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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, Başkent’te etkili olan 

şiddetli yağış sonrası kentte meydana 
gelen hasarın bilançosunu nedenleriyle 
açıklayarak, 25 yılda yapılmayan altyapı 
çalışmaları ile yapılacak projeleri tek tek 
anlattı.

Ankara’ya 7 günde 191,5 kilogram 
yağış düştüğünü belirterek ‘Mazeret 
üretmeyeceğiz, çözüm üreteceğiz’’ 
diyen Yavaş, “455 mahallede hasar ve 
ağır hasar meydana geldi, 19 bin 370 
olaya müdahale edildi. Bin 650 araç ve 
5 bin 612 personel ile sahada çalışma 
gerçekleştirdik. 35 bin 23 mazgal 
temizliği yaparak, 414 vatandaşımızın 
kurtarma operasyonunda yer aldık” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, Başkent’te etkili olan 
şiddetli yağış sonrası oluşan sel 
felaketinin bilançosunu açıkladı.

 “Ankara Afet Bilgilendirme Raporu”nu 
kamuoyuyla paylaşan ABB Başkanı 
Mansur Yavaş, kentte meydana gelen 
hasarın nedenlerini, 25 yılda yapılmayan 
altyapı çalışmaları ile yapımı devam 
eden ve yapılacak projeleri ayrıntılı olarak 
anlattı.

YAVAŞ: “455 MAHALLEDE HASAR VE 
AĞIR HASAR MEYDANA GELDİ”

Başkent’e yıllık ortalama düşen yağış 
miktarının 392 kilogram olduğunu ancak 
7 günde düşen yağış miktarının 191,5 
kilograma ulaştığına dikkat çeken Yavaş, 
“Yağışlar uzun süre devam ederken, sel 
ve su baskını riski oluşturan meteorolojik 
hava olayı ‘Mor Poligon’ gerçekleşti. 
455 mahallede hasar ve ağır hasar 
meydana geldi. Kent genelinde 63 çatı 
uçması ve 5 istinat duvarı çökmesi ihbarı 
yapıldı. Ekiplerimiz 5 günde 19 bin 370 
olaya müdahale etti. Bin 650 araç ve 
5 bin 612 personel ile sahada çalışma 
gerçekleştirdik” dedi.

Samsun Yolu, Şereflikoçhisar ve 
Akyurt’ta Devlet Karayolunun trafiğe 
kapandığını ifade eden Yavaş, Ankara 
Büyükşehir Belediye ekiplerinin Akyurt’ta 
yolu açtığını, Şereflikoçhisar ve Samsun 
Yolu’nda ise yol açma çalışmalarına 
destek verdiğini söyledi. ABB Başkanı 
Mansur Yavaş ayrıca Akyurt sel felaketi 
bölgesinde 131 araç ve 501 personelin 
yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini 
vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi Konferans 
Salonu’nda yaptığı sunumda Yavaş, 
“Buna rağmen, altyapı yatırımı yaptığımız 
102 bölgenin neredeyse tamamında 

MANSUR YAVAŞ AFET RAPORUNU AÇIKLADI: 
“25 YILIN İHMALİ VAR AMA BİZ ÇÖZÜM 
ÜRETECEĞİZ”
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sorun yaşamadık. Yeni yapılan hiçbir 
alt geçitte su taşkını gerçekleşmedi. Bu 
durum bize, at yarıştırır gibi 70-80 günde 
köprülü kavşak yapmanın aslında ne 
kadar yanlış olduğunu da gösterdi. Balık 
adamların arama yaptığı köprüler yerine 
uygar toplumlardaki gibi altyapısı ve sanat 
yapılarıyla örnek olan köprü çalışmalarına 
imza attık” değerlendirmesinde de bulundu.

YAVAŞ 25 YIL BOYUNCA İHMAL EDİLEN 
PROJELERİ TEK TEK AÇIKLADI

Küresel iklim değişikliği, imar planı 
değişiklikleri ve çarpık kentleşme, dere 
ve akarsu yataklarının imara açılması, yol 
ağının altyapı, kent içinde yeşil alanların 
da doğal bitki örtüsü ve ekolojik altyapı ile 
desteklenmeden yapılması nedeniyle son 
yıllarda sel felaketlerinin arttığını ifade eden 
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 25 yıldır ihmal 
edilen ve acil olarak çözülmesi gereken 
projeleri de tek tek açıkladı.

“MAZERET ÜRETMEYECEĞİZ, ÇÖZÜM 
ÜRETECEĞİZ”

Konuşmasına sel felaketinde yaşamını 
yitiren 4 vatandaşa Allah’tan rahmet, 
ailelerine de baş sağlığı dileklerini ileterek 
başlayan Yavaş, “Biz mazeret üretmeyeceğiz, 
çözüm üreteceğiz. Mağduriyetlerin 
giderilmesi için tüm hemşehrilerimizle tek 
tek ilgilenmeye devam edecek, yaralarımızı 
birlikte saracağız. İklim değişikliği ve yanlış 
kent uygulamalarına karşı kuşkusuz anlık 
önlemlerin dışında geleceğe yönelik yeni 
önlemler almak durumundayız” dedi.

Yavaş, merkezi hükümetin de Dünya 
Bankası, Fransa ve Almanya’nın sağladığı 
iklim desteği ödemesini belediyelere 
aktarmasını istedi:

“Paris Antlaşması sonucunda Dünya 
Bankası, Fransa ve Almanya’nın iklim 
desteği için ülkemize 3 yıl içerisinde 

kullanılmak üzere 3,2 milyar dolar iklim 
desteği ödemesi yaptığını biliyoruz. Bu 
noktada öncelikli projeler su yönetimi, 
ulaşım sektöründe karbonsuzlaşma 
ve enerji dönüşümü olarak açıklandı. 
Yaşadığımız sel felaketi ‘iklim değişikliğine 
uyum’ kapsamında değerlendirilmektedir. 
Bunu yapacak yetkili kurum ise su kanal 
idareleri, yani belediyelerdir. Bu bakımdan, 
yapılan desteğin belediyelere aktarılması 
konusunun da vakit kaybetmeden 
gerçekleşmesini talep ediyor, bekliyoruz. 
Böylece biraz önce bahsettiğim birçok 
altyapı projesi de derhal hayata geçirilmiş 
olacaktır.”

GEÇMİŞ DÖNEMDEKİ SU PAHALILIĞI VE 
ÇILGIN PROJELER

 Ankara’da temiz su temini ve altyapı için 
yıllarca ihmal edilmiş bölgelerin olduğunu 
ifade eden ABB Başkanı Mansur Yavaş, 
çarpıcı tespitlerde bulundu:

“Kentte çok pahalıya su satılıyor, bu 
satıştan elde edilen gelirler çılgın projelere 
aktarılıyordu. 2005-2018 yılları arasında 
suyun metreküp fiyatı ortalama 1,6 dolardı; 
yani bugünün parasıyla tonu 28 liraya 
su satıldı. Bir kez daha vurguluyorum, 
bugünün parasıyla suyun tonu 28-30 
liraydı. Bu yüksek tutardaki parayla da 
helikopterler alındı, atıl havuzlar ve otopark 
sistemleri kurup uçuş okulları açıldı. 
ASKİ’nin milyarlarca lirası Fen İşleri’nin 
yatırımlarına aktarılırken, kendi yapması 
gereken altyapı yatırımları sürekli ötelendi. 
Biz ise bugünkü koşullarda 0,7 dolara temiz 
suyu vatandaşlarımızla yarı yarıya bir fiyata 
buluşturuyoruz. Ne acıdır ki Ankara’da 
altyapı yatırımları yıllarca ötelendi. Açık 
açık ‘görünmez’ olması sebep gösterilerek, 
‘gereksiz’ olduğu düşünüldü. Derelerin 
üstleri imara açıldı. Çarpık kentleşme tercih 
edilip, müteahhitlerin gözü doymaz para 
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hırslarına hizmet edildi. Maalesef şimdi 
de birileri sorumlu kendileri değilmiş gibi 
felaket tellallığı yapıp, ellerini ovuşturup sel 
olsun diye bekliyorlar. Bazı krediler istedik, 
reddedildi. Metro projeleri, otobüs alımı, 
yeşil alan yatırımları, teknolojik altyapı, 
kırsal kalkınma gibi birçok alanda da büyük 
eksiklikler vardı. Yine de vazgeçmedik.”

 
“3 YILLIK ORTALAMALARDA YAKLAŞIK 2 
KAT DAHA FAZLA YATIRIM YAPTIK”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş yatırım projelerini hayata 
geçirmeyi sürdürdüklerini belirterek, şöyle 
konuştu:

“Mali disiplinimiz, şeffaflık 
uygulamalarımız ve tasarruf tedbirlerimizle 
bu alanların tamamına yatırım yaptık. İşte 
altyapıda da sadece enerji giderlerimiz 
30 Aralık itibarıyla 500 milyon liradan 
yılın son gününde gelen zamla 2 milyar 
liraya çıkmasına, su fiyatları ise yarı yarıya 
düşmesine rağmen 3 yıllık ortalamalarda 
yaklaşık iki kat daha fazla yatırım yaptık. 
Çünkü bizim için görünmezlik değil, 
önemlilik esastı. ‘Görünmez’ denilerek 
yıllarca ertelenen altyapı çalışmaları 
nedeniyle bu kente bırakılan kötü mirası 
bedeli ne olursa olsun, kim ne derse desin 
silecek, mazeretlere sığınmadan kentimizi 
altyapıda da istediğimiz düzeye getireceğiz. 
Cumhuriyetin Başkentinde açıktan akan 
lağım ve asbestli borular kalmayana dek 
çalışacağız. Herkes kesintisiz ve sağlıklı 
suya kavuşsun diye projelerimizi hayata 
geçirmeye devam edeceğiz. Ankara’nın 
altyapısı ihmal edilmiş olsa da, ihmal ya da 
ihanet düzeyinde imar ve çarpık kentleşme 
uygulamaları yapılsa da, bu ihmaller 
devasa sorunlara dönse de; bizler, iftirayı 
meslek edinmiş şahsiyetlerin kendi eseri 
olan bu virane düzeni onaracağız. Haklı da 
olsak, mazeretlere sığınmadan geleceğe 
bakıyoruz ve 25 yılın ihmallerini teker teker 
ortadan kaldırıyoruz.”

“BAŞBAKANLIK GENELGESİNE 
UYULMAYARAK DERE YATAKLARININ 
ÜSTÜ KAPATILMIŞ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, Başkent’te 2006 
yılında yayımlanan dere yataklarının 
kapatılmaması yönündeki başbakanlık 
genelgesine uyulmadığını da söyledi.

Yavaş, DSİ tarafından hazırlanan ‘Ankara 
Taşkın Eylem Planı’ kapsamında riskli 
16 noktanın 2013 yılında Büyükşehir 

Belediyesine bildirilmesine rağmen hiçbir 
çalışmanın yapılmadığını, kent genelinde 
üstü tamamen ya da kısmen 27 adet 
derenin kapatıldığını açıkladı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan 
Yavaş sunumunda fotoğraflarla anlattığı 
Uğ Deresi, Hatip Çayı, Ankara Çayı ve 
Papazderesi üzerinde yer alan AVM’ler 
ve YHT Garı dahil olmak üzere çok 
sayıda binanın Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından yüksek riskli alanların başında 
ilan edildiğine de dikkat çekti.

MASTER PLANI ÇALIŞMALARI, ATIK SU 
VE YAĞMUR SUYU İMALATLARI

Başkent’in su ve altyapı ile ilgili master 
planı olmadığını, göreve geldikten 
sonra derelere ait havzalarda hidroloji 
çalışmaları başlattıklarını, taşkın risklerinin 
incelendiğini ve hazırladıkları master planını 
16 ay içinde tamamlayacaklarını söyleyen 
Yavaş, geçmiş dönemlerde yapılan altyapı 
çalışmalarını da karşılaştırmalı olarak 
şöyle sıraladı:

“2015-2017 yılları arasında sadece bin 
110 kilometre içme suyu imalatı yapılmıştı. 
Göreve geldiğimiz 2019 yılı Nisan ayından 
2021 yılına kadar 2 bin 384 kilometrelik 
içme suyu hattı imalatı gerçekleştirdik. 
Yine 2015-2017 yılllarını kapsayan 3 
yıllık dönemde 543 kilometre atık su ve 
yağmur suyu imalatı yapılırken, 2019 yılını 
kapsayan dönemimizde bin 54 kilometre 
atık su ve yağmur suyu hattı imalatı 
yapıldı. 2016-2018 yıllarını kapsayan 3 
yıllık dönemde 651 kilometre kanal inşaatı 
gerçekleştirilmiş iken Nisan 2019-2021 
yıllarındaki 3 yıllık dönemimizde ise biz bin 
45 kilometre kanal inşaatı yaptık.”

