemlerini 
ise en kısa sürede tamamlamak için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklamasını 
yaptı. 

Çalışmalar başlamadan günler öncesinde 
vatandaşların bilgilendirilmesi için yazılı 
ve görsel medyada yayınlar yapıldığını, ses 
araçlarının da kesinti yapılacak bölgelerde 
anonslar yaptığını da kaydeden ASKİ Genel 
Müdürü Öztürk, “Çalışmalar boyunca 
vatandaşımızın mağdur olmaması için 
elimizden geleni yaptık ve kesinti boyunca 
hiçbir şikayet almadık. Bu sebeple de 
halkımıza verdikleri desteklerden dolayı 
teşekkür ediyorum” dedi. 

24 SAATTE TAMAMLANDI
300 kişilik personel ve 74 araçlık filoyla 

bölgeye adeta çıkarma yapan ve 24 saat 
gibi bir sürede tüm çalışmayı tamamlayan 
ASKİ ekipleri, 13 kilometre hat boyunca 
13 ayrı noktadaki 15 vananın değişimini 
gerçekleştirdi. 

Bölgede yoğun yağışlarda yaşanan 
yığılmaların ve sel baskınlarının önüne 
geçmek adına başlatılan deşarj çalışması 
bir yandan devam ederken, alt yapının 
muslukları sayılan ve olası sel baskınları, su 
taşkınları gibi durumlarda tahliye başta olmak 
üzere pek çok konuda büyük önem taşıyan 
vanaların da değişimi gerçekleştirilmiş oldu. 
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ASKİ Genel Müdürlüğü, İvedik Arıtma 
Tesisi’nden başlayıp, Temelli’den 

geçecek ve Polatlı’ya kadar ulaşacak olan 106 
kilometrelik çelik içme suyu iletim hattının 
yüzde 40’ını tamamladı. 

Üzerinde 3 adet depo ve 1 terfi merkezinin 
de bulunacağı kilometrelerce uzunluğundaki 
“İvedik-Temelli Polatlı Arası İçmesuyu İletim 
Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin 
Yapım İşi”; yaklaşık 1,5 milyon kişiyi sağlıklı, 
kaliteli ve temiz içme suyuyla buluşturacak. 

Hat tamamlandığında; Etimesgut ilçesinin bir 
kısmını, Sincan Saray TOKİ Bölgesi, Yenikent, 

Temelli, Anayurt Mahallesi, Anadolu OSB, 
Dökümcüler OSB, Başkent OSB ve Polatlı 
ilçesinin tamamını besleyecek. 

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 
“Başkent’te bugüne kadar suyun ulaşamadığı 
her eve suyumuzu ulaştırmak için gece-gündüz 
çalışmaya devam ediyoruz” dedi. 

ASKİ, Başkent’in dört bir tarafında sürdürdüğü 
alt yapı çalışmalarıyla en ücra köşelere kadar 
temiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyunu ulaştırma 
çalışmalarına devam ediyor. 

Yüzlerce kilometreyi bulan hat uzunluklarıyla 
İvedik Arıtma Tesisleri’nden çıkan içme suyunu 

İVEDİK-POLATLI
İÇME SUYU HATTI’NIN
YÜZDE 40’I TAMAM…
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İVEDİK-POLATLI
İÇME SUYU HATTI’NIN
YÜZDE 40’I TAMAM…

Üzerinde 3 adet depo ve 1 terfi merkezinin de bulunacağı 
kilometrelerce uzunluktaki “İvedik-Temelli Polatlı Arası 
İçmesuyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin 
Yapım İşi”; yaklaşık 1,5 milyon kişiyi sağlıklı, kaliteli ve temiz 
içme suyuyla buluşturacak. 

her bir haneye ulaştırmak adına çalışmalarına 
devam eden ASKİ Genel Müdürlüğü, Temelli’den 
geçerek Polatlı’ya varacak yeni hattın 
çalışmalarının da yüzde 40’ını tamamladı. 

İvedik Arıtma Tesisleri’nden başlayıp, 
Temelli’den geçecek ve Polatlı’ya kadar uzayacak 
olan 106 kilometrelik yeni hatta 3 adet depo ve 
bir de terfi merkezi bulunuyor. 

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, çalışmalarını 
yakından takip ettiği projeye ilişkin bilgi 
veren ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 
“Pandemi süreciyle birlikte biraz yavaşlayan 
çalışmalarımız, yeniden ivme kazanmış 

durumda. Çalışmalarımıza gece-gündüz devam 
edeceğiz” diye konuştu. 

1,5 MİLYON KİŞİYİ TEMİZ İÇME SUYUYLA 
BULUŞTURACAK ÇALIŞMA

İvedik-Polatlı arasında inşaatı devam eden 
hattın uzunluğunun yanı sıra hitap edeceği kişi 
sayısıyla da göz dolduran bir çalışma olduğunu 
ve tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 1,5 
milyon kişinin ASKİ’nin temiz, sağlıklı ve kaliteli 
içme suyuyla buluşacağını kaydeden Öztürk, 
“İmalatın tamamlanmasıyla birlikte hat; 
Etimesgut ilçesinin bir kısmını, Sincan Saray 
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TOKİ Bölgesi, Yenikent, Temelli, Anayurt 
Mahallesi, Anadolu OSB, Dökümcüler OSB, 
Başkent OSB ve Polatlı ilçesinin tamamını 
besleyecek” bilgisini verdi. 

