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ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’ten
22 Mart Dünya Su Günü Mesajı

erinleşen su ve iklim krizi dünyanın geleceği
için ortak akıl ve eylem birliğiyle hareket
etmeyi kaçınılmaz hale getirdi. Bu çerçevede
düzenlenen uluslararası panellerin sayısı her
gün artarken ASKİ olarak pek çoğunda yerimizi
alıyor; tecrübelerimizi, kaygılarımızı ve çözüm
önerilerimizi sunuyoruz.

Cumhuriyetin ilk yıllarında bilhassa 19281930 yılları arasında ciddi su sıkıntısı yaşayan
Ankara, 1932 yılında faaliyete geçen Kusunlar
Kaptajı ile bu sorundan kurtulmuştu. ASKİ olarak
geçmişi de hatırlatmak adına bu tesisi 90. yaş
gününde vatandaşlarımızla buluşturacağız. Yine
Başkent’imizin görünmeyen nimeti yer altı sularının
verimli kullanılabilmesi için yürüttüğümüz
çalışmaları hızlandıracağız.
Kuraklık ülkemizi ve dolayısıyla Başkent’imizi
tehdit etmeyi sürdürüyor. Tüm canlı hayatın hedefi
olduğu bu olumsuz tabloya karşı geliştirdiğimiz
stratejilerin ana hattını oluşturan Master Planı
her geçen gün etüt ediyor; karşılaştığımız yeni
problemler ve yeni teknolojiler ile güncelliyoruz.
Geçmişteki krizlerden ders alarak Ankara’mızın
gelecekteki 30 yılını bu tufandan kurtarmayı
amaçladığımız planlama ve strateji ile ülkemiz adına
da örnek bir çalışmanın içerisinde bulunmaktan
mutluluk duyuyoruz.
Katıldığımız her toplantıda, elimize geçen her
fırsatta suyun önemini anlatma gayretindeyiz. Su
tasarrufu kuşkusuz alabileceğimiz en çabuk, en
kolay ve en pratik önlem. Kamu vicdanına sığınarak
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yaptığımız çağrıların karşılık bulmaya başlaması
gayretimizin meyve vermeye başladığını gösteriyor.
Hem kent merkezinde hem kırsalda sorumluluk
sahibi vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu
dönüşler Başkent’in suyunun geleceği konusunda
umut beslememize olanak sağlıyor.
Ne mutlu ki tabiatın bize bahşettiği su ile
arınabiliyor ve canlı hayatı sürdürebiliyoruz.
Gelecek bilimcilerin verilere dayanarak oluşturduğu
senaryolar su ve iklime ilişkin hassasiyetlerden
uzaklaşmanın bedelinin tahmin edilenden ağır
ödeyebileceğimize işaret ediyor. ASKİ olarak
vatandaşlarımızın bu bedeli ödememesi için
tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. İçinde
bulunduğumuz bu seferberlik halinin tüm Ankara
halkı tarafından paylaşılması ve kentimizin
ortak geleceğinin inşa edilmesi ise doğru iletişim
kurmaktan, fikir ve önerilerimizi paylaşmaktan
geçiyor. Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir yönetim
anlayışıyla karşınızda olduğumuzu, geleceğe birlikte
yürüdüğümüzü bilmenizi arzu ediyorum.
Tüm çalışma arkadaşlarımın ve halkımızın
gösterdiği özen ve gayreti koruyarak suyuna
sahip çıkacağını biliyor; toprağa düşen çocuk
gözyaşlarının yerini toprağa bereket saçan temiz
suyun alacağı günlerin ve kalıcı dünya barışının
bir an önce gelmesi ümidiyle “22 Mart Dünya Su
Günü”nü kutluyorum.
ERDOĞAN ÖZTÜRK
ASKİ GENEL MÜDÜRÜ
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GENEL MÜDÜR ERDOĞAN ÖZTÜRK,
“EKO İKLİM ZİRVESİ”NDE
ASKİ’Yİ ANLATTI