Kritik bölgelerde 102 adet yağmur suyu 
hattı çalışması yaptıklarını da vurgulayan 
Yavaş, 2020 yılında 85, 2021 yılında da 
70 olmak üzere toplam 155 mahallenin 
(köy) açıktan akan kanalizasyon sorunun 
çözüldüğünü, bu yıl içinde 85 mahallenin bu 
sorununun çözüleceğini, 220 kilometresi 
asbestli (kanserojen) boru olmak üzere 
toplam 391 kilometre yeni hat yapım 
çalışmasını da tamamladıklarını ifade etti.
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-MAMAK-GÖLBAŞI PROJESİNİN 26 KİLOMETRENİN 15 -MAMAK-GÖLBAŞI PROJESİNİN 26 KİLOMETRENİN 15 
BUÇUK KİLOMETRESİ,BUÇUK KİLOMETRESİ,
-POLATLI PROJESİNİN 106 KİLOMETRELİK KISMIN YAKLAŞIK -POLATLI PROJESİNİN 106 KİLOMETRELİK KISMIN YAKLAŞIK 
38 KİLOMETRESİ TAMAM38 KİLOMETRESİ TAMAM

    Bitirildiğinde 650 bin kişilik nüfusa 
sağlıklı ve kesintisiz su sağlayacak 

olan yaklaşık 26 kilometrelik “Mamak-
Gölbaşı Arası İçme Suyu Hattı 
Projesi”nin şu ana kadar 15 buçuk 
kilometresi döşendi. 30 yıldır su 
krizi ile boğuşan Polatlı’nın kaderini 
değiştirecek, 106 kilometrelik “İvedik-
Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim 
Hattı, Depo, Terfi İstasyonları Tesislerin 
Yapım İşi” kapsamında ise yaklaşık 38 
kilometre imalat yapıldı. Polatlı projesi 

tamamlandığında Polatlı halkının yanı 
sıra 1 buçuk milyon Ankaralıya da 
kesintisiz su ulaştırılacak. 

   ASKİ Genel Müdürlüğü’nün Başkent’in 
yıllar içinde ihmal edildiği için artık 
kronikleşen içme suyu ve altyapı 
sorunlarına neşter vuran projeleri aşama 
aşama hayata geçiyor. Yaklaşık 26 
kilometrelik “Mamak-Gölbaşı Arası İçme 
Suyu Hattı Projesi”nde çalışmalarda son 
10 kilometreye girildi. Proje kapsamında 
şu ana kadar 10 kilometre 211 metre 

ASKİ’NİN 2 BÜYÜK
PROJESİ DE İLERLİYOR

FOTOĞRAF: Selim Arda ERYILMAZ VİDEO: Ahmet ŞAD HABER: Evin DEMİRTAŞ
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çelik boru imalatı, 5 kilometre 357 metre 
de duktil boru  (toplam 15 kilometre 568 
metre) döşendi.  

Özellikle yaz aylarında sık sık yaşanan su 
kesintileri nedeniyle mağdur olan Gölbaşı 
halkını rahatlatacak “Mamak TE-1 ve 
Gölbaşı TG-1 Arası İçme Suyu Ana İletim 
Hattı Yapım İşi” çalışmalarını ASKİ, 28 
Şubat 2021’de başlattı. Proje için ilk kazma 
Mamak 398. Cadde ve devamındaki 
Dereboyu Caddesi üzerinde vuruldu. 8 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) 
çalışma başlattı. 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. 
Eymir Gölü’nün kuzey yamacında da boru 

imalat çalışmaları yapıldı. Proje İmrahor 
Vadisi ve Eymir Gölü çevresinden geçip 
Gölbaşı’nda son bulacak. 

GÖLBAŞI’NDA 26 MAHALLE CİDDİ 
ŞEKİLDE RAHATLAYACAK 

650 bin kişiye su sağlayacak proje 
Mamak ve Gölbaşı arasında bin 600, bin 
400 ve 800 milimetre çaplarında 25 bin 
282 metre çelik ve duktil boru döşemesinin 
yanı sıra 5 bin metreküp kapasiteli içme 
suyu deposu ve 2 terfi merkezi yapımını da 
içeriyor. Mamak Çağlayan Mahallesi’nde 
bulunan PG1 Terfi Merkezi’nin betonarme 
imalatları tamamlandı, mekanik ve elektrik 
imalatları ise sürüyor. 2. terfi merkezi ve 
su deposunun temel çalışmalarına ise yeni 
başlandı. Proje artan nüfusa bağlı olarak 
su sıkıntısı yaşayan Gölbaşı’ndaki 26 
mahalleyi ciddi şekilde rahatlatacak. 
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POLATLI PROJESİ’NDE MUTLU SONA 68 
KİLOMETRE KALDI

Bu arada 106 kilometrelik  “İvedik-
Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim 
Hattı, Depo, Terfi İstasyonları Tesislerin 
Yapım İşi” kapsamında ise şu ana kadar 
yaklaşık 38 kilometre (37 kilometre 650 
metre) çelik boru imalatı yapıldı. 2 bin 500 
metreküp kapasitesli DY2 su deposunun 
ise çalışmaları sürüyor. Türkiye’nin en 
büyük içme suyu arıtma tesisi olan ve 
Başkent Ankara’yı besleyen İvedik İçme 
Suyu Arıtma Tesisi ile Polatlı arasında 29 
Ekim 2020’de yapımına başlanan ana isale 
hattı tamamlandığında Polatlı halkının yanı 
sıra 1 buçuk milyon Ankaralıya da kesintisiz 
su verilecek. Çünkü  Temelli’den geçerek 
Polatlı’ya uzanacak su iletim hattı, aynı 
zamanda Etimesgut’un bir kısmı, Sincan 
Saray TOKİ bölgesi, Yenikent, Anayurt 
Mahallesi, Anadolu OSB, Dökümcüler OSB, 
Başkent OSB ve Polatlı’nın tamamına hitap 
edecek. 
Polatlı projesi,  Yenikent’e yapılacak 

15 bin metreküplük su deposu ile Polatlı 
Karapınar’a yapılacak 2 bin 500 metreküplük 
bir su deposu (DY2 ile birlikte 3 su deposu 

oluyor) ve ayrıca 1 terfi merkezi inşaasını da 
içeriyor.  Önümüzdeki sene içinde bitirilmesi 
planlanan dev proje; Sincan’ın üst kotlarında 
yaşanan su sıkıntısını çözecek, mevcut 
besleme hattı yetersiz olan Yenikent’in de 
su teminini rahatlatacak. Aynı zamanda 
OSB1’in yetersiz içme suyu kapasitesi 
arttırılırken, kuyu suyu kullanan OSB2 ve 
OSB3 Organize Sanayi Bölgelerine arıtılmış 
su verilerek bu kuyular iptal edilecek. Yani bu 
sayede bölgeye sağlıklı içme suyu verilecek. 
Yine Anayurt hayvancılık bölgesine su temini 
ile hayvancılığa teşvik artacak. Malıköy’de 
25 bin konutluk alana yerleşen vatandaşlara 
yeterli su aktarılırken, kuyulardan beslenen 
Temelli’nin su kalitesi iyileştirilecek ve enerji 
tasarrufu sağlanacak. 

POLATLI PROJESİ İÇİN BELEDİYE 
MECLİSİNDE GERGİN SÜREÇ 

Polatlı’nın kangren halini alan 30 yıllık su 
krizi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın, Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde verdiği ısrarlı mücadele ile 
çözüm aşamasına ulaştı. “Önceliğimiz insan 
sağlığı ve insan hayatı. Bizim çılgın projemiz 
bunlar” diyen Başkan Yavaş, ASKİ’nin 
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altyapı yatırımları için kullanmayı planladığı 
472 milyon TL kredi talebini, muhalefetin 
oylarıyla yaklaşık bir yıldır reddetmesine 
rağmen bıkıp usanmadan yeniden belediye 
meclisi gündemine taşıdı. Söz konusu kredi 
talebi nihayet Temmuz 2020 oturumunda 
belediye meclisinden ASKİ, ihale sürecini 
başlattı.
ASKİ Polatlı Bölge Müdürlüğü’nde 26 

Ağustos 2020’de tek seferde yapılan 
ihale şeffaflık ilkesi gereğince  ABB TV 
ve belediyenin sosyal medya hesapları 
üzerinden canlı olarak yayınlandı. 8 firmanın 

teklif sunduğu, yaklaşık maliyetin 633 milyon 
839 bin 231 TL olarak açıklandığı ihaleyi 549 
milyon 320 bin TL’lik en düşük teklifi veren 
Gürbağ Grup ve OHİTAN İnşaat Mühendislik 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ortaklığı 
kazandı. Şirketler ile ASKİ arasında 18 Eylül 
2020’de sözleşme imzalandı. 23 Eylül 2020’de 
yer teslimi yapılırken, ilk inşaat çalışmaları 
ise özel bir tarih olan 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nda başladı. Proje Polatlı’nın 
sonradan mahalleye çevrilen köylerinde de 
musluktan içilebilir su akıtacak. 
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SU 
SAYAÇLARINIZI 
HIRSIZLIKLARA 
KARŞI KORUYUN  

ASKİ YETKİLİLERİ SU SAYACI 
HIRSIZLIKLARINA KARŞI  BAŞKENTLİLERE 
DİKKATLİ OLMALARI KONUSUNDA UYARIDA 
BULUNDU

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 
Genel Müdürlüğü, son günlerde Başkent’te 
yaşanan su sayaç hırsızlık vakalarının 
dikkat çekici ölçüde arttığını belirterek, 
Ankaralı vatandaşları uyardı. ASKİ yetkilileri, 
apartmanlara görevli gibi giren kişilerden 
mutlaka ASKİ kimliği sorulmasını, ayrıca sayaç 
kollektör yerlerinin muhafaza altına alınmasını 
istedi. Yetkililer, sayaçları çalınan abonelerin 
mağdur olmaması için zayii işleminin mutlaka 
mahalle karakolundan tutanak altına alınması 
gerektiğini kaydettiler.  

ASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi 
Başkanlığı, kent genelinde 2 milyon 494 bin 
990 aboneye hizmet verildiğini kaydederek, 
son dönemde Ankara’nın birçok noktasında su 
sayaçları hırsızlıkları yaşandığına dikkati çekti. 
Hurda sayaçların 90 TL’ye kadar satılabildiğini 
aktaran yetkililer, hırsızlık olaylarının geçtiğimiz 
mart ayında önceki aya göre yüzde 90 oranında 
artış gösterdiğinin altını çizerek vatandaşları 
kişisel olarak önlem almaya davet etti.  ASKİ 
yetkilileri,  çalıntı hurda sayacı alıp-satan, eriten 
işyerlerinde denetimlerin arttırılmasına yönelik 
olarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne yazı 
yazdıklarını kaydetti. Yetkililer, hırsızlığı yapan 
kadar çalıntı malı almanın da suç olduğunun 
altını çizdi.  
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 “BAŞKENT 153 VEYA ASKİ ÇAĞRI 
MERKEZİNİ ARAYIN”

ASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 
tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı 
açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“Başkent genelinde 418 bin 500 kartlı sayaç 
olmak üzere toplamda 2 milyon 494 bin 
990  abonemiz bulunuyor. Abonelerimize 
hizmet verirken zaman zaman çeşitli 
zorluklar ile karşılaşılmaktadır. Bunlardan 
biri de zayii işlemidir.  Kaybolan veya 
çalınan bir sayaç yeni sayaç ataması 
yapılması işlemidir. Mahalle karakolundan 
alınacak tutanak ile kurumumuza abone 
tarafından müracaat edilerek yeni sayaç 
takılır. (Özellikle vatandaşlarımızın 
mağdur olmaması için mutlaka kayıp 
işleminin kayıt altına alınması gerekir.) 
Ancak son aylarda bu işlemin aşırı 
şekilde arttığını görüyoruz. Ekonomik 
kriz ve yaşanan salgının etkisiyle emtia 
fiyatları 4-5 kat arttı. Bu durum su sayacı 
fiyatlarını da 3 kat arttırdı. 2021 yılında 
sıfır sayaç fiyatları 100 TL civarında iken 
şu an 300 TL civarındadır. Su sayaçları 
pirinç malzemeden yapıldığı için hurda 
su sayaç fiyatları da artış gösterdi. Bir 
adet su sayacı hurdasının 70 TL ile 90 TL 
arasında satıldığı bilinmekte. Dolayısıyla 
sayaç atölyemize zayii müracaatları aşırı 
şekilde arttı. Mart ayında önceki aya 
göre yüzde 90’a varan bir artış olduğunu 
görüyoruz. Abonelerimizin bu konuya 
hassasiyetle eğilmelerini rica ediyoruz. 
Vatandaşlarımızın üzücü bir durumla 
karşılaşmamaları için binalarına giren 
kişilere mutlaka ASKİ kimliği sormaları, 
ALO 153 veya 0312 616 10 00 numaralı 
ASKİ Çağrı Merkezi’ni arayarak konu 
hakkında bilgi almaları, ayrıca önlem 
amaçlı sayaç kollektör yerlerini muhafaza 
etmeleri gerekmektedir.”
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ASKİ Genel Müdürlüğü, Yenimahalle 
Belediyesi’nin “1-7 Haziran Çevre Haftası” 

kapsamında 3 Haziran 2022 tarihinde 
çocuklara yönelik olarak Hipodrom alanında 
düzenlediği “Çevre Şenliği” etkinliğine katıldı. 
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile 
Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim 
Yılmaz’ın da hazır bulunduğu şenlik alanında 
stand açan ASKİ ekipleri, çocuklara ASKİ’nin 
“Su Kardeşliği Projesi” ve projenin maskotu 
keçi Ma’yı tanıttı. Standı ziyaret edenlere ASKİ 
Su ikram edilirken, etkinlikte ellerini boyayarak 
el baskısı yapan çocukların oluşturduğu 
renkli görüntüler dikkati çekti. Standa, “Şimdi 
tüm çocuklar Keçi Ma ile su israfına ‘Dur’ 
diyor. Su Kardeşliğine katıl; dünyamızı ve 
suyumuzu hep birlikte koruyalım. Tükenen 
suyumuz değil geleceğimiz” yazılı afişler 
asıldı. Törende ASKİ standını ziyaret eden 
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar 

ise “Dünyamızın her geçen gün suya olan 
hasreti artıyor. İklim değişikliğinden dolayı 
her geçen gün kuraklık artıyor. Suyumuza 
sahip çıkalım. Daha az kullanmaya özen 
gösterelim; suyumuzu israf etmeyelim” 
şeklinde mesaj verdi. 