Yaklaşık 550 milyon liralık bir yatırımla 
gerçekleştirilecek olan çalışmada gelinen 
aşamaya ilişkin de ASKİ Su İnşaat Dairesi 
Başkanı Oğuz Alsancak’tan bilgi alan Öztürk, 
şunları söyledi: 

“Projenin yüzde 40’lık kısmı tamamlanmış 

durumda. Şu anda 40 bin metre muhtelif 
çaplarda çelik boru imalatı da bitirildi. 

Şu anda da İvedik OSB 1323 Caddesi’nde 
2200’lük ve Türkobası TCK Dökümcüler 
OSB mevkiinde 1800’lük çelik boru 
döşeme çalışmaları sürerken, Polatlı 
Kuşçu Mahallesi’nde de 2500 metreküp 
su deposunun betonarme imalatları 
tamamlandı ve mekanik imalatlara 
başlandı.” 
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Başkent’in en ücra köşelerini suya 
kavuşturmaya devam ediliyor. 

Yaklaşık 2 aylık sürede Başkent’in 17 ayrı 
ilçesine bağlı 26 ayrı mahalleyi daha suya 
kavuşturan ASKİ Genel Müdürlüğü, yine aynı 
hızla Ankara’da susuz tek bir hane kalmaması 
adına çalışmalarını sürdürüyor.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 
“Başkentimizde, Ramazan ve Kurban 
Bayramları arasında zorlu hava koşullarına 
rağmen yürüttüğümüz yoğun çalışmalarla 
Başkentlilerimizi suya kavuşturduk” dedi.

Ankara Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü 
(ASKİ), Başkent’in 17 ayrı ilçesindeki 26 
mahalleyi daha suya kavuşturdu. Çalışmalarını 

Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı 
arasındaki yaklaşık 2 aylık sürede tamamlayan 
ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’in alt yapı 
sorunlarını tek tek çözüme kavuşturmaya 
devam ediyor. 

Başkent’in dört bir tarafına sağlıklı, kaliteli 
ve temiz içme suyunu ulaştırmak için yoğun 
ve özenli bir çalışma yürüten ASKİ Genel 
Müdürlüğü’nün hızına yetişilmiyor. 

Yoğun yağışların yaşandığı 2 aylık kısa süre 
içerisinde Başkent’in 17 ayrı ilçesindeki 26 
mahalleyi daha içme suyuna kavuşturduklarını 
ifade eden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan 
Öztürk, “Ekiplerimiz, şehrin dört bir tarafında 
musluklardan su akmayan tek bir evin dahi 
kalmaması için çalışmalarını yürütüyor. 
Yıllardır suya erişimin daha çok tankerlerle 
sağlandığı 17 ayrı ilçedeki 26 mahallemiz, 
ASKİ ekiplerinin yoğun mesaisiyle açılan 
kuyularla bir bir suya kavuşturuldu” dedi. 

YILLARDIR YAŞANAN SORUNLAR TEK TEK 
ÇÖZÜLÜYOR

Başkent’te susuz tek bir hanenin kalmaması 
adına yeni alt yapı çalışmalarından, mevcut 
olanların yenilenmesine, yeni projelerin 
hayata geçirilmesinden, abone problemlerinin 
çözümüne kadar Ankaralıların suya ilişkin 
her türlü ihtiyacına cevap veren ASKİ 
Genel Müdürlüğü, su ihtiyaçları tankerlerle 
karşılanan Başkent’in dört bir tarafındaki 
26 mahallenin daha su sorununu çözüme 
kavuşturdu.  

Yıllardır susuz kalan mahallelerin çözüme 
kavuşturulmamış su problemi için “iki bayram 
arası” hızlı bir çözüm çalışmasına başlayan 
ASKİ ekiplerinin bu mahallelerde kuyular 
açtığını kaydeden Genel Müdür Öztürk, 
“Açılan kuyulardan, evlere ulaştırdığımız 
suya kavuşan vatandaşlarımız, bayram 
hediyesi almış gibi mutlu oldular. Sadece 
Nallıhan Soğukkuyu’ya Benalan Göleti’nden 
iletim hattıyla ve Gölbaşı’nın İkizce Mahallesi 

“MUSLUKLARDAN SU AKMAYAN TEK 
BİR HANE DAHİ KALMAYACAK”  
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için de Gökçehöyük Mahallesi’ndeki terfi 
ve ikice Mahallesi’ndeki 3 bin metreküp 
depoyu devreye aldık” bilgisini verdi. 