B

aşkent Ankara, Ankara Büyükşehir
Belediyesi’nin (ABB) katkılarıyla
Ankara Kent Konseyi (ATK) ve Ankara
Ticaret
Odası
(ATO)
ortaklığında
düzenlenen dünyanın ilk “EKO İklim
Zirvesi”ne ev sahipliği yaptı.
Devlet başkanlarından siyasetçilere,
kamu
kurum
ve
kuruluşlarının
temsilcilerinden STK’lere, Büyükşehir
Belediye Başkanlarından sanatçılara,
iş
insanlarından
akademisyenlere,
yazar ve gazetecilerden meslek odaları
temsilcilerine kadar yerli ve yabancı 12
bin katılımcının yer aldığı Zirve’nin açılış
konuşmasını yapan ABB Başkanı Mansur
Yavaş, yaklaşan iklim krizi konusunda
önemli uyarılarda bulundu.
Birbirinden değişik gösterilerin yer
aldığı, ünlülerin akın ettiği, su konusunda
önemli ve geleceğe yönelik panel ve
konferansların yer aldığı Zirve’de ayrıca
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi
(ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk
de moderatörlüğünü yaptığı panelde bir
sunum yaparak ASKİ’nin çalışmalarını
anlattı.
Ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev
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sahipliği yapan, dünyanın geleceğine ilişkin
sorun ve yeni teknolojilere yön veren, pek
çok ülke ve şehre ilham olan Başken Ankara,

bu kez de çağın en büyük krizlerinden biri
sayılan iklim değişikliğine yön verecek
önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş’ın açılış konuşmasını
gerçekleştirdiği “EKO İklim Ekonomi ve
İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı”, dünyanın

karşı karşıya olduğu iklim değişikliği
krizine karşı farkındalık yaratmak için
çabalayan iklim elçilerini Ankara’da
buluşturdu.
ATO Congresium’da gerçekleştirilen,
‘iklim değişikliği’ ile ‘yeşil dönüşüm’
konularının tüm yönleriyle ele alındığı
“EKO İKLİM: Ekonomi ve İklim Değişikliği
Zirvesi”de alkışlarla kürsüye çıkan
ABB Başkanı Mansur Yavaş, zirvenin
Ankara’da yapılıyor olmasından duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, “Ankara’nın
bu konuda da öncü kent kimliğine sahip
olmasını çok değerli buluyorum” dedi.
İklim değişikliği nedeniyle son
dönemde alışılmışın dışında olayların
yaşandığına dikkat çeken Yavaş, “Eğer bu
konuda herhangi bir önlem alınmaz ise
2050 yılına geldiğimizde yılda 23 trilyon
dolarlık ekonomik kaybın oluşacağı
tahmin
edilmektedir”
uyarısında
bulundu.
Konuşmasına Türkiye’de ve Başkent’te
konuya ilişkin yapılan çalışmalara da
değinen Yavaş, katıldığı “Büyükşehirlerde
Yeşil Dönüşüm” isimli panelde de
Başkent’i yeşil ve çevreci bir kent hâline

getirmek için hayata geçirdikleri projeleri
anlatarak, Başkent’te su kullanımı
konusunda tasarruf odaklı uygulamalar
başlattıklarını kaydetti. ABB Başkanı
Mansur Yavaş, “Belediye başkanları
olarak biliyoruz ki geleceğe yön
vermek zorundayız. Bu toplumsal bir
sorumluluk” dedi.
Zirveye katılanların yoğun ilgi gösterdiği
ABB Başkanı Mansur Yavaş ayrıca iklim
elçileri olan sanatçı Beren Saat ve Kenan
Doğulu’ya zirveye yaptıkları katkılardan
dolayı teşekkür ederek plaket de verdi.
ASKİ GENEL MÜDÜRÜ ÖZTRÜK,
ÇALIŞMALARI ANLATTI
ABB iştirakçilerinin yanı sıra ASKİ’nin
de standının yer aldığı zirvede, ASKİ
Genel Müdürü Erdoğan Öztürk,
“İklim Değişikliğine Uyumda Yerel
Su Yönetimi” başlıklı panelde bir
sunum yaparak ASKİ’nin çalışmaları
hakkında bilgi verdi. Öztürk ayrıca,
İzmir, Gaziantep ve Balıkesir Büyükşehir
Belediyelerinin Su ve Kanalizasyon
İdareleri Genel Müdürlerinin katıldığı
panelin moderatörlüğünü yaptı.
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Paneldeki
konuşmasına
Zirve’ye
ilişkin bilgiler vererek başlayan Öztürk,
“Cumhuriyetimizin
Başkentinde
dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz. EKO
İklim Zirvesi, tüm canlılara yaşanabilir
bir dünyayı miras bırakmak için atılan
önemli bir adımdır” diye konuştu.