ASKİ, YENİMAHALLE BELEDİYESİ’NİN 
“ÇEVRE ŞENLİĞİ”NDE
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ASKİ, YENİMAHALLE BELEDİYESİ’NİN 
“ÇEVRE ŞENLİĞİ”NDE
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ASKİ’NİN “SU KAYIPLARI ÖNLEME 
EKİBİ”, yer mikrofonları İle 25 ilçede arazi 
taraması yaparak, fiziki su kayıplarını 
önlüyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, her damlası 
çok kıymetli olan içme suyunun israfını 
önlemek için çok yönlü mücadele ediyor. 
Bir yandan suyun bilinçli tüketimine 
dikkat çekmek için mahalle muhtarları 
ve sivil toplum örgütleri işbirliğiyle 
proje geliştiren ASKİ, bir yandan da 
Başkent’in şehir şebeke sistemindeki 
fiziki su kayıplarını önlemek amacıyla 
“Su Kayıpları Önleme Ekibi” kurdu. 

Ankara’nın birçok noktasında çalışma 
yürüten Su Kayıpları Önleme Ekibi,  arazide 
yer mikrofonları ile tarama yaparak şebeke 
sistemindeki arızaları önceden tespit 
ediyor. ASKİ, böylece erken müdahale 
ile milli servetimiz olan suyun kaybını 
önlemeye çalışıyor.

ŞEBEKE HATLARINDAKİ ŞEBEKE HATLARINDAKİ 
FİZİKİ KAYIPLARA ANINDA FİZİKİ KAYIPLARA ANINDA 
MÜDAHALE    MÜDAHALE    
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KIRKKONAKLAR’IN SU BASINÇ PROBLEMİ 
ÇÖZÜLDÜ 

ASKİ, Fiziki Kayıp Su (FKS) çalışmaları 
kapsamında son olarak Çankaya ilçesi 
Kırkkonaklar Mahallesi’nde bir çalışma 
gerçekleştirdi.  Vatandaşlardan gelen yoğun 
talep üzerine harekete geçen Su Kayıpları 
Önleme Ekibi, öncelikle oluşturulan izole alt 
bölgede basınç kontrolü yaptı. Ekip, mahalle 
genelinde bina bazında tek tek yapılan basınç 
ölçümleri sonucunda bir noktada basıncın ani 
olarak azaldığını tespit etti. Yer mikrofonları ile 
yapılan tarama sonucunda ise arıza noktasında 
sorunlu bir vana bulunarak sağlam vana ile 
değiştirildi. Yapılan çalışmalar ile mahallenin 
içme suyu şebekesi optimum işletme basıncına 
ulaştırıldı. 1,5 bar düzeyinde olan şebeke 
basıncı minimum 5 bar seviyesine yükseltilerek 
tüm abonelerin yeterli basınçta suya ulaşması 
sağlandı. 

Ayrıca Başkentin özellikle merkez ilçelerinde 
Fiziki Kaçak Su ile mücadele çalışmaları 
aksatılmadan devam ediyor. Yapılan bu 
çalışmalar ile yer altında yüzeye çıkmayan içme 
suyu arızaları tespit edilerek, hem ekonomik 
açıdan kayıpların önüne geçilmiş hem suyun 
israfı önlenmiş oluyor.     
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ASKİ GENEL MÜDÜRÜ ÖZTÜRK’TEN ASKİ GENEL MÜDÜRÜ ÖZTÜRK’TEN 
SU TASARRUFU ÇAĞRISI SU TASARRUFU ÇAĞRISI 
BAŞKENT BARAJLARINDA YÜZDE 41 DOLULUKBAŞKENT BARAJLARINDA YÜZDE 41 DOLULUK

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 
9 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 

Başkent’in çevresinde bulunan ve kente 
içme suyu sağlayan 7 barajdaki toplam 
doluluk oranının yüzde 41.87 olduğunu 
açıkladı. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel 
kuraklık Başkent Ankara’yı besleyen 
barajları da etkiliyor. ASKİ Genel Müdürü 
Erdoğan Öztürk, Ankara’ya içme ve 
kullanma suyu sağlayan barajların 9 
Mayıs 2022 tarihi itibarıyla toplam doluluk 
oranının yüzde 41.87, aktif doluluk 
oranının ise yüzde 29.79 olduğunu bildirdi. 
Ankaralılara seslenen Öztürk, suyun bilinçli 
tüketimi ve tasarruf çağrısını yineledi. 

Genel Müdür Öztürk ve Su Arıtma 
Dairesi Başkanı Nuri Kali,  algler (su 
yosunu) ile mücadele kapsamında 
“Ultra Ses Sistemi”nin Türkiye’de ilk kez 
uygulanmaya başlandığı Kurtboğazı 
Barajı’nda incelemelerde bulundu. Ankara 
barajlarının son durumuna ilişkin çarpıcı 
açıklamalarda bulunan Öztürk, şunları 
kaydetti: 

“Ankara’ya içme suyu sağlayan 
barajlarımızın toplam hacmi 1 milyar 
584 milyon 13 bin metreküp kadar. Dün 
itibarıyla baktığımızda (9 Mayıs 2022) 
barajlarda yaklaşık yüzde 41’e varan bir 
doluluk oranı var. Ancak aktif doluluk 
oranımıza baktığımızda ise yüzde 29 
mertebelerinde olduğunu görüyoruz. 
Geçen yıl 527 milyon 258 bin metreküp olan 
barajlardaki su hacmi bugün 663 milyon 
406 bin metreküpe ulaşmış durumda. Yani 
bu ne anlama geliyor? Geçen yıla göre 
136 milyon 148 bin metreküp fazla su 
hacmimiz var barajlarda.”

“SUYUN HER DAMLASI ÇOK KIYMETLİ”

Kente verilen toplam su miktarının ise 
1 milyon 400 bin metreküp civarlarında 
seyrettiğini hatırlatan Öztürk, “Dolayısıyla 
bu oran ciddi bir rakam olduğu için su 
hacmindeki 136 milyon metreküplük 
artış bizleri asla rahatlığa itmemeli.  
Suyumuzun her bir damlası çok kıymetli. 
Su tasarrufu konusunda bugüne kadar 
gösterdiğimiz dikkati göstermeye devam 
edeceğiz. Tasarruf konusunda maksimum 
gayreti göstermemiz gerekiyor. Lütfen 
suyumuzu tüketirken her zamankinden 
daha özenli olalım” diye konuştu. Öztürk, 
ayrıca su tasarrufu konusunda bilinç 
yaratabilmek için sivil toplum örgütleri, 
Ankara Kent Konseyi, meslek odaları ve 
mahalle muhtarlarıyla ortak çalışmalar 
yürüttüklerini söyledi.  

7 BARAJ ANKARALIYA SU SAĞLIYOR 

Başkent’in çevresinde Çamlıdere, 
Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Çubuk 2, 
Kavşakkaya ve Elmadağ Kargalı Barajları 
yer alıyor. 2 milyon 499 bin 544 bonesi 
bulunan ASKİ, barajlardaki su miktarını 
dijital sensörler aracılığıyla anlık takip 
ederek, düzenli şekilde resmi internet 
sitesinde halka açıklıyor. 

Rekreasyon amaçlı da kullanılan 
Kurtboğazı Barajı, 1963-1967 yılları 
arasında yapıldı. Azami su hacmi 92 milyon 
53 bin metreküp olan olan baraj, Bahtılı, 
Mera, Kınık, Pazar, Uzunöz, Bostan, Kayıcık, 
Batak, İğmir, Kirazlı, Eneğim ve Karaboya 
dereleri ile besleniyor. 
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ASKİ‘de ilk defa 13-24 Haziran 2022 
tarihleri arasında “Kimyasal, Biyolojik, 

Radyolojik Nükleer Farkındalık Eğitimi” 
düzenlendi. ASKİ Destek Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sivil Savunma 
Uzmanlığı ile Ankara İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitim, 
sanatçı Levent Kırca’nın “Şarbon” skecinin 
gösterimi ile başladı. Eğitim süresince 
sivil savunma ekiplerinde görevli 737 
personele söz konusu tehdit ve tehlikelerin 
insan ve çevreye vereceği zarar, belirtiler 
ve korunma yolları hakkında bilgi verildi.  
Eğitime katılan ASKİ çalışanlarına katılım 
belgesi verildi. 

ASKİ’DE İLK DEFA 
NÜKLEER FARKINDALIK EĞİTİMİ
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ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’e içme 
suyu sağlayan barajlarda kuraklık 

nedeniyle artan alglere (siyanobakteri, 
su yosunu) karşı savaş açtı. ASKİ Genel 
Müdürü Erdoğan Öztürk, Kurtboğazı 
Barajı’nda başlatılan pilot uygulama 
ile ses cihazı kullanılarak ses dalgaları 
oluşturulduğunu ve bu sayede barajdaki 
alg üremesini sınırlandırdıklarını açıkladı. 
Türkiye’de ilk defa yenilenebilir enerji 
kullanılarak uygulamaya alınan “Ultra Ses 
Sistemi”nin zaman içerisinde Ankara’nın 
diğer barajlarında da uygulanması 
planlanıyor. 

Küresel ısınmaya bağlı tüm dünyada 
yaşanan iklimdeki tehlikeli değişiklikten 
Başkent Ankara da etkileniyor. ASKİ Genel 
Müdürlüğü, Ankara barajlarında kuraklık 
nedeniyle artan, koku ve tadı bozarak suyun 
kalitesini tehdit eden, bazı türleri de toksik 
etkiye sahip olabilen algler ile “Ultra Ses 
Sistemi” kullanarak mücadele ediyor. Ses 
cihazı ile istenilen frekansta ses dalgaları 
oluşturularak, insan ve çevre sağlığına zarar 
veren mavi-yeşil alglerin artışı engelleniyor.  

Başkentlilere en iyi içme suyunu sunmak 
için çalışan ASKİ, diğer su ve kanal 
idarelerine öncülük edecek bir uygulamayı 
hayata geçiriyor.  Ankara barajlarında zaten 
düzenli şekilde algisit uygulaması yürüten 
ASKİ, Türkiye’de ilk kez barajlar için “Ultra 
Ses Sistemi”ni devreye soktu. Uygulama 
ilk olarak rekreasyon amaçlı da kullanılan 
Kurtboğazı Barajı’nda başlatıldı. 

ÇEVRE DOSTU SİSTEM 

Yenilenebilir enerji kullanacak şekilde 
dizayn edilen sistem çevre dostu olması ile 
dikkati çekiyor. 2 monokristal güneş paneli 

TÜRKİYE’DE İLK DEFA 
ANKARA  BARAJLARINDA
 “ULTRA  SES    SİSTEMİ” DÖNEMİ 
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sisteme enerji üretiyor, ayrıca sistemin 
kıyıdan bağımsız olması da artı yaratıyor. 
Su içinde bulunan balık, yumuşakçalar ve 
kabuklu canlılara zarar vermeyen sistem, 
0,3-200 khz aralığında ses dalgaları 
göndererek barajda alg kontrolü sağlıyor.  

 12 volt enerji ile çalışan sistem su içinde 
180 derece açı ile yayılıyor ve 150 metrelik 
alanı etkiliyor. Her bir platform üzerinde 
1 akü, 1 inverter, 1 solar şarj regülatörü 
ve 2 ultrasonic ses cihazı kontrol paneli 
bulunuyor. Platformların her 2 noktasına 
farklı yönlere ses dalgası gönderebilecek 
şekilde monte edilen sistem 360 derece 
koruma sağlıyor ve böylece totalde 
300 metre çapında alan kontrol altında 
tutulmuş oluyor.