TANKERLERLE SU TAŞIMA DÖNEMİ BİTTİ
Tankerler vasıtasıyla taşıma su verilen 

bu mahallelerin bu sıkıntısının artık 
sona erdiğini ve Başkent merkezdeki her 
hanemiz gibi musluklarından akan suya 
kavuştuklarını kaydeden Öztürk, şöyle 
konuştu:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın 
Mansur Yavaş’ın, suyun en ücra köşelere 
bile ulaştırılması talimatıyla ilk günden 
bu yana vatandaşların en az etkileneceği 
biçimde özenle ve trafiği aksatmayacak 
şekilde yürüttüğümüz çalışmalarla, 
vatandaşların musluklarından tertemiz 
suların akmasını sağlıyoruz. Elmadağ’dan 
Güdül’e, Gölbaşı’ndan Sincan’a ve 
Kızılcahamam’a kadar dört bir tarafta 2 

ay gibi kısa bir sürede döşenen hatlarla 
Başkent’in 26 mahallesinde yaşayan 
vatandaşlarımızı suya kavuşturarak 
adeta bayram hediyesi vermeye çalıştık. 
Ankaralılarımızın mutluluğu bizim 
mutluluğumuz, onların huzuru bizim 
huzurumuz. Çalışmalarımız aynı hız ve 
kararlılıkla sürecek. Başkentimizin hiçbir 
mahallesini susuz bırakmayacağız.”

50 YILLIK SULARINA KAVUŞAN MAHALLE 
MUHTARLARINDAN 

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR…
İlçe ziyaretleri sırasında mahalle 

muhtarlarının “içme suyu taleplerini” 
dinleyen ve “Suyu olmayan tek bir hanenin 
kalmayacağı sözünü veren” Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, 2 ay 
gibi kısa bir süre içerisinde mahallelerini 
suya kavuşturdukları için teşekkür eden 
muhtarlar ise duygularını şu sözlerle dile 
getirdi:

Gölbaşı - Selametli Şehit Emrah Mahalle 
Muhtarı Harun Keskin:

“Öncelikle Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Mansur Yavaş’a, ASKİ Genel 
Müdürümüz Erdoğan Öztürk’e ve emeği 
geçen ASKİ ekipleri ile birim müdürlerine 
mahallem adına bizi suya kavuşturdukları 
için teşekkür ediyorum.”

Gölbaşı – Günalan Mahalle Muhtarı 
Şener Karatay:

“Mansur Başkanımız Gölbaşı ilçemizi 
ziyaretinde, ‘içme suyu sorunlarını bir 
bir çözeceğini’ söylemişti. Şimdi de bunu 
gerçekleştirdi. Bu sebeple, başta Mansur 
Başkanımız olmak üzere Genel Müdürümüz 
Erdoğan Öztürk’e ve tüm ASKİ personeline 
teşekkür ediyorum.”

Gölbaşı - Ahiboz Mahalle Muhtarı Şenol 
Ercan:

“10 yıldır devam eden su sorunumuzu 
çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Mansur Yavaş’a ve tüm ASKİ 
personeline teşekkür ediyoruz.”
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 Ayaş - Çanıllı Mahalle Muhtarı Kutlu 
Bütüner:

“Her yıl Kurban Bayramı’nda suyumuz 
yetmezken, bu yıl rahat bir Kurban Bayramı 
geçirdik. Bu rahatlığı bize sağlayan Başta 
Mansur Başkanımız olmak üzere ASKİ 
Genel Müdürümüz Erdoğan Öztürk ve tüm 
çalışanlara teşekkür ederim. 

Çubuk - Yukarı Çavundur Mahalle Muhtarı 
Osman Demirtaş:

“Mahallemizde ASKİ tarafından 100 
metre sondaj yapıldı. 50 yıllık su sıkıntımızı 
bu sayede atlatmış olduk. 106 haneli olan 
Direkli bölgemizin su sıkıntısını da 50 yıl 
garanti altına olmuş olduk. İstediğimiz 
her dakika kendisiyle görüşebildiğimiz 
Mansur Başkanımız başta olmak üzere 
Genel Müdürümüz Erdoğan Öztürk ve 
tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Yukarı 
çavundur halkı alabileceği en büyük hizmeti 
almış oldu, diğer hizmetlerimizi de almaya 
devam ediyoruz.”

Gölbaşı - Mahmahtlıbahçe Mahalle 
Muhtarı Ergin Koç:

“Mansur Yavaş Başkanımızın talimatları ve 
ASKİ Genel Müdürümüz Erdoğan Öztürk’ün 
çalışmalarıyla Şafakkaya mevkiinde bulunan 
3 km hattımız döşenerek, suya kavuştuk. 
Tüm ASKİ çalışanlarından bir değil bin kere 
Allah razı olsun.”

Gölbaşı - Hallaçlı Mahallesi Muhtarı 
Veysel Solak

“5-6 yıldır köyümüzün (mahallemizin) içme 
suyunda sıkıntı vardı. Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Mansur Yavaş ve ASKİ Genel 
Müdürümüz Erdoğan Öztürk sayesinde 
sondajımız yapıldı. Köyümüzün su sorunu 
çözüldü. Herkese teşekkür ediyorum.”

Kızılcahamam - kalemler Mahallesi 
Muhtarı Selim Sarıkan:

“50 yıldır susuzduk. Mansur Başkanımız 
geldi ve söz verdi “Suyunuzu getireceğim” 
diye. Sözünü de tuttu ve suyumuz geldi.”

Nallıhan - Çayırhan Mahallesi Muhtarı 
Mustafa Kara:

“Göreve geldiğimde mahallemizde 
su sıkıntısı çok büyüktü. 12 bin nüfuslu 
mahallemize ASKİ Genel Müdürlüğü can 
suyunu vererek, sıkıntımızı giderdi. Başta 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur 
Yavaş olmak üzere Genel Müdürümüz 
Erdoğan Öztürk ve tüm ekibine teşekkür 
ediyorum.”