destek veren Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere
ATK ve ATO başkanlarına da teşekkür
ederek, konuşmasına devam eden
Öztürk, şunları kaydetti:
“Zirvenin verimli geçmesi için ASKİ
olarak tüm birikimimiz ve önerilerimizle
biz de bugün burada varız. Zirve
boyunca ortaya çıkan fikirleri dikkatle
takip edeceğiz. Burada paylaşılan
teknolojilerin transferi için de gerekli
değerlendirmelerde
bulunacağız.
Ayrıca bu zirvenin gelenekselleşmesi
için de kurumsal olarak katkı sunmayı
sürdüreceğiz.”
Panelin ardından Öztürk ve diğer
konuşmacılar İZSU Genel Müdürü
Aysel Özkan, BASKİ Genel Müdürü İzzet
Günal ve GASKİ Genel Müdürü Hüseyin
Sönmez’e plaket verildi. ASKİ Genel
Müdürü Öztürk’e plaketini CHP Ankara İl
Başkanı Ali Hikmet Akıllı takdim etti.

ÖZTÜRK:
“TARİHİ
MİSYON
YÜKLENİYORUZ”
Zirvenin sektörler arasında zorunlu
yeşil dönüşüm ve iklim değişikliğinde
farkındalık oluşturmak için sürdürülebilir
ve
döngüsel
ekonomiye
geçişi
desteklemeyi amaçladığını ifade eden
Öztürk, “EKO İklim Zirvesi hem niteliği
hem de niceliği açısından dünyanın
geleceğine planlı ve programlı bir
yaklaşım kazandırmakta. Bu türde
dünyada ilk organizasyon olması
dolayısıyla insanlık için büyük anlamlar
ifade ettiğini de söylemek abartı olmaz
sanırım. Ayrıca büyük bir gururla
söylemek isterim ki; burada tarihi
BAŞKAN YAVAŞ VE EŞİ ASKİ STANDINDA
bir misyonu yükleniyoruz. Gelecek
Panellerin yanı sıra sertifikalı eğitim
kuşakların ve tüm eko sistemin geleceği programları,
workshoplar,
sergiler,
için çok önemli adımlar atıyoruz” dedi. dinleti, konser , tiyatro ve mini
EKO İklim Zirvesi’nin düzenlenmesine gösterilerin de sahnelendiği zirvede,

8

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştirakleri
ile birlikte Ankara’ya içme suyu sağlayan
ASKİ’de stant açtı. Atık suyun arıtılma
aşamalarının görsel olarak sunulduğu
ve ASKİ Daire Başkanlıklarının tanıtıldığı
standa ilgi yoğun oldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, zirvenin ilk günü, eşi
Nursen Yavaş ise ikinci gün ASKİ standını
ziyaret etti. Standın birbirinden renkli
ziyaretçileri arasında sinema sanatçısı
Erkan Petekkaya, Demokrat Parti Genel
Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt,
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
Fatma Şahin, Ankara Kent Konseyi
Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Cumhuriyet
Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş,
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın
Daire Koordinatörü Volkan Memduh
Gültekin, Ankara Büyükşehir Belediyesi
Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin
Aslan ve ASKİ Genel Müdür Yardımcısı
Baran Bozoğlu da yer aldı.