ALG PATLAMASI BALIK ÖLÜMLERİNE DE 
YOL AÇIYOR 

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk 
ile Su Arıtma Dairesi Başkanı Nuri 
Kali,  10 Mayıs 2022 tarihinde sistemin 
uygulanmaya başlandığı Kurtboğazı 
Barajı’nda incelemelerde bulundu.
Barajı botla gezerek açıklama yapan 
Öztürk, kurulan ses sistemi ile alglerin 
stres altında tutularak büyümelerinin 
önlendiğini belirtti. Öztürk, “Sucul ortamda 
yaşayan canlılar beslenmek için alglere 
ihtiyaç duyuyor ancak alg patlaması 
balık ölümlerine de neden oluyor. Sudaki 
oksijeni tüketen, suyu kirleten algler aşırı 
çoğalmaları durumunda insan sağlığını 
da tehdit ediyor” dedi.  Öztürk, “2021 yılı 
içerisinde barajlarımızın tamamında alg 
üremeleri ve patlamalarının önüne geçtik. 
Tesislerimizde üretilen şebeke suyunda 
koku ve tat problemi de oluşmadı. Ayrıca 
yapılan çalışmalarda kullanılan kimyasal 
miktarı, benzer çalışmalarda kullanılan 
kimyasalın 8’de 1’i oranında kaldı. Bu 
durum oldukça sevindirici çünkü su kalite 
parametresini önemli ölçüde etkileyen 
en masum kirleticiler dahi su içerisinde 
bulunan alglerin üremesini hızlandırmakta 
ve alg patlamalarına sebep olmaktadır” 
diye konuştu. 
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“HALKIMIZA TEMİZ VE SAĞLIKLI 
SU İLETİYORUZ” 

Öztürk, şöyle devam etti: 
“Ankara genelinde baraj yüzeylerinde 

oluşan ve halk dilinde su yosunu denilen 
alglerin çoğalmasını önlemek amacıyla 
bir takım çalışmalar yapıyoruz. Çünkü 
su yosunları çoğaldığı zaman su içindeki 
canlıların yaşamını ciddi şekilde etkiliyor. 
Hatta yaşamın yok olmasına sebep oluyor. 
Ayrıca içme suyu arıtma tesislerimize giden 
sularda koku ve tat sorunlarına yol açan 
siyanobakteri kaynaklı olumsuzlukları 
meydana getiriyor. Tabii arıtma 
tesislerimizde kullandığımız kimyasallarla 
bunların önüne geçiyoruz ama bu baraj 
yüzeylerinde yaptığımız uygulamalar ile 
en azından daha az kimyasal tüketimi 
sağlıyoruz. Böylece halkımıza nispeten 
daha temiz ve sağlıklı su iletiyoruz. 
Buradaki çalışmanın ana prensibi baraj 
yüzeyinde bulunan ve güneş enerjisiyle 
işleyişini sürdüren sistemlerin yaydığı ses 
dalgalarının su yosunlarını tedirgin etmesi 
üzerine kurulu. Ses dalgaları alg üremeleri 
ile ilgili ciddi bir engel teşkil ediyor.”  

ALG PATLAMASI NEYE SEBEP 
OLUYOR?  

Şebeke suyunda koku ve tat problemlerine 
sebep olan MİB-2 ve Geosmin gibi 
bileşikler ve siyano toksinlerin ana kaynağı 
siyanobakterilerdir. Siyona bakteriler 
çok fazla çoğalmaları durumunda alg 
patlamalarına neden olur ve su içinde 
toksin birikmesine yol açar. Uzmanlar, 
iklim değişikliğinin etkisi ve barajların 
ötrofik hale gelmesinin riski her geçen gün 
arttırdığına dikkati çekiyor. Ötrofi, suların 
inorganik ya da organik fosfor ve daha az 
miktarda azot formlarıyla zenginleşmesi 
anlamına geliyor. 
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ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’da  
geçtiğimiz günlerde meydana gelen 
sağanak yağışın ardından altyapıyı 
güçlendirmek için harekete geçti.  
Etimesgut ilçesindeki TCDD yaya alt 
geçidi hazırlanan proje ile yağmur 
suyu geçiş menfezi olarak Ankara’ya 
kazandırılacak.

Yoğun sağanak ve sonrasında yaşanan 
baskınlar sırasında önemli bir sınav veren 
ASKİ, Ankara’yı gelecekte yaşanabilecek 
afetlere karşı daha güvenli bir şehir 
yapmak adına çok sayıda projeyi devreye 
soktu. ASKİ Ankara 2. Bölge Su ve Kanal 
İşletme Dairesi Başkanlığı’nın talebi 
üzerine hazırlanan proje ile Etimesgut 
İlçesi İstasyon Caddesi ile kesişim 
noktası olan 1464. Cadde’de yaklaşık 540 
hektarlık alanda deşarj olan yağmur suyu 
güvenli şekilde Ankara Çayı’na taşınacak. 

Konuyla ilgili konuşan Ankara 2. Bölge 
Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı İlteriş 
Erdaş, TCDD’nin atıl durumda bulunan 
yaya alt geçidinin iptal edilmesinin 
ardından açılacak 2,4 metre çapındaki 

tahliye hattı ile bölgede biriken yağmur 
suyunun deşarjının buradaki menfezden 
gerçekleşeceği ve baskınların önüne 
geçilebileceğini söyledi. 

KAMU KAYNAKLARI KAMU YARARINA 
KULLANILACAK

ASKİ Etimesgut Bölge Müdürlüğü’nün 
söz konusu menfezin aynı zamanda 
hidrolik menfez olarak korunması için 
çalışmalarını başlattığını belirten Erdaş 
şunları kaydetti: ‘’Yapılacak menfezin 
aynı zamanda hidrolik menfez olarak 
korunması için çalışmalarını başlatan 
ASKİ Etimesgut Bölge Müdürlüğü, 
demiryolu trafiğinin engellenmemesi 
için gerekli tüm tedbirleri alacak. Kamu 
kaynaklarının kamu yararına kullanımı 
göz önünde bulundurularak başlatılan 
proje sonunda açılacak tünelin toplam 
maliyeti bugünkü ürün fiyatlandırmasıyla 
yaklaşık 55 milyon TL olacak.’’

   ALTYAPI YATIRIMLARINI DEVAM EDİYOR
       ETİMESGUT İLÇESİNDEKİ TCDD YAYA ALT GEÇİDİ 
     YAĞMUR SUYU GEÇİŞ MENFEZİ OLARAK ANKARA’YA KAZANDIRILACAK
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Bazı sosyal medya kullanıcılarının, 
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 

şebeke suyunda ishal ve kusmaya yol 
açan rota virüsü bulunduğu yönündeki 
iddiaların asılsız olduğu açıklandı.
ASKİ’den yapılan açıklamada Ankara’nın 
içme suyunun düzenli olarak kontrol 
edildiği belirtilerek, “Vatandaşlarımız 
suyumuzu güvenle tüketebilir” denildi. 

Konuya ilişkin olarak ASKİ Çevre Koruma 
ve Su Havzaları Dairesi Başkanlığı’ndan 
yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer 
verildi: 

“İçme suyu arıtma tesislerimizde 
arıtılarak vatandaşlarımızın tüketimine 
içme ve kullanma amacıyla sunulan 
şebeke suyunun, İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 

kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından 
ve kurumumuz akredite laboratuvarı 
tarafından kontrol izlemesi düzenli olarak 
yapılmaktadır. Şeffaf yönetim ilkesi 
ışığında şebeke suyumuz ile ilgili yanlış 
bilgi ve soru işaretlerinin önüne geçmek 
amacı ile günlük ve aylık analiz sonuçları, 
kurumumuz web sitesi www.aski.gov.
tr adresinde vatandaşlarımızın bilgisine 
sunulmaktadır. Sosyal medyada rastlanan 
kaynağı belirsiz, herhangi bir analiz 
raporu olmayan iddialar tamamen asılsız 
olup halkı yanlış bilgilendirmektedir. 
Günlük kontrol ve izlemesi yapılmakta 
olan şebeke suyumuz, İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik sınır 
değerleri içerisinde yer almakta olup 
güvenle tüketilebilir kalitededir.”

“ANKARA’NIN İÇME SUYUNU “ANKARA’NIN İÇME SUYUNU 
GÜVENLE TÜKETEBİLİRSİNİZ”GÜVENLE TÜKETEBİLİRSİNİZ”
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BAHÇE ABONELERİNE 15 METREKÜP SINIRI

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da başkentte 
park-bahçe aboneliği olanlara 

toplamda aylık en fazla 15 metreküp su satışı 
sınırlaması getirildi. Buna göre daha önce 
istedikleri miktarda su satın alabilen kartlı 
park-bahçe aboneleri, aylık 15 metreküpten 
fazla su satın alamayacak. Vatandaşlara 
tasarruf çağrısı da yapan ASKİ, alınan 
sınırlama kararını şöyle duyurdu:

GEREKÇE SU SEVİYESİNİN AZALMASI
“Tüm dünyayı etkisi altına alan iklim 

değişikliği sonucu, yer altı sularında yaşanan 
yoğun çekilme ve barajlardaki su seviyesinin 
azalması nedeniyle park/bahçe aboneliği 
olan hemşehrilerimize 21 Haziran itibarıyla 
toplamda aylık en fazla 15 metreküp su satışı 
yapılabilecektir. Önceliğimiz insani tüketim 
amaçlı su kullanım hakkının korunması 
olup, siz değerli vatandaşlarımızdan da 
suyumuzu tasarruflu kullanmanızı önemle 
rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz.”

DAMLAMA SULAMA SİSTEMİ ÖNERİSİ
Başkentte şehir şebeke suyunun hobi 

bahçelerinde yüzde 80 sulama amaçlı 
kullanıldığı belirtiliyor. Hobi bahçeleri 
genellikle yerleşim yerlerinin alt kotlarında 
yer aldığı için bu durum aynı bölgedeki 

üst kotlarda bulunan evlerin su sıkıntısı 
yaşamasına neden oluyor. Yapılan 
çalışmalarda 50 metrekarelik bir hobi 
bahçesinin günlük ortalama su tüketiminin 
150 litre olduğu hesaplanıyor. ASKİ 
yetkilileri, vatandaşlara yağmur suyu sarnıcı 
veya damlama sulama sistemini öneriyor.

2015’TEN BU YANA KARTLI SAYAÇ 
VERİLİYOR

ASKİ, Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin 11 Aralık 2015 tarihli kararına 
istinaden 2015 yılından bu yana bahçe 
aboneliklerine kartlı su sayacı veriyor. 
Başkentte 6 bin 580 kartlı sayaç bahçe 
aboneliği bulunuyor.

BARAJLARDAKİ AKTİF SU MİKTARI YÜZDE 
28.77

ASKİ Genel Müdürlüğü’nün dijital ölçüm 
verilerine göre 21 Haziran itibarıyla toplam 
doluluğu yüzde 40.85 olan Ankara’daki 
barajlarda 647 milyon 255 bin metreküp su 
bulunuyor. Barajlardaki aktif kullanılabilir 
su miktarı ise yüzde 28.77 ile 455 milyon 
838 bin metreküp. 2 milyon 506 bin 385 
su abonesinin bulunduğu Ankara’da 21 
Haziran’da kente 1 milyon 416 bin 935 
metreküp su verildi.
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BAŞKENT’İN GELECEK 30 YILINI KAPSAYACAK BAŞKENT’İN GELECEK 30 YILINI KAPSAYACAK 
ÇALIŞTAY’DA 3.PERDE ÇALIŞTAY’DA 3.PERDE 

ASKİ Genel Müdürlüğü, “Ankara 
İçme Suyu, Atık Su, Yağmur Suyu 

Yönetimi Master Planı 3. Vizyon ve Strateji 
Çalıştayı”nı gerçekleştirdi. Çalıştayda 
abone ve işletmelere yönelik teknik ve 
finansal yasal tedbirlerin belirlenmesi 
konusu masaya yatırıldı. 

Başkent’in içme ve kullanma suyu ile 
kanalizasyon altyapısı ihtiyacını karşılayan 
ASKİ Genel Müdürlüğü, 2024 ile 2054 
yıllarını kapsayacak “İçme Suyu, Atık Su 
ve Yağmur Suyu Yönetimi Master Planı” 
çalışmalarını yüklenici firma ile 7 Nisan 
2020’de sözleşme imzalayarak başlattı. 
3 buçuk yıl sürmesi planlanan çalışmalar 
aşama aşama ilerlerken, 23 Haziran 
2022’de  gerçekleştirilen 3. Vizyon ve Strateji 
Çalıştayı’nda abone ve işletmelere yönelik 
teknik ve finansal tedbirlerin belirlenmesi 
konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. 

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Baran 
Bozoğlu’nun açılış konuşmasını yaptığı 
çalıştayda Planlama Koordinasyon ve Dış 
İlişkiler Dairesi Başkanı Muhammed Ercan 
ile Planlama Şube Müdürü Ahmet Aladağ 
birer sunum yaptı. Toplantıya genel müdür 
yardımcıları, daire başkanları ve firma 
temsilcileri katıldı.