Nallıhan – Kuruca Mahallesi Muhtarı 
Mehmet Demir:

“Köyümün adından da belli olduğu gibi 
yıllarca susuzlukla mücadele ettik. Ama artık 
kavuştuk. Bu konuda Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Mansur Beye, Genel Müdürümüz 
Erdoğan Beye sonsuz teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. Allah razı olsun ve devletimize 
zarar vermesin.”
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32 YILLIK ÇALIŞANA
“EMEKLİLİK JESTİ”…

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 32 
yıldır Büyükşehir Belediyesi’nin pek 

çok biriminde görev yapan ve artık emekli 
olma kararı alan 55 yaşındaki ASKİ Baş Şoförü 
İbrahim Öksüz’ü,  makamında ziyaret ederek, 
plaket verdi. 

Bugüne kadar göstermiş olduğu hizmetlerinden 
ötürü İbrahim Öksüz’e teşekkür eden ASKİ Genel 
Müdürü Öztürk, “Bugüne kadarki hizmetleriniz 
için teşekkür ederim” dedi.

ASKİ Genel Müdürlüğü’nde emeklilik heyecanı 
yaşandı. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 32 
yıldır Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan ve 55 
yaşında emeklilik kararı alan ASKİ Baş Şoförü 
İbrahim Öksüz’ü, şoförler odasındaki makam 
odasında ziyaret ederek, “Bugüne kadar 
Büyükşehir Belediyesi’nde ve ASKİ’de göstermiş 
olduğunuz hizmetleriniz için teşekkür ederim” 

dedi. Genel Müdür Öztürk, Baş Şoför Öksüz’e bir 
de teşekkür plaketi verdi. 

ASKİ Destek Hizmetleri Daire Başkanı Reyhan 
Nazlı da İbrahim Öksüz’e emekleri için teşekkür 
ederek, “Bundan sonraki emeklilik hayatınızda 
mutluluklar diliyorum” dedi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 
başta olmak üzere tüm yönetici ve mesai 
arkadaşlarına teşekkür eden İbrahim Öksüz de 
32 yıldır Büyükşehir Belediyesi’nin neredeyse 
her biriminde çalıştığını ve 3 yıldır da ASKİ’de 
Baş Şoför olarak hizmet verdiğini kaydederek, 
“En mutlu ve huzurlu olduğum dönem bu 
dönem oldu. Şimdi artık kafama göre takılıp, 
emekliliğin tadını çıkaracağım” dedi. Öksüz’ü, 
mesai arkadaşları da yalnız bırakmayarak, hatıra 
fotoğrafları çektirdiler. 
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ASKİ SPOR KULÜBÜ’NÜN ŞAMPİYON 
SPORCULARINDAN 
MANSUR YAVAŞ’A ZİYARET

ASKİ Sporlu Milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza 
Kayaalp Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete; Ankara Büyükşehir ASKİ 
Spor Kulübü Genel Koordinatörü 
Abdullah Çakmar, ASKİ Spor Kulübü 
sporcularından Taha Akgül, Rıza 
Kayaalp, Akif Canbaş, Ferhat Binici, 
Atakan Yüksel, Süleyman Atlı, Soner 
Demirtaş, Ali Cengiz, Selçuk Can, Cavit 
Acar ve Murat Fırat da katıldı.

YAVAŞ: “ÇOCUKLAR İÇİN ROL MODEL 
OLMALARI ÖNEMLİ”

Ziyarette  yaptığı konuşmada, ASKİ Spor 
Kulübü sporcularının özellikle çocuklar 
için önemli rol model olmalarını 
gerektiğinin altını çizen ABB Başkanı 
Mansur Yavaş, “Öncelikle tebrik 
ediyorum. En son çocuklara yönelik 
yapılan çalışmalarda, ağabeylerinin 
başarıları onları da özendirecek. Hem 
Ankara’nın hem de ülkemizin adını 
bütün dünyaya duyurmaya devam 
edecekler. Özellikle çocuklar için rol 
model olmaları önemli. ASKİ’de rol 
model çok” dedi.

Ekonomik sıkıntılar çeken 
vatandaşların moral bulacağı şeylere 
çok ihtiyacı olduğunu kaydeden 
Yavaş, “ASKİ Spor Kulübümüz ve 
güreşçilerimiz fazlasıyla başarıyorlar. 
Olimpiyatlara kadar birkaç tane 
güreş var. Çok çok teşekkür ediyorum 
ve tebrik ediyorum sizi. Kulüp 
yönetiminden tutun antrenörlerimize 
kadar, hepinizden Allah razı olsun. 
İnşallah başarılar bizimle olsun” diye 
konuştu.
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ASKİ SPOR KULÜBÜ’NÜN ŞAMPİYON 
SPORCULARINDAN 
MANSUR YAVAŞ’A ZİYARET

“GÜREŞE ASKİ SPOR OLARAK 
HİZMETLERİMİZ DEVAM EDİYOR”