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma
Derneği Başkanı olan Baran Bozoğlu da
Zirve’de düzenlenen farklı bir panelin
moderatörlüğünü gerçekleştirdi.
Bozoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen
“2022 İklim Şurası Değerlendirme
Oturumu”; Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği
Müdürü Canan Özkan, İller Bankası Genel
Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji
Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr.
Abdullah Buğrahan Karaveli, Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Dr.
Abdülkadir Bektaş ve WWF Türkiye İklim
ve Enerji Programı Kıdemli Uzmanı Tanyeli
Behiç Sabuncu’nun katılımıyla gerçekleşti.

ASKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
BOZOĞLU DA ZİRVE’DE
ASKİ Genel Müdürü Öztürk’ün yanı sıra
Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda
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ASKİ Basın
Yayın Şube
Müdürlüğü’nün
“Tükenen Suyumuz Değil Geleceğimiz”
sloganı ile hayata geçirdiği “Su Kardeşliği
Projesi”nin de startı verildi. Projenin
maskotu Ankara keçisi Ma, standı ziyaret
eden çocuklara, “Merhaba Çocuklar
Benim Adım Ma. Şimdi tüm çocuklar,
‘Su israfına dur’ diyor” diyerek seslendi.
Çocuklar ve diğer ziyaretçiler, keçi
Ma’nın resminin bulunduğu duvarda
avuç içlerini boyayarak el baskısı yaptılar.
Yoğun ilginin yaşandığı standa gelen
ziyaretçilere, Zirve’nin anlam ve önemine
uygun olarak arka kısmında çiçek tohumu
bulunan özel olarak hazırlanmış kurşun
kalem hediye edildi.
ASKİ standında ayrıca, katılımcılara
İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde
arıtılarak özenle paketlenen musluk
suyu da ikram edildi. Suyu tadan bazı
ziyaretçiler, lezzetli olduğunu belirterek,
Ankara’da musluktan akan suyu güvenle
tükettiklerini söylediler.
NEDEN “MA”?
ASKİ Genel Müdürlüğü Basın Yayın
Şube Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği
“Su Kardeşliği projesi”nin amacı çağın
en büyük krizleri arasında gösterilen
ve her geçen gün tehlikenin daha da
gün yüzüne çıktığı kuraklık riski… Her
bir damlasının israfıyla kuraklığa daha
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çok yaklaşıldığı uzmanlar tarafından
da gündeme getirilen su israfına “dur”
demek amacıyla başlatılan projenin ana
hedefi ise dünyanın dört bir tarafından
tüm çocukları “Su Kardeşliği” çatısı
altında buluşturmak.
Buluşmanın start aldığı Eko İklim
Zirvesi’nin ardından, proje kapsamında
özellikle çocuklar ve gençlere yönelik
çeşitli aktivite ve organizasyonlar
düzenlenmesi, su israfıyla ilgili farkındalık
yaratılması amaçlanıyor.
Projenin ana kahramanı olan “Ankara
Keçisi Ma”nın su israfına karşı yapılması
gerekenleri çocuklara anlattığı, tehlikenin
boyutları
hakkında
bilgilendirdiği
kitapçıkların da dağıtıldığı Zirve’de, bu
farkındalığın oluşturulması için “Su
İsrafına Dur” duvarına el izlerini basarak
bürokratlardan,
akademisyenlere,
ünlülerden ana hedef olan çocuklara
kadar pek çok ziyaretçi, projeye destek
verdiler.
Su anlamına gelen “Ma” isimli Ankara
Keçisi, dağıtılan kitapçıklarda, su ile
ilgili bilgilerin yanı sıra, su israfına karşı
yapılması gerekenleri anlatıyor ve çeşitli
oyunlarla, çocukların eğlencesine ortak
oluyor.
Su israfına karşı “Ma”nın “Su Kardeşliği
Kuralları” adı altındaki uyarılarından
bazıları şunlar:

“Buraya sizinle yeni bir güç
olduğumuzu söylemek için geldim.
Artık bize katılan herkes, ‘Su Kardeşliği’
ailesinin bir parçası