  
“ANKARA’NIN GELECEĞİNİ KURTARACAK 
ÇALIŞMALAR”  

Toplantıda konuşan Bozoğlu, Ankara’nın 
geleceğini planlayan master planın 2054 
yılına kadar sağlıklı ve temiz içme suyu ile 
vatandaşları buluşturacağını, atık suları 
(kanalizasyon) ise teknolojik şekilde arıtarak 
tekrar kullanım süreçlerini kurgulayacağını 
söyledi. Bozoğlu, “Master plan kurumsal 
yapıyı ele alan çok detaylı bir çalışma. Bu 
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planın etkilerini gelecekte hepimiz daha 
net anlayacağız” dedi. Geçtiğimiz günlerde 
yaşanan sel felaketini hatırlatan Bozoğlu, 
“Gece gündüz işçi, emekçi kardeşlerimiz 
bu problemi en az zararla atlatmamız 
için emek harcadılar. Belediyemizin tüm 
yöneticileri vatandaşlarımızın can ve 
mal güvenliğini sağlamak için teyakkuz 
halindeydi. Kayıplara hepimiz çok üzüldük 
fakat bu konu ne yazık ki bugün son 
bulmayacak. İklim değişikliği nedeniyle 
bu tarz olayları önümüzdeki süreçte daha 
fazla yaşayacağız” diye konuştu. Bozoğlu, 
şunları kaydetti: 

“İklim krizi hayatın bir gerçeği. Türkiye’de 
gündem hızlı değişiyor muhtemelen 
önümüzdeki günlerde çok güneşli günler 
yaşayacağız ve bu sefer de iklim krizini bu 
açıdan konuşacağız. Bugün yaşadığımız 
krizler aslında 1990’ların başında yapılan 
toplantılarda raporlanmış. Ankara özelinde 
de tablo aktarılmış. Ancak zamanında 
o strateji planları ele alınmamış. Çünkü 
plansız; günü ya da rantı kurtarmaya 
yönelik çalışmalarla strateji planları 
bertaraf edilmiş. Bu felaketleri tekrar 
yaşadığımızda işte dönüp bu master plan 
çalışmalarına tekrar bakmak zorunda 
kalacağız. Ankara’nın Nisan 2019’da 
hazırlanmış, Sakarya havzasını kapsayan 
bir Taşkın Eylem Planı var. Planı Tarım 

ve Orman Bakanlığı yapmış. 2015’te de 
benzer bir çalışmayı Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü (DSİ) gerçekleştirmiş. Buralarda 
bu felaketlerin olacağı yazılmış çizilmiş. 
Ve buna rağmen bırakın dere yatağına bina 
yapmanın yasaklanmasını, derelerin üzeri 
kapatılıp imara açılıp satılmış. Rant öyle 
bir şey ki her parseli paraya çevirmeyi, 
günü kurtarmayı kendisine hedef olarak 
belirliyor. Buradaki maddi kazanımın 
gelecekte nasıl bir maliyeti olacak bunlar 
hesaba katılmamış. Örneğin ASKİ’nin 
yağmur kanalları sırf oraya bina yapılacak 
diye önü körleniyor ve başka bir yerden 
götürülmeye çalışılıyor. Bu vicdansızlık ve 
kamu zararı, adaletsizlik, bilim dışılık. Ne 
yazık ki geçmişte bu hatalar yapıldı. 

İşte bu noktada olası riskleri noktasal 
olarak değerlendiren master plan çalışmaları 
çok önemli. Planlama sonrasında çıkarılan 
raporlar bizim rotamız. Biz bu plana 
uyum sağlayabilirsek riskleri daha hızlı 
azaltabiliriz. Bundan sonra yapacağımız 
tüm yatırımlarda bu raporların mutlaka çok 
iyi okunması gerekiyor çünkü Ankara’nın 
geleceğini kurtaracak çalışmalar burada 
var. Ancak bunu yaptığımızda gelecekteki 
riskleri bertaraf edebiliriz. Çünkü taşacak 
derenin önünde bizim veya çocuğumuzun 
olmayacağını kimse garanti edemez. Onun 
için bu kenti sağlıklı hale getirmek, iklim 
krizinde en az riskle süreci atlatabilmek için 
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rotayı izlemeliyiz. Bunu yaparsak başarılı 
oluruz, tarih bizi haklı çıkarır. Gelecekte 
insanlar, ‘İyi ki bu salondaki arkadaşlar 
bu konuları konuştu’ derler.  Ve çok daha 
güzel bir kentte yaşama şansımız olur.” 

4 STRATEJİK AMAÇ 7 MASADA 
DEĞERLENDİRİLDİ 

Planlama Koordinasyon ve Dış İlişkiler 
Dairesi Başkanı Muhammed Ercan ise 
sunumunda içme suyu ihtiyaçlarının 
belirlenmesi ve nüfus projeksiyonu 
çalışmalarından bahsetti. Ercan, 
Ankara’nın gelecekteki içme suyu 
temininden alternatif su kaynakları, iklim 
değişikliğinin su kaynaklarına etkisi, atık 
suların çevreye duyarlı bertarafı, taşkın 
çalışmaları, yağmur suyu deşarjına kadar 
birçok konuya değinerek, “ASKİ, suya 
duyarlı bir şehirde, insana ve çevreye 
değer veren öncü bir kurum olma yolunda 
ilerliyor” dedi. Sunumların ardından master 
plan çalışmaları kapsamında belirlenen 4 
stratejik amaç i 7 masada değerlendirildi. 
Masalardaki konu başlıkları; 

Su Kayıp-Kaçaklarının Azaltılması, 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından 
Yararlanma ve Tüketimin Denetlenmesi, 

Halkın Su Tüketiminin Azaltılması için 
Bilinçlendirilmesi, Yağmur suyu Hasadı/Gri Su 
Kullanımı vb. Uygulamaları Geliştirme, İnsan 
Kaynakları Kapasitesinin Nitelik ve Nicelik 
Açısından Arttırılması, Kurum Arşivinin 
İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi, Master Plan 
Yatırım Planlarının Gerçekleştirilmesi için 
Finans Kaynağı Temini” şeklinde oldu. 

 
2054’Ü HEDEFLEYEN YOL HARİTASI

Ankara nüfusunun gelecekteki su ihtiyacını 
karşılayan, atık su yönetiminin ise yol haritasını 
çıkaran master plan, tamamlandığında 
Başkent’e adeta yeni bir kimlik kazandıracak.  
Plan ile sanayi ve kentsel dönüşümdeki 
değişiklikler göz önünde bulundurularak, 
kentin su kaynakları korunacak. ASKİ’nin 
kısa, orta ve uzun dönem yatırım ve işletme 
politikaları belirlenerek verimli enerji ve akıllı 
şehir konseptine uygun, ayrıca su kayıp ve 
kaçak yönetiminde etkin bir altyapı sistemi 
oluşturulacak.  
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ÇUBUK 2 VE KAVŞAKKAYA BARAJLARIÇUBUK 2 VE KAVŞAKKAYA BARAJLARI
PROJESİNDE KAPANIŞ TOPLANTISI YAPILDIPROJESİNDE KAPANIŞ TOPLANTISI YAPILDI

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’e içme 
ve kullanma suyu sağlayan 11 baraj ve 1 

gölet için özel hükümler belirleyecek koruma 
planı hazırlıyor. Peçenek-Uludere-Türkşerefli 
Barajları dışındaki havzalar için projeler 
hemen hemen tamamlanırken, “Çubuk 2 
ve Kavşakkaya Barajı Havza Koruma Planı 
ve Özel Hüküm Belirleme Projesi”nin ise 
kapanış toplantısı 28 Haziran 2022 tarihinde 
bölge halkı ve muhtarların katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Tüm baraj havzalarının kirliliğe karşı 
korunması, kirlenen havzaların ise 
iyileştirilmesini içeren “İçme ve Kullanma 
Suyu Havzalarının Korunmasına Dair” 
yönetmelik 28 Ekim 20217’de Resmi 
Gazete’de yayımlandı.  Mevzuat kapsamında 
özel hüküm belirleme çalışmalarına hızla 
başlayan ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’nın 
11 baraj ve 1 göleti üzerinde çalışmaya 
başladı. Peçenek-Uludere-Türkşerefli 
Barajları dışındaki havzalar için proje 
neredeyse tamamlanırken, yaklaşık 3 yıldır 
yürütülen Çubuk 2 ve Kavşakkaya Barajları 
projesinin kapanış toplantısı 28 Haziran 
2022’de bölge halkı ve muhtarların katılımıyla 
yapıldı. 

ASKİ, son olarak yaklaşık 100 milyon 
metreküp su kapasiteli Çubuk 2 ve 
Kavşakkaya Barajları için özel hükümler 
belirleyecek koruma planı üzerinde çalışıyor. 
“Çubuk 2 ve Kavşakkaya Barajı Havza 
Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme 

Projesi” kapanış toplantısında hazırlanan 
proje çıktıları paydaşlara sunulurken, 
itirazların yapılabilmesi için projeye ilişkin 
askı süreci de Ankara Valiliği’nde devam 
ediyor. 

Bölge halkından geri bildirim alarak 
hazırlanan koruma planını daha sağlıklı 
hale getirmeyi amaçlayan kapanış 
toplantısına muhtarlar, Çubuk Kaymakamı 
Adem Keleş, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı 
Baran Bozoğlu, Çevre Koruma ve Su 
Havzaları Dairesi Başkanı Ümit Güven 
Ulusoy ve ilgili diğer daire başkanları 
katıldı. Toplantıda Proje Koordinatörü 
Prof. Dr. Beril Salman Akın sunum yaparak 
havzanın mevcut durumunu değerlendirdi 
ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi 
verdi. 

“EN ÖNEMLİSİ SUYUN KİRLENMESİNİ 
ÖNLEMEK” 

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
Bozoğlu,  “Yaklaşık 3 yıllık yoğun bir 
çalışmayı tamamladık. Şu anda 11 baraj 
ve regülatörümüzün neredeyse tamamının 
özel hükümlerini belirlemiş durumdayız” 
dedi. Bozoğlu, “11 baraj ve 1 regülatör 5 
gruba ayrıldı, 2 grup tamamlandı. 1 grup 
Çubuk 2 ve Kavşakkaya askı sürecinde. 
Kesikköprü Barajı’nın çalışmaları da 
başladı. Peçenek-Uludere-Türkşerefli 
barajlarının ihalesi yapıldı” diye konuştu. 

Bozoğlu, şunları kaydetti:  
“Bu çalışmalar ilk başta bakıldığında 

sadece birtakım sınırlamalar koyan 
mekanizmalar olarak görülebilir. Zaman 
zaman bu hükümler kapsamında 
vatandaşlarımız zorluk çekiyor olabilir. 
Ama bugünlerde yaşanan iklim krizi, 
kentlerdeki sel felaketleri, kuraklık 
sorunu, hayvancılık ve tarım alanında 
temiz ve sağlıklı suya ulaşmakta yaşanan 
problemler aslında bu özel hüküm 
belirleme çalışmalarının ne kadar değerli 
olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. 
İklim krizi ne yazık ki bazı problemlerin 
artarak devam edeceğini gösteriyor. Tüm 
bunlara karşı bizim hazırlıklı olmamız; 
Ankaralıların bu konuda en az zararı 
göreceği şekilde yapılanmamız gerek. 
Biz ASKİ olarak özel hüküm belirleme 

BARAN BOZOĞLU
ASKİ Genel Müdür Yrd.
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çalışmalarına böyle bakıyoruz. Çünkü suyu 
arıtmak ve atık suyu yönetmek, atık suyu 
toparlayıp tekrar kullanmak çok önemli. “

“Havzaların sayısını arttırmak da değerli 
ama en önemlisi aslında mevcut havzaların 
korunması yani suyun kirlenmesini önlemek” 
diyen Bozoğlu,  şöyle devam etti: 

“BÜTÜN HAVZALARINI PLANLAYAN BİR 
BELEDİYE OLARAK GURUR DUYUYORUZ”  

“Dolayısıyla özel hüküm belirleme 
çalışmaları ile bizim hedefimiz doğaya ait olan 
suyu en doğru şekilde nasıl paylaşabiliriz, 
doğaya zarar vermeden tarım ve sanayiyi 
nasıl yapabiliriz onu bulmak. 

Kentin su ihtiyacını adil bir şekilde 
ve gelecek kaygıları üzerinden nasıl 
kurgulayabiliriz o önemli. Bu çerçevede 
modelleme çalışmaları değerlendirildi. 
İşte proje ile ortaya konan kısıtlama veya 
esneklikler yapılan bu bilimsel çalışmaların 
bir sonucu. Gerçekten de Türkiye’de bütün 
havzalarını planlayan bir belediye olarak 
gurur duyduğumuzu paylaşmak istiyorum. 
Nihai kararı ortak akılla vermemizi sağlayan 
bu toplantı çok önemli. Bu arada Ankara’ya 
şu an yüzde 97 oranında su sağlayan İvedik 
İçme Suyu Arıtma Tesisimize ciddi yatırımlar 
yaparak tesisi çok daha verimli hale 

getirdik. O kadar önemli çalışmalar yaptık ve 
kendimize o kadar güveniyoruz ki geçtiğimiz 
yıl tesisi halka açtık. Vatandaşlar gelip gezip 
tesisteki teknolojiyi görebiliyor.”