ASKİ Spor Kulübü Genel 
Koordinatörü Abdullah Çakmar ise 
Sırbistan’da yapılan Dünya Güreş 
Şampiyonası’na 11 sporcu ile 
katıldıklarını kaydederek, “Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde de büyük 
bir başarı ilke imza attık. Biz 
Türk sporuna, Türk güreşine ASKİ 
Spor olarak hizmetlerimiz devam 
ediyor. Bir de tabii katkıları olan 
kişiler var. Özellikle onursal 
başkanımız Sayın Mansur Yavaş. 
Bize bir ağabey bir baba gibi 
yaklaşımlar gösteriyorlar. Her 
zaman destek veriyorlar. Özellikle 
milletimize ve Ankara Büyükşehir 
Belediyemize, Başkentimize 
büyük başarılar getirdik ve 
getirmeye de devam edeceğiz. 
Ülkemizde bize hizmet veren, bize 
destek veren herkese bu anlamda 
çok teşekkür ediyorum” dedi.

ASKİ Sporlu Milli Güreşçi Rıza 
Kayaalp, “Bu büyük başarıyı 
tekrardan ülkemize ve 
Ankara’mıza kazandırdığımız için 
mutluyum. Bize verilen değerin, 
bize sunulan imkânların karşılığını 
verebilmek benim büyük amacım 
hedefim demişimdir. ASKİ Spor 
Kulübü’müz büyük destekler verdi 
bize, büyük imkânlar sağladı ve 
bizden sadece başarı istedi. 11 
kez Avrupa’da, 5 kez dünyada, 
3 kez de olimpiyat madalyası 
kazandırdım. Sağ olsun Mansur 
Başkan bizleri bugün yeni 
şampiyonluğumuzdan dolayı 
kabul etti ve tebrik etti” sözleriyle 
düşüncelerini aktarırken,  
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ASKİ Sporlu Milli Güreşçi Taha Akgül ise şunları söyledi:
“Biz öncelikle milletimizi temsil ediyoruz. Bayrağımızı 
dalgalandırıyoruz. 12 senedir Ankara Büyükşehir 
Belediyesi ASKİ Spor’dayız. Kulübümüzün bizim 
üzerimizde emeği çok. Şu an Mansur Başkan’ımız 
sağ olsunlar bize çok büyük destek veriyorlar. Kulüp 
Başkanımız Yüksel Aslan, Genel Koordinatörümüz 
Abdullah Çakmar sağ olsunlar kulübümüze gerçekten 
çok büyük destekleri var. Benim 3. dünya şampiyonluğum 
oldu bu. Gerçekten benim için çok önemliydi çünkü en 
son 2015 yılında dünya şampiyonu olmuştum. Yedi sene 
sonra tekrardan bir şampiyonluk kazandırmış oldum. 
Bundan sonra da olimpiyatlara çok az kaldı. Bu süreçte 
bir Avrupa bir dünya şampiyonası daha yapılacak. 
İnşallah o 2 şampiyonada da şampiyon olup, olimpiyata 
yine aynı şekilde dünya şampiyonu olarak girmek 
istiyorum.”
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ASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı,  haber alma birimlerinde 

çalışan ve doğrudan vatandaşlar ile iletişim 
kuran personel için “Etkili İletişim ve 
Diksiyon” semineri düzenledi. Deneyimli 
gazeteci ve spiker Özgür Yılmaz’ın verdiği 
eğitim seminerine katılım yoğun oldu. 
     ASKİ personelinin abonelere cevap verirken 
yaşayabileceği sorunlarla başa çıkabilmesi, 
olası bir krizi etkili ve düzgün konuşarak 
çözmesini amaçlayan 4 günlük seminer, 
“Telefonda İletişimin Genel Kuralları”, 
“Öfke ve stres yönetimi” gibi bir dizi konu 
başlıklarını içeriyor. Eğitim ile insanın kendisini 
tanıması, konuştuğu kişiyle ilgili analizler 
yapabilmesi, empati kurarak vatandaşı 
anlaması, zor ve sıkıntılı görüşmelerde uygun 

ASKİ’DE “ETKİLİ İLETİŞİM VE 
DİKSİYON” SEMİNERİ

konuşma yöntem ve tekniklerini uygulaması 
amaçlanıyor.

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu 
olan Yılmaz, TRT Ankara Radyosu ve çeşitli 
televizyon kurumlarında muhabir ve sunucu 
olarak çalıştı.  Çeşitli kurumlara etkili iletişim, 
diksiyon, beden dili, kişisel ve kurumsal imaj, 
protokol eğitimleri veren Yılmaz, 2019 yılından 
bu yana Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nde 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev 
yapıyor. 
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Oğuzhan ALPASLAN
İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Dairesi Başkanı

Özgür YILMAZ
Gazateci ve 
Spiker
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“MAMAK - GÖLBAŞI ARASI İÇME 
SUYU HATTI”NIN YAKLAŞIK 19 
KİLOMETRESİ BİTTİ 

Gölbaşı ilçe merkezi ve birçok kırsal 
mahalle ile birlikte toplam 650 bin kişiye 

sağlıklı, temiz ve kaliteli içme suyu sağlayacak 
olan 25 kilometrelik  “Mamak-Gölbaşı Arası 
İçme Suyu Ana İletim Hattı”nın yaklaşık 19 
kilometresi döşendi. 28 Şubat 2021 tarihinde 
yapımına başlanan projede son 6 kilometreye 
girildi. Çankaya Yeşilkent Mahallesi’nde 
devam eden çalışmaları denetleyen ASKİ 
Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, hattın 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’na kadar bitirilmesinin 
planlandığını söyledi.

ASKİ Genel Müdürlüğü’nün Gölbaşı ilçesinin 
özellikle yaz aylarında yaşadığı su sıkıntısını 
ortadan kaldıracak “Mamak-Gölbaşı Arası 
İçme Suyu Ana İletim  Hattı” projesinde 
artık sona yaklaşıldı. 25 kilometrelik projenin 
yaklaşık 19 kilometresi (18 bin 668 metre) 
tamamlanırken, 2 ayrı ekip Çankaya Yeşilkent 
Mahallesi ve İmrahor Caddesi üzerindeki 
çalışmaları sürdürüyor. 

ASKİ GENEL MÜDÜRÜ ÖZTÜRK, TEKNİK 
EKİBİYLE SAHADA 

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 
beraberindeki teknik ekibiyle birlikte Çankaya 
Yeşilkent Mahallesi’nde devam eden çalışmaları 
denetledi. Burada yürütülen çalışmalara ilişkin 
açıklamalarda bulunan Öztürk, şöyle konuştu: 

“Gölbaşı ilçe merkezimize ve birçok kırsal 
mahalleye içme suyu sağlayacak olan ana 
isale hattı projemizde artık sona yaklaşıyoruz. 
25 bin metrelik bir metrajımız vardı şu an 
yapılmayı bekleyen 5 buçuk, 6 kilometrelik 
bir kısmımız kaldı. Gerek projenin başlangıç 
noktası olan Mamak merkez olsun gerekse 
de Gölbaşı’nda Eymir Gölü güzergâhı olsun 
o noktalardan yani 2 güzergâhtan karşılıklı 
gelerek projeyi tamamlayacağız. Hedefimiz 
projeyi önümüzdeki 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’na kadar bitirmek. “ 

Ardından içme suyu ana isale hattına suyu 
verecek olan Yeşilkent Su Deposu’na geçen 
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İncelemelerinde içme suyu ana isale hattına suyu 
verecek olan Yeşilkent Su Deposu’na da uğrayan 
Öztürk, burada ise “Alt tarafta gördüğünüz gibi 
terfi merkezimiz var. Burada da işlerin büyük 
bir kısmı tamamlanmak üzere. İşte bir aylık bir 
süreç içinde çevre düzenlemesi ile birlikte imalatı 
bitireceğiz” dedi.      

“Mamak-Gölbaşı Arası İçme Suyu Ana İletim 
Hattı” projesinin tamamlanmasının ardından  
650 bin kişilik nüfusun  içme suyu ihtiyacı 
karşılanmış olacak. 25 kilometre uzunluğundaki 
projede 5 bin metreküp kapasiteli bir su deposu 
ile 2 terfi istasyonu da inşa ediliyor.  Projenin 
yapımında şu ana kadar 13 kilometre 311 metre 
çelik boru, 5 kilometre 357 metre de duktil boru 
imalatı gerçekleştirildi. Mamak ilçesi Çağlayan 
Mahallesi’nde bulunan PG Terfi Merkezi’nin 
betonarme, mekanik ve elektrik imalatları bitti, 
çevre düzenlemesi yapılıyor. 5 bin metreküplük 
TG1 Su Deposu ve PG1 Terfi Merkezi’nin ise 
betonarme imalatları hızla ilerliyor. 

GÖLBAŞI’NIN SU KESİNTİLERİNDEN MAĞDUR 
26 MAHALLESİ CİDDİ ŞEKİLDE RAHATLAYACAK 

Özellikle yaz aylarında yaşanan su kesintileri 
ile mağdur olan Gölbaşı halkına rahat bir nefes 
aldıracak içme suyu ana isale hattı inşaat 
çalışmalarının 28 Şubat 2021 tarihindeki başlangıç 
noktası Mamak 398. Cadde ve devamındaki 
Dereboyu Caddesi üzeri oldu.  18 Mart 2021 tarihi 
itibarıyla ise 2.  ekip, projede asıl başlangıç noktası 

olarak planlanan Mamak Polis Merkez Amirliği’nin 
yanındaki Şehit Zülfü Çelik Sokak’ta (Çağlayan 
Mahallesi) çalışmalara start verdi. Tıp Fakültesi 
Caddesi ve Süleyman Ayten Caddesi, Dereboyu 
Caddesi, Mutlu Mahallesi 398. Cadde’den devam 
eden hattın öncelikle Mamak ilçesi bölümünde 
yer alan kısımları tamamlandı. Bölgeden sorunsuz 
bir şekilde ayrılan ASKİ ekipleri, ardından İmrahor 
Vadisi ve Eymir Gölü güzergâhında çalışmaya geçti. 
Ekipler, inşaat çalışmaları sırasında Eymir Gölü ve 
çevredeki bitki örtüsüne zarar vermemek için özen 
gösterdi. Mamak-Gölbaşı Arası İçme Suyu Ana 
İletim Hattı’nın yapımı özellikle su kesintilerinden 
mağdur olan Gölbaşı’ndaki 26 mahalleyi ciddi 
şekilde rahatlatacak.
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ÇANKAYALI MUHTARLARIN ASKİ 
MEMNUNİYETİ

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 
Çankaya bölgesinde hizmet veren 

muhtarlarla biraraya geldi. Muhtarların 
ASKİ’den isteklerini dinleyen Genel Müdür 
Öztürk, “1 ay sonra yeniden biraraya gelelim ve 
hangi isteklerinizi ne oranda gerçekleştirmişiz, 
konuşalım” dedi. 