Konuşmalar ve sunumun ardından 
toplantıda soru cevap bölümüne geçilerek 
vatandaşlara söz verildi. 

3 YILLIK SAHA ÇALIŞMASI İLE VERİLER 
TOPLANDI 

Çubuk 2 ve Kavşakkaya Barajlarından 
alınan su, Pursaklar İçme Suyu Arıtma 
Tesisi’nde arıtıldıktan sonra Pursaklar ilçe 
merkezi, Saray bölgesi ve ihtiyaç halinde 
Akyurt ve Keçiören’in bazı bölgelerine 
veriliyor. Kavşakkaya, Kurtboğazı Barajı’na 
su transferi sağlayan bir baraj gölü. 22 
milyon metreküp su kapasiteli Çubuk 2 ve 78 
milyon metreküp su kapasiteli Kavşakkaya,  
500 kilometrekarelik bir havza alanına sahip. 
Sakarya Havzası’nın Ankara alt havzasında 
yer alan Çubuk 2’de 14,  Kavşakkaya’da ise 19 
yerleşim yeri bulunuyor. Proje kapsamında 
3 yıllık saha çalışması ile veri toplanarak 
havzalar üzerindeki baskın kirlilik kaynakları 
belirlendi. 2 havzada sanayi ağırlıklı bir 
ekonomiden çok tarım ve hayvancılık yaygın. 
Çubuk 2’de sulu ve kuru tarım arazileri var, 
Kavşakkaya’da ise meralar ön plana çıkıyor. 
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Çubuk 2 Barajı’nı besleyen Hacılar Deresi 
üzerinde 2 alabalık tesisi yer alıyor. Çubuk 
2 ve Kavşakkaya baraj gölleri içme suyu 
kaynakları açısından 2. sınıf kalitede kabul 
ediliyor. (Azot miktarı açısından)

BARAJLARI KORUMAK İÇİN ALINACAK 
ÖNLEMLER NELER? 

Kapanış toplantısında proje ile mutlak 
koruma alanları oluşturularak önerilen 
faaliyetlerin kısa, orta ve uzun vadede 
tamamlanacağına dair tedbir programı da 
açıklandı. Havzaların tamamı için geçerli 
olan genel hükümler, izin verilen ve önlem 
alınması gereken faaliyetler paylaşıldı. 
Kirlenmeye karşı alınan önlemlerden bazıları 
şöyle: 

* Arıtılmış olsa bile atık su deşarjına izin 
verilmeyecek. 

* Jeotermal amaçlı kuyu açılmasına izin 
verilmeyecek. 

* Baraj gölü üzerinde GES ve RES kurulmasına, 
ayrıca alanda su ürünleri yetiştiren yeni bir 
tesise de izin verilmeyecek.  Mevcut tesissin 
ise kapasitesi arttırılmayacak. 

* Sanayi tesisi kurulamayacak, ayrıca havza 
sınırında madencilik yapılmayacak. 

* Yeni rekreasyon alanlarına da izin 
verilmeyecek. 

PROF.DR. BERİL SALMAN AKIN
Proje Koordinatörü
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ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “ASKİ 
Muhtarlarla Buluşuyor” toplantıları 

kapsamında Çubuk ilçesi muhtarlarıyla bir 
araya geldi. Öztürk, su tasarrufu konusunda 
kamuoyunda bilinç oluşturulması için 
muhtarlardan destek istedi. 

ASKİ Genel Müdürlüğü, belediye ve 
vatandaşlar arasında adeta köprü görevi 
gören muhtarlarla diyalog sürecini 
hızlandırmak amacıyla 2021 yılı başında 
başlattığı “ASKİ Muhtarlarla Buluşuyor” 
toplantılarına Çubuk muhtarları ile devam 
etti. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 
toplantıda muhtarların sorun ve taleplerini 
dinlerken Çubuk’a yapılan altyapı yatırımları 
hakkında da bilgi verdi. 

Genel Müdürlük Toplantı Salonu’nda 
1 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen 
toplantıya Öztürk’ün yanı sıra ASKİ Genel 
Müdür Yardımcısı Oktay Başkaya, Kanal 
İnşaat Dairesi Başkanı Mehmet Ali Şişmanlar 
ile Su İnşaat Dairesi Başkanı Oğuz Alsancak 
katıldı. Toplantıda muhtarların görüş ve 
önerilerini tek tek not alan Öztürk, “Çubuk-
Akyurt İçme Suyu Hattı Projesi”nin yakın 
zamanda tamamlandığını hatırlattı. Öztürk, 
ayrıca Çubuk genelinde yer alan 33 su 
deposunun 25’ini ve birçok mahalledeki içme 
suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilediklerini 
aktardı.  

“BÜYÜKŞEHİR’E TALEPLERİNİZİ İLETELİM” 
Toplantıda konuşan Öztürk,  Çubuklu 

muhtarlara Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Hayırlı 
Ramazanlar” mesajını iletirken, “Saygıdeğer 
muhtarlarım sizleri ASKİ’de ağırlamaktan 
mutluluk duydum” dedi. Öztürk, “Üç, 
dört katına çıkan maliyetler nedeniyle 
ekonomik anlamda zorlu günler geçiriyoruz 
biliyorsunuz. Bu durum ne yazık ki birçok işin 
kısıtlı ölçülerde ilerlemesine neden oluyor. 
Ama tüm bu zorluklara rağmen suya zam 
yapmamakta direniyoruz. Başkent’imizin pek 
çok sorunu yıllardan beri yaşanan sorunlar. 
Şurada oturuyorsak sizler için oturuyoruz. 
Tabii ki hedefimiz bir an önce projeleri 
bitirmek ancak bu zaman ve bütçe işi. 
Samimiyetimizi lütfen görün” diye konuştu. 

ASKİ GENEL MÜDÜRÜ ERDOĞAN ÖZTÜRK,
ÇUBUK İLÇESİ MUHTARLARIYLA BULUŞTU
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SU TASARRUFU ÇAĞRISI 
Bu arada su tasarrufu konusunda 

kamuoyunda bilinç oluşturulması için 
muhtarlardan destek isteyen Öztürk, şunları 
kaydetti: 

“Kuraklık tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde ve kentimizde de etkisini 
fazlasıyla hissettiriyor. Su miktarımız her 
geçen gün biraz daha azalıyor. Her bir damla 
suyun kıymetini anlamış durumdayız. 

Bu nedenle de su tasarrufu konusunda 
özellikle yardımlarınızı rica ediyoruz. Bizim 
ASKİ olarak kamuoyuna yansıtılan duyuru ve 
önerilerimizi çevrenizdeki vatandaşlarımız 
ile paylaşmanız büyük önem taşıyor. ” 

ÇUBUK’UN TEK KADIN MUHTARI’NDAN 
ASKİ’YE TEŞEKKÜR 

Öztürk, konuşmasının ardından jest 
yaparak ilk sözü Çubuk ilçesinin tek kadın 
muhtarı olan Gülsüm Kahyaoğlu’na bıraktı. 
Kahyaoğlu da Dalyasan Mahallesi’nde yeni 
yapılan su deposu için ASKİ’ye teşekkürlerini 
iletti. 

Toplantıda söz alan Melikşah Mahallesi 
Muhtarı Ahmet Saydam da, “Mahallemizde 
kanal sorunumuz çözülmek üzere. Su 
şebekesindeki asbestli borular değişiyor 
çalışmalar sürüyor. Bölgemizde 33 hobi 
bahçesi var onlar nedeniyle su sıkıntısı 
yaşayabiliyoruz. Bunun için hobi bahçelerine 
kısıtlı kullanım getirilmesini istiyoruz” dedi.

“HOBİ BAHÇELERİ KONUSUNDA PRENSİP 
KARARIMIZ VAR” 

Öztürk yeni hobi bahçelerine kesinlikle 
abonelik vermediklerini belirterek, “Bu 
yönde prensip kararımız var. Ancak önceden 
verilen abonelikler var” yanıtını verdi.  

“NİHAYET BU DÖNEMDE HİZMET ALMAYA 
BAŞLADIK”

Kuyumcu Mahallesi Muhtarı Süleyman 
Kılınç da, “Benim köyüme eski dönemde 
hizmet yapılmaz mührü vurulmuştu.  İçme 
suyu ile ilgili hiçbir sorunum yok ama yazın 
koku, kışın da çamur sorunu yaşıyoruz” diye 
konuştu.  Kılınç, Kuyumcu Mahallesi’nin 
ASKİ’nin bu sezon çalışma programında yer 
aldığının belirtilmesi üzerine ise  “Nihayet 
biz de hizmet almaya başladık çok teşekkür 
ederim” dedi. 

Toplantıya katılan diğer muhtarlar da 
duygu ve düşüncelerini şöyle ifade ettiler: 

Mahmutoğlan Mahallesi Muhtarı İsmet 
Acar: Hizmetleriniz için teşekkür ederim çok 
memnunuz ama tabii bazı eksiklerimiz de var. 
Atıl durumdaki depomuzun yenilenmesini 
istiyoruz. Drenaj çalışmasından çok güzel 
sonuç aldık suyumuz hemen hemen 2’ye 
katlandı. 

Yazır Mahallesi Muhtarı Sadık Can: 25 
ilçemizin de su depoları yapılıyor Allah razı 
olsun. ASKİ yetkililerine telefonla 7 gün 24 
saat kolayca ulaşabiliyoruz. 

Yukarı Çavundur Maallesi Muhtarı Osman 
Demirtaş: Yaylada 90 hane var. Depomuz 
yapıldı su  bağlanırsa rahat edeceğiz. 

Mutlu Mahallesi Muhtarı Nazım 
Küçükbayraktar: Arazimiz OSB bölgesi ile 
birleşiyor. 900 metre ilerimizde hayvancılıkla 
uğraşılıyor. Suyla ilgili sıkıntımız yok 
sonsuz teşekkür ederim ama su borularının 
değişmesi lazım. 

Sünlü Mahallesi Muhtarı Recep Amil: 
Biz 30 yıldır altyapımızın yapılmasını 
bekliyorduk. Allah razı olsun bu dönem 
başında bitirildi. Şu anda bir sıkıntımız yok. 
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Türkiye’de depremlerin ardından en 
fazla ekonomik kayba neden olan afet, su 
baskınlarıdır. Su baskınları genel olarak 
“Sel” ve “Taşkın” olarak iki farklı kavramla 
ifade edilir.

Sel; ani ve şiddetli yağışların ardından 
oluşan, kontrolsüz bir akışa sahip ve 
tahrip gücü yüksek su akışı iken, taşkın; 
akarsuyun taşıdığı su miktarının çok arttığı 
dönemlerde, suyun akarsu yatağından taşıp 
çevre arazilerde göllenme durumu meydana 
getirmesi olayıdır. 

Sel ve taşkınlarının nedenleri arasında genel 
olarak; sağanak yağışlar, yüzey şekillerinin 
eğimli olması, akarsu drenaj sisteminin 
bozuk olması, toprağın yağışı zemine 
yeterince sızdırmaması, betonlaşma, orman 
tahripleri gibi faktörler sayılabilmektedir.

En son Ankara’da hafta boyunca devam 
eden yağışlar sonucunda 11 Haziran 
2022 tarihinde sel felaketi olmuş, hepimizi 
üzüntüye boğan can ve mal ve kayıpları 
yaşanmıştır. Felaketin yaşandığı gün 
belediye ekiplerince tüm imkanlar seferber 
edilmiş, olası kayıplar en aza indirilmeye 
çalışılmıştır. 

Önceki yıllarda da Ankara’da benzer sel ve 
taşkın hadiseleri yaşandığını görmekteyiz. 

Devletin ilgili kurumları dahil şiddetli 
yağışlar öncesinde vatandaşlara yapılan 
tüm uyarılara ve çalışmalara rağmen böyle 
bir felaketle yüzleştik.

ASKİ yetkililerince verilen bilgide son 12 
ayda temizliği yapılan; atıksu kanalizasyon 
baca sayısı 31.077 adet, atıksu kanalizasyon 
hattı uzunluğu 2.000.237 metre, yağmursuyu 
kanalizasyon hattı uzunluğu 439.555 metre, 
yağmursuyu kanal ızgara sayısı 90.476 adet, 
yağmursuyu kanalizasyon baca sayısı 13.838 
adet olarak belirtilmiştir. Söz konusu kurumun 
son yıllarda alt yapı yenileme çalışmalarına 
odaklandığı da bilinmektedir.

Tüm bu çalışmaları yapmak zaten bu 
kurumların asli vazifeleri arasında yer 
almaktadır. 

Ancak Ankara’da yaşanan bu üzücü olayda 
öncelikle dere yataklarının doldurularak 
imara açılması, emsal artışları, bazı yerleşim 
bölgelerinde ruhsatsız hayvancılık faaliyetleri 
ve uzun yıllar alt yapının ihmal edilmesi gibi 
hususları sorgulamak lazım. 