ASKİ’ye, özellikle son dönemde verdiği 
hizmetler nedeniyle teşekkür eden muhtarlar 
da “Hangi konuda sıkıntı yaşasak, anında 
müdahale ediliyor ve bunun için teşekkür 
ediyoruz” diye konuştular. 

Erdoğan Öztürk, Başkent’in dört bir tarafında 
vatandaşla Belediye arasında köprü görevi 
gören muhtarlarla buluşmaya devam ediyor. 
Muhtarların isteklerini dinleyen, bu taleplerin 
yerine getirilmesi için ilgili daire başkanlarına 
talimat veren Öztürk, Çankaya ilçesindeki 
muhtarlarla da biraraya geldi. 

Dodurga, Alacaatlı, Üniversiteler, Beytepe, 
Mutlukent, Konutkent, Ümit, Ahlatlıbel 

ve Koru Mahallesi muhtarlarının katıldığı 
buluşmada, Öztürk, ASKİ’nin çalışmaları için 
kendisine teşekkür eden muhtarlara “Gecemiz 
gündüzümüz yok inanın ki. Her şikayete, her 
soruna ve her sıkıntıya 24 saat müdahale 
ediyoruz” dedi. 

Toplantıda muhtarların alt yapıdan, depoya, 
içme suyu taleplerinden depolarının dolumuna 
kadar pek çok konuda imkanlar doğrultusunda 
isteklerinin yerine getirilmesi talimatını 
veren ASKİ Genel Müdürü Öztürk, “Bütün 
taleplerinizi aldık. 1 ay sonra yeniden biraraya 
gelelim ve hangi isteklerinizin ne oranda 
gerçekleştirildiğini konuşalım” dedi. 

Öztürk’ün teklifini “memnuniyetle” kabul 
ettiklerini kaydeden muhtarlar da bugüne kadar 
yaşadıkları her sıkıntıda yanlarında olan ASKİ 
Genel Müdürü Öztürk, daire başkanları ve birim 
müdürlerine teşekkür ederek, Erdoğan Öztürk 
ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. 
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BATIKENT’İN ALT YAPI SORUNLARI 
“BİR BİR ÇÖZÜLÜYOR”

Başkent’teki mahalle muhtarlarıyla 
buluşmaları sürüyor. Başkent’in dört 

bir tarafındaki mahalle muhtarlarıyla bölge 
bölge gruplar halinde buluşarak istek, talep 
ve temennilerini dinleyen Öztürk, bu kez 
Yenimahalle’nin Batıkent bölgesi muhtarlarıyla 
bir araya geldi. 

Muhtarlarla ASKİ Genel Müdürlüğü’nde 
buluşan ve Batıkent’te ASKİ tarafından yapılan 
hizmetleri anlatarak sözlerine başlayan 
Erdoğan Öztürk, ilgili daire başkanlarının da 
katıldığı toplantıda muhtarların taleplerinin 
anında çözümü için de gerekli çalışmaların 
başlatılmasını istedi. 

Birçok sorunun çözüm aşamasında olduğunu 
öğrenen Batıkent bölgesi muhtarları da yıllardır 
çözüm bekleyen sorunlarının giderilmesini 
sağlayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk 

ve birim başkanlarına teşekkür ederek, “Biz 
aslında yıllardır sorunlarımızın çözümü için 
mahkemelere başvurduk, eylemler yaptık. 
Ama yine de hiçbir sorunumuz çözüm bulmadı. 
Ama şimdi ne mahkeme, ne eylem. Hiç birine 
ihtiyacımız olmadan sorunlarımız bir bir 
çözülüyor” dediler. 

Toplantıda, ASKİ Genel Müdürlüğü’nün tüm 
muhtarlara kapısının her zaman açık olduğunu 
ve ilettikleri taleplerin en kısa zamanda çözüme 
kavuşturulacağını söyleyen Öztürk, “Bir ay sonra 
yeniden bir araya gelelim ve taleplerinizin 
hangi aşamada olduğunu değerlendirelim” 
diye konuştu. 