Diğer taraftan bu tür felaketleri sadece alt 
yapıya bağlamak ve sorumlu olarak da sadece 
belediyeleri görmek son derece yanlıştır.

Bunu Orman ve Su İşleri Bakanlığının 
hazırlamış olduğu raporlara göre söylüyorum.

Öncelikle sel ve taşkınların en önemli nedeni 
toprak, su ve bitki dengesinin bozulmasıdır. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2013-2017 
yılları arası hazırlanan Yukarı Havza Sel 
Kontrolü Eylem Planı’da sel oluşumuna etkili 
olan faktörler aşağıda yer aldığı şekilde 
açıklanmaktadır. 

İklim
Sıcaklıkta meydana gelen ani yükselmeler, 

özellikle ilkbahar döneminde bir yandan 
buharlaşmanın artmasına bir yandan da kar 
ve buz erimelerine sebep olur. Böylece kısa 
zamanda ortaya çıkan büyük su kütleleri, 
ani sellerin meydana gelmesinde önemli 
bir etkendir. Bu bakımdan yağış ve sıcaklık 
değerlerindeki ani ve olağan dışı artışlar sel 
oluşumuna yol açan hadiselerin başında 
gelmektedir. 

Bitki Örtüsü
Bitki örtüsü yönünden zengin olan yerlerde, 

Sezgin ERÖZBAĞ
ASKİ Genel Müdürlüğü
İç Denetim Birimi Başkanı

SEL TAŞKINLA MÜCADELE
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özellikle ormanlarla kaplı alanlarda toprak, 
daha gözeneklidir. Bu topraklar organik madde 
yönünden zengindir. Organik madde, ağaç 
dalları ve yapraklar yağışın toprağa ani inişini 
engeller. Bitki gövdeleri ise, yüzeysel akışın 
hızını azaltır. Dolayısıyla sızma oranı artmakta 
ve sel riski azalmaktadır. Buna karşılık bitki 
örtüsü yönünden fakir olan yerlerde özellikle 
sağanak yağışların hemen ardından sellere 
daha sık rastlanmaktadır.

İnsan Tesirleri 
İnsanların teknolojik, sosyo-ekonomik 

ve kültürel etkinliklerinin selin afete 
dönüşmesinde ve kendisine zarar verebilecek 
hale gelmesinde çok önemli rolü vardır. 
İnsanların çeşitli faaliyetler için sele hassas 
alanları tercih etmeleri, selin afete dönüşmesine 
sebep olmaktadır. Üst havzalarda yapılan 
yerleşmeler, yanlış arazi kullanımları, mera 
alanlarının plansız ve yoğun kullanılması, 
havzada yüzeysel akışa geçen su miktarını 
arttırarak sel ve taşkınların oluşmasına sebep 
olmaktadır. Yanlış yerleşim merkezleri, dere 
yataklarına yapılan binalar, tesisler can ve mal 
kaybını artıran sebeplerdendir.

Jeolojik Yapı ve Toprak Özellikleri 
Bir havzadaki kayaçların cinsleri, geçirgenlik 

ve aşınmaya karşı gösterdikleri dirençler ile 
havzanın şekli, yüksekliği ve eğim özellikleri, 
dağların uzanışı ve bakı özellikleri, drenaj 
şartları gibi daha birçok özellik, sele karşı 
hassasiyetin artmasına veya azalmasına 
sebep olur. Gözenekleri dolayısıyla 
geçirgenliği fazla olan kayaçların bulunduğu 
yerlerde sızmanın fazlaca meydana gelmesi, 
yüzeysel akışın azalmasına, dolayısıyla sel 
şiddetinin ve riskinin de azalmasına vesile 
olur. Geçirimsiz kayaçların olduğu yerlerde ise, 
yağışlardan ve kar erimelerinden kaynaklanan 
suların çok büyük bir kısmı yüzeysel akışa 
geçeceği için sel vakası daha sık ve şiddetli 
görülür. Toprağın bünyesi ve yapısına bağlı 
olan sızdırma kapasitesi de sel hadisesi 
bakımından büyük önem taşır. Gözenekliliği 
fazla, organik madde bakımından zengin 
toprakların sızdırma kapasitesi yüksektir. 
Sızma, toprak doygun hale gelene kadar devam 
eder. Bundan sonra yağışlardan kaynaklanan 
sular yüzeysel akışa geçer ve sel hadisesi 
meydana gelir. Sızma kapasitesinden az olan 
yağışlar, yüzeysel akışa geçemez. Ayrıca, 

yağıştan önceki toprak neminin yüksek olması 
toprağın emme kabiliyetini azaltarak yüzeysel 
akışı hızlandırmaktadır. Buna mukabil toprak 
neminin azaldığı yerlerde, sızma artar, sel riski 
daha azalır. Dolayısıyla sızma oranı artmakta 
ve sel riski azalmaktadır. Buna karşılık bitki 
örtüsü yönünden fakir olan yerlerde özellikle 
sağanak yağışların hemen ardından sellere 
daha sık rastlanmaktadır.

Sonuç olarak; kaliteli bir yaşamın ön koşulu 
insanın fıtratına uygun hareket etmesi, aynı 
zamanda kendisiyle olduğu kadar doğal 
çevresiyle de barışık olmasıdır. Tarihsel 
süreç içerisinde insanoğlunun her zaman 
doğal afetlere maruz kaldığını görmekteyiz. 
Günümüzde teknolojinin tüm imkân ve 
çeşitliliğine rağmen sel ve taşkınlar gibi 
doğal afetler halen yaşanmakta, can ve mal 
kayıplarına neden olabilmektedir. 

Burada yapılması gerekenler; söz konusu 
bu afetlerden korunmaya uygun yaşamsal ve 
mekânsal alanların tercih edilmesi, şu an için 
mevcut olan riskli alanların tahliye edilmesi, 
şayet kısa vadede bu mümkün değilse riski 
azaltıcı önlemlerin alınması, kıyı, tarım, 
orman ve yerleşim alanlarında ki mevzuat 
düzenlemeleri ve uygulamalarının bu afetleri 
önlemeye ve riski yönetmeye yönelik olması, 
en az bunlar kadar önemli olarak da bu 
afetlere adeta davetiye çıkaracak doğa ve 
çevreye zarar verici davranış ve oluşumlardan 
kaçınılmasıdır.

Sel ve taşkın gibi bu doğal afetlere karşı 
kamu kurumlarınca alınacak önlemler belli 
olup, özellikle de belediyelerin imar ve alt 
yapı çalışmaları konusunda üzerine düşen 
görevleri yerine getirmeleri kaçınılmaz bir 
zorunluluktur. 

Bunun yanında vatandaşların da bu konuda 
sorumluluk duygusuyla hareket etmesi 
gerekmektedir ki, bunlar arasında; imara 
uygun olmayan yerlerde ki (dere yatakları 
gibi) kaçak yapılaşmalardan uzak durmaları, 
var olanların ise tahliyesi noktasında yapılan 
uyarıları dikkate almaları, kanalizasyon 
hatlarına bilerek veya bilmeyerek zarar verici 
eylemlerden kaçınmaları ilk göze çarpan 
hususlardır.
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BİR SU UZMANININ GÖZÜNDEN 
ANKARA’NIN KAYIP DERELERİ

İnşaat ve çevre yüksek mühendisi olan 
Hasan Akyar, aynı zamanda bir “su 

araştırmacısı” olarak da dikkati çekiyor. 
Çocukluğunda yaşadığı bir korku sonucunda 
suya merak salan Akyar, Ankara’nın kayıp 
derelerini araştıran, bu derelerin yeniden 
gün yüzüne çıkarılması için mücadele 
veren bir mühendis. Akyar, “Sadece 
Ankara çanağında 100’ü aşkın dere var. İş 
ve evimiz arasında gidip gelirken aslında 
her gün bu derelerin üzerinden geçiyoruz. 
Kaybolduğunu sandığımız dereler bir yere 
gitmedi. Yüzyıllardır oldukları yerde ancak 
biz göremiyoruz” diyor. 

Kayıp su kaynakları üzerinden kente dair 
bir aidiyet ve ortak hafıza yaratmak için 
çabalayan Akyar, yönetmen Yasin Semiz’in 
çektiği “Asfaltın Altında Dereler Var!” 
belgeselinde de yer aldı. “Ankaralamalar” 

adlı bir de kitabı bulunan Akyar’ı ASKİ Genel 
Müdürlük binamızda ağırlayarak söyleşi 
gerçekleştirdik. Başkent’in 1960’lardan 
bu yana kimi kanal, menfez içine alınan, 
kiminin üzerinden bulvar geçirilen, 
güzergâhı değiştirilen kayıp derelerinin 
izini beraber sürdüğümüz Akyar ile Hatip 
Çayı ve Bentderesi’nin bir zamanlar şırıl 
şırıl açıktan aktığı eski günlere gittik. 
“Geçmiş yıllarda plansız şekilde derelerin 
üzerinin örtülmesinin bugün yaşadığımız 
sel felaketiyle ilgisi var mı?” şeklindeki 
sorumuzu da yanıtlayan Akyar, “Suların 
mülkünü işgal etmediğiniz takdirde taşkın 
olur ama su baskını olmaz. Aksi durumda 
doğa kendinden çalınanı mutlaka geri alır” 
uyarısında bulundu. 

“SUDAN KORKTUĞUM İÇİN ÖMRÜM ONU 
ÖĞRENMEKLE GEÇTİ” 

-Öncelikle ASKİ Bülten 
okuyucularımıza kendinizi tanıtabilir 
misiniz?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) mezunuyum. Kendimi bildim 
bileli hep suyla ilgili işlerle uğraştım; 
kanalizasyon ve içme suyu projeleri 
hazırladım. Belki de ülkemizdeki 
ilk pis su arıtma tesisi tasarımını 
yapan kişiyim. 1975 yılından sonra 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde 
(DSİ) çalıştım. Çevre sorunları ve su 
kirlenmesi konularıyla özel olarak 
ilgilendim. 

-Ömrünüzü adeta suyu tanımaya 
adamışsınız suya ilginiz nasıl başladı? 

Daha ilkokula gitmeden önce 
bir olay yaşadım. Bahçelievler 1. 
Cadde’de oturuyorduk. Babaannemin 
Gençlik Caddesi’ndeki bir yakınına 
yayan gidiyorduk. Kötü kokan bir 
dereyi karşıdan karşıya geçmemiz 
gerekiyordu. Sonradan öğrendim ki adı 
Kirazlıdere’ymiş.  Sağımıza solumuza 
baktık ki ayak izleri vardı. Derenin 
içinde de birkaç taş vardı. Babaannem 
2. taşa adım attığı sırada ben geri 
çekilince lağım akan dereye düştük. 
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Boynuma kadar pis suyun içinde kaldım. 
Ben o günden beri sudan çok korkarım. 
Korktuğum için de ömrüm hep suyu 
öğrenmekle geçti. Üniversitede aldığım 
seçmeli derslerim, hazırladığım tezler hep 
su konusunda oldu. Özel olarak Ankara’ya 
gelecek olursak görevim sırasında 
Ankara’nın içme suyu planlamalarını 
yaptık. Dolayısıyla Ankara’nın su 
kaynaklarına farklı bir yaklaşımım oldu. 
Bir şeyi itiraf edeyim mi? Sudan halen 
çok korkuyorum. Su öyle güçlü bir şey ki 
öğrenmekle bitmiyor. Yaptığı her şeyde 
şaşıp kalıyorsunuz.  

“KAYIP DERELERİN ÇIĞLIĞINI HEPİMİZ 
DUYALIM…” 

-Ankara’nın kayıp derelerinden bahseder 
misiniz? Bu dereler yıllar içinde nasıl oldu 
da ortadan kalktı?

Bir ozanımızın dizelerinde, “Ancak bilirim 
yine de kanayan bir derenin üzerinden 
geçtiğimi” diyor ya o hesap sadece Ankara 
çanağında 100’ü aşkın dere var. Ankara 
çanağı diye tanımladığımız yer; doğuda 
Hüseyingazi, güneyde Ahlatlıbel, Çaldağı, 
İncek yükseltileri, kuzeyde Yenimahalle, 
Keçiören, Karşıyaka sırtları, batıda ise 
Sincan. İş ve evimiz arasında gidip gelirken 
aslında her gün bu derelerin üzerinden 
geçiyoruz. Kaybolduğunu sandığımız 
dereler bir yere gitmedi. Yüzyıllardır 
oldukları yerde ancak biz göremiyoruz.  
Çünkü 1960’lerden bu yana ya kanal içine 
alındılar ya üzerlerine beton döküldü ya 
da güzergâhı değiştirildi. Üzerine pazar 
yeri, park ve otopark yapılan dereler 
de var. Haliyle insanları Hatip Çayı ve 
Bentderesi’nin bir zamanlar salına salına 
açıktan aktığına inandırmak zor. 