Toplantının ardından Genel Müdür Öztürk 
ve mahalle muhtarları fotoğraf çektirerek, 
kendilerini kabul ettikleri için Erdoğan Öztürk’e 
teşekkür ettiler.  
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Avrupa’nın 1914’te hem dini hem de 
ekonomik nedenlerle saldırdığı Anadolu ve 
akraba toprakları,  Cihan Harbi sürecince 
tarifi olmayan acılara ve kayıplara tanık 
oldu. 1918 yılına kadar süren cephe savaşları 
İngilitere’deki Chatham House’de tasarlanan, 
parçalanmış Türk topraklarının ilk 
nüshası olan Sykes-Picot haritası ve Sevr’in 
dayatıldığı 1920 yılına kadar sıcaklığını 
hissettirdi. Teslimiyet bayrağı çeken mağlup 
devletler önlerine koyan antlaşmalara boyun 
eğerken Türkler teslim olmamak için Mustafa 
Kemal Atatürk ve kurmay kadrosunun 
etrafında birleşerek büyük bir direnişe 
başladı.
Kuvâ-yı Milliye adıyla vücut bulan Milli 

MİLLİ HAKİMİYET YOLUNDA İLK 
BÜYÜK ZAFER: BÜYÜK TAARRUZ

Mücadele tarihe yeryüzünün en destansı direnişi olarak 
geçecekti. Savaş ve diplomasinin bir arada ustaca 
yürütüldüğü; eşsiz bir zekâ, azim ve adanmışlıkla 
sürdürülen Milli Mücadele’nin en önemli kırılma 
noktası ise Büyük Taarruz’du.  Normal koşullarda asker 
ve mühimmat eksikliğinin tamamlanması ve mücadele 
şartlarının oluşturulması savaş yorgunu bir millet için 
uzun soluklu toparlanma gerektirse de işgali tanımayan 
Ankara Hükümeti bu süreci kısa sürede tamamladı. 
Mustafa Kemal, 1922’nin Haziran’ında, aldığı taarruz 
kararını kurmayları ile paylaştı. Büyük bir gizlilik 
içinde yürütülen hazırlık sürecinde yabancı diplomatlar 
çeşitli toplantı ve görüşmelerle oyalanırken Mustafa 
Kemal ve Fevzi Çakmak Paşalar taarruz planlarını 
tamamlamış, en uygun zamanı beklemekteydi. 
Takvimler Ağustos 1920’yi gösterdiğindeyse 
Başkumandan Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı 
Fevzi Çakmak ve Garp Cephesi Kumandanı İsmet İnönü 
ile Birinci Ordu Komutanı Nureddin İbrahim Konyar, 
bir araya gelerek taarruz ile ilgili son detayları görüştü.  
Ordu hazırlıklarını tamamlamıştı. 
Başkomutan Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı 
Fevzi Paşa, Batı Cephesi Genel Komutanı İsmet Paşa 
ve karargâhlarının savaş kademeleri, 26 Ağustos 1922 
günü sabahın 03.30’nda atlarına bindiler ve Kocatepe’ye 
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doğru yola koyuldular. Türkleri Anadolu’dan çıkarmak ve esir etmek için başlatılan işgale Sultan Alparslan’ın 
ektiği zafer ve hâkimiyet tohumunun dönencesi olan 26 Ağustos’ta sabah namazının kılınmasının ardından 
saat 05.30’da başlatılan topçu atışlarıyla dönüşü olmayan bir harekâtın ilk adımları atıldı. Karşılıklı topçu 
atışlarından sonra Türk süvarisi Yunan kuvvetlerine karşı Büyük Taarruzu başlattı. 
30 Ağustos günü akşam saat 19.30’a kadar süren büyük çarpışmalarda Yunan birlikleri imha edilip dağıtıldı. 
Muharebenin son gününe gelindiğinde Yunan 4. ve 12. Tümenleri tamamen, 5. ve 9. Tümenleri kısmen imha 
olmuştu. Aynı gün Türk birlikleri Kütahya’ya girdi. Büyük Taarruz, yaklaşık 200 yıldan beri Türk ordusunun 
zaferiyle sonuçlanan ilk taarruz muharebesiydi

Çanakkale ve Sakarya’da Türk zaferi, hücum eden düşmanı durdurmakla sınırlı kalmıştı. Büyük Taarruz’un 
son gününde bugünkü adıyla Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde düşman ordusu topyekûn yok edilerek 
yaklaşık 150 bin kilometrekare alan 14 gün gibi kısa bir sürede ele geçirildi.
Kazanılan zafer Yunan işgaline son vererek Milli Mücadele’nin kesin bir askeri sonuca ulaşmasını 
sağladı. Sevr’in hükmü biterken, Sevr masasında teslim olan Payitaht Anadolu’daki söz hakkını kaybetti. 
Anadolu’nun tek varisi Türk milleti ve kurduğu Ankara Hükümeti oldu. Uluslararası hukukta da tanınacak 
olan Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi temelleri kazandığı bu büyük zaferle sağlama alındı. Türkiye Lozan’a 
önemli bir diplomatik avantajla katıldı. Yunanlıların barış görüşmelerinde İzmir ve Balıkesir çevrelerini 
aleyhte pazarlık kozu olarak kullanılması kazanılan zaferle imkânsız hale getirildi. 
Savaştan hemen sonra, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Ordulara şu ünlü emri verdi: “Ordular! 
İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!”  Bu emir doğrultusunda üç koldan İzmir’e ilerleyen ordu; 1 Eylül’de Uşak’ı, 
2 Eylül’de Eskişehir’i, 6 Eylül’de Balıkesir ve Bilecik’i, 7 Eylül’de Aydın’ı, 8 Eylül’de Manisa’yı geri aldı ve 9 
Eylül’de İzmir’e girdi.
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