“KİRAZLIDERE RÖGAR KAPAĞININ 
ALTINDA KANALA ALINMIŞ”

Mesela ODTÜ arazisinde 5 dere 
olduğundan oradaki öğretim görevlilerinin 
bile haberi yoktu. Şirindere’den Ağıldereye, 
Yalıncaközü’nden Kuzu Kulak’a, 
Kömüsgölü Deresi’ne bütün bunları 
ortaya çıkardık. Ankara’daki dereler 
saymakla bitmez. Kutugün, Beytepe, 
Yalıncakköyü, Karakusunlar, Söğütözü, 
Cevizlidere, Kirazlıdere, Dikmen, Ayrancı, 
Kavaklıdere, Hoşdere, İncesu, Bülbülderesi 
bunlardan bazıları. Örneğin Kirazlıdere 
Anıtpark’ın yanı başında, Bahçelievler 

83. Sokak’ta bir rögar kapağının altında 
kanala alınmış. Dikmen Deresi, bugün 
Ayrancı’da Cemal Süreya Parkı’nın hemen 
altından akmaya devam ediyor. Eskiden 
Bahçelievler’den Maltepe’ye ulaşmak 
için deredeki tahta köprülerin üzerinden 
geçmek zorundaydınız. Ankara Şehir 
Hastanesi için 7 yıl önce açılan kavşağın 
Bilkent’teki Ağıldere’nin önünü kestiğini 
biliyoruz. Bunların hepsinde her mevsim 
su bulunmayabilir, akış olmayabilir; kurak 
dönemler yaşanır ancak kulak verirsek bize 
çığlığını duyurmaya çalışıyor bu dereler. 

Tarihsel olarak baktığımızda bu dereler 
içinde 3’ü yıl boyunca içinde su olan 
dereler. En fazla su Çubuk Çayı’nda vardır 
bu doğudan gelir. Biri Hatip Çayı bu da 
güneydoğudan gelir. Diğeri de İncesu 
Deresi o da güneyden gelir ve havzası 
ta Haymana’ya uzanır. Bunlar Akköprü 
civarında birbiriyle birleşir ve Ankara 
Çayı adını alır. Yani Ankara Çayı aslında 
Ankara’nın drenaj kanalıdır. Ankara’da en 
düşük rakım Ankara Çayı’nın seviyesidir. 
Yeniköy civarında Zir Vadisi’ne girer 
oradan batıya doğru ilerleyerek Sakarya 
Nehri’yle buluşur. Yani Ankara’nın esas 
ana toplardamarı Ankara Çayı’dır. Ankara 
Çayı kirliyse çaya bağlanan bütün sular 
da kirli demektir.  Ankara Çayı, Sakarya 
ile birleşiyor ve havza olarak Karadeniz’e 
ulaşıyor. Örneğin 2000’lerin başlarına kadar 
Konya Yolu ile Dikmen sırtları arasındaki 
dar ve dik yamaçlarda tek katlı, cepheleri 
beyaz badanalı gecekondular yer alıyordu. 
Bahar ve yaz aylarında bu evler yeşeren 
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yaprak örtüsünden görünmez olurdu. 
Kış aylarında ise etraflarındaki toprak 
ıslandığı için yolları çamura bulanırdı.  
Balgat’ın uzantısı Erzurum Mahallesi... 
Gel zaman git zaman bu arazinin değeri 
yükseldi, kentle bütünleşti. Geri dönülmez 
bir konut atağına maruz kaldı. Toprak 
görünmez oldu. İşte tam bu noktada sorun 
başladı. Eskiden bu araziye düşen yağışın 
beşte biri akışa geçip Cevizlidere’ye 
dolaylı ulaşırken, şimdilerde beşte dördü 
Cevizlidere’yi boğuyor. 

“SUYUN TOPRAKLA TEMASINI 
ENGELLEMEK DOĞAYA VERİLECEK EN 
BÜYÜK YIKIM” 

-“Ankara’da son zamanlarda yaşadığımız 
sel felaketinin nedeni üzerinden asfalt 
geçirilen dereler” diyebilir miyiz? 

 
Ne yazık ki su yataklarının çevresinde 

yaşanan imar yoğunluğu ve geçmiş 
yıllarda planlı  şekilde derelerin üzerinin 
kapatılması başlıca neden olarak ortada 
duruyor. Derelerin çevresindeki yapılaşma 
devam ettiği için aşırı yağışlarla birlikte bu 
bölgelerde felaket yaşanabiliyor. Geçmişte 
de yaşandı gelecekte de yaşanabilir. 
1957’de Hatip Çayı’nda 192 kişinin 
kaybolduğu büyük taşkının ardından DSİ, 
kentin drenaj sistemini yeniden ele aldı ve 
1968’den itibaren derelerin üstünü yanlış 
şekilde kapatmaya başladı. Eskiden tek 
katlı, 2 katlı seyrek yapılaşma olan yerlerde 
şimdi 50 kata kadar apartmanlar yapıldı. 
Dolayısıyla oradaki su ihtiyacı 1’ken 20’ye 
çıktı. Tüketilen su da pis su ve evsel atık 
olarak atık su sistemine döndü. Bu durum 
da kanalizasyon sistemine ek yük getirdi. 
Kanalizasyon sistemi ile yağmur suyu 
sisteminin tek bir kanalda birleşmesi 
nedeniyle aşırı yağış olunca dereler taşıyor.  

Akarsulara müdahale olmadığı sürece, 
suların mülkünü işgal etmediğiniz takdirde 
taşkın olur ama su baskını olmaz. İkisini 
birbirinden ayırmak gerek. Aksi durumda 
doğa kendinden çalınanı mutlaka geri alır. 
Derelerin hafızası vardır ve suyun toprakla 
temasını engellemek, doğaya verilecek 
en büyük yıkımdır. Sadece canlıların 
değil taşın, toprağın hakkını da gözeterek 
doğaya sahip çıkmalıyız. 

KARAYALÇIN’IN BAKAY PROJESİ 
ÇÖZÜMÜ

 
-Peki çözüm için şimdiden sonra ne 

yapmalı? 

Şimdi ABD, Güney Kore gibi ülkelerde 
önceden üzerini kapattıkları dereleri 
yeniden açmaya başladılar. Ülkemizde 
de bu yapılabilir ancak bu işin ciddi bir 
maliyeti var. Öyle 5 yılda yapılabilecek bir 
iş değil. Ütopik değil dünyada örnekleri 
var ama ciddi kararlılık, ciddi bir seçmen 
desteği ve farkındalık gerektirir. Onun için 
en uygunu nedir biliyor musunuz henüz 
üstünü kapatmadığımız dereleri korumak. 
Bir de Ali Dinçer döneminde gündeme 
alınan Murat Karayalçın’ın Ankara Belediye 
başkanlığı döneminde geliştirilen ve 
1990’lı yılların başlarında kademeli olarak 
uygulanmaya başlanan “Büyük Ankara 
Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Projesi 
(BAKAY)” ile ayrık sisteme gidildi. Bu 
projenin bir bileşeni olarak Tatlar’da büyük 
bir pis su arıtma tesisi yapıldı. Ancak 
1994’ten sonra bu proje kapsamında 
gereken yatırımlar yapılmadı. Yaklaşık 
40 yıl öncesinin veri ve öngörülerine 
göre planlanan BAKAY Projesi’nin revize 
edilmesi ve güncellendikten sonra 
uygulamanın planlı ve programlı bir 
biçimde sürdürülmesi önem taşıyor. 
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GENÇLİĞİN BAYRAMINDA BAŞKENT 
RENGARENK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için 
birbirinden özel programlar düzenledi.

ABB, Gençlik Haftası kapsamında tiyatrodan 
konsere, spor müsabakalarından doğa 
yürüyüşlerine kadar birçok etkinlikle Başkent’te 
bayram coşkusunu yaşattı. Melek Mosso, Pilli 
Bebek, Aysel Yakupoğlu ve Edis’in dinleyicilerle 
buluşturulduğu konserlere katılım yoğundu. 
EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki toplu 
ulaşım araçlarının da ücretsiz hizmet verdiği 
gün boyunca gençler diledikleri etkinliklere 
zorluk çekmeden ulaştı.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda “Karate 
Şenliği”

 ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire 
Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire 
Başkanlığı 19 Mayıs kutlamaları kapsamında 
Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda 200’den fazla 
sporcuyu “Karate Şenliği”nde buluşturdu.

Elvankent Aile Yaşam Merkezi, Osmanlı Aile 
Yaşam Merkezi ve Batıpark Çocuk Kulübü 
üyesi 208 sporcu şenlikte nefes kesen 
performanslara imza attı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı nedeniyle düzenlenen şenliğe katılan 

genç sporcular, tatlı bir rekabet ortamında 
yapılan spor müsabakalarının ardından 
kupalarıyla poz vererek Ankara  Büyükşehir 
Belediyesine teşekkür ettiler.

ASKİ SPOR 19 MAYIS’TA DUYURDU
Güreş, jimnastik, tekvando, badminton, boks, 

halter, kick boks branşlarında 26 merkezde 2 
bin çocuğun eğitim aldığı ASKİ Spor Kulübü, 
8’nci branşını da yüzme için açtı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı’nda çocukları yüzme sporuyla 
buluşturacağını duyuran ASKİ Spor Kulübü, 
6-13 yaş aralığındaki çocuklara Osmanlı 
Aile Yaşam Merkezi ve Kuşcağız Aile Yaşam 
Merkezi’nde ücretsiz yüzme eğitimi verecek.

Ankara’da 300 Çocuk 300 Sporcu Projesi’ 
kapsamında 7 farklı branşta 2 bin çocuğu 
sporla buluşturan ASKİ Spor Kulübü,  6-13 yaş 
aralığındaki çocuklara yönelik eğitimlerine 
katılım için gerekli bilgileri vatandaşlarımızla 
paylaştı.

ANKARA 19 MAYIS’TA PETUNYALARLA 
SÜSLENDİ

Yabani otların yolunması ve gerekli 
temizliğin yapılmasının ardından ANFA’ya 
bağlı ekiplerimiz Anıtkabir çevresini 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak ektiği 
Petunya çiçekleri ile süsleyerek Atatürk’ün 
aziz hatırasına sahip çıktı. Şehrimizin birçok 
noktasındaki rekreasyon alanları, bulvar, cadde 
ve orta refüjleri tamamı yerli üreticilerden satın 
alınan mevsimlik çiçeklerle süslenerek görsel 
bir şölen oluşturuldu. 
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23 NİSAN UNUTULMAZ ETKİNLİKLERLE 
KUTLANDI 

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tüm birimleriyle organize olarak 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nda birbirinden renkli kutlamalar 
gerçekleştirdi. ASKİ’nin de önemli 
katkılar sağladığı etkinliklerde cadde ve 
bulvarları Türk bayrakları ve billboardlarla 
donatan ABB; Gençlik Parkı’nda Başkentli 
çocuklara özel şenlik düzenledi. 

Ulus Atatürk Anıtı önünde yüzlerce 
çocuğa ‘Seni görmeye, senin uğrunda 
ölmeye geldik’ diyerek Atatürk’ü 
karşılayan Seymen dedelerini hatırlatan 
ve vatanseverlik üstüne kurulu Seymen 
yeminini anlatan gösteriyle başlayan 
programdaki etkinlikler arasında; Halk 

Ekmek Fabrikası’nda kek yapımı, AŞTİ’de 
FOMGET Halk Oyunlarından AVM’lerde 
çocuklar tarafından hazırlanan gösteriler 
gibi çok sayıda organizasyon kendine yer 
buldu.  

GENÇLİK PARKI ÇOCUK SESLERİYLE 
ŞENLENDİ

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nda Kadın ve Aile Hizmetleri 
Daire Başkanlığı bünyesindeki Kuşcağız, 
Altındağ ve Elvankent Aile Yaşam 
Merkezlerinde çocuklar tarafından 
hazırlanan çeşitli gösteriler renkli 
görüntülere sahne olurken, Kültür ve 
Sosyal İşler Daire Başkanlığı da Gençlik 
Parkı’nda tüm Başkentli çocuklar için 
ücretsiz bir şölen düzenledi.
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Gençlik Parkı’nda kurulan şölen alanına 
aileleriyle gelen Başkentli çocuklar; yüz 
boyama, masal kahramanları, maskot 
ve palyaçolar, festival bandosu, kapeora, 
kukla, illüzyon, balon katlama ve bubble 
show gibi pek yok ücretsiz gösteriye yoğun 
ilgi gösterdi.

MİNİK ELLERDEN CUMHURİYETİN 
GELECEĞİNE 500 FİDAN

 ABB Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanlığı ev sahipliğinde Şule Çet Parkı 
yanındaki 7 bin metrekarelik alanda 
düzenlenen ağaç dikme etkinliğine katılan 
70 çocuk, 500 fidanı toprakla buluşturdu.  

Patoloji Derneği iş birliği ile Mucize 
Hayatlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezinde eğitim gören engelli çocukların 
katıldığı etkinlikte sokak hayvanları için 
yapılan kulübeler de rengarenk boyalarla 
süslendi. 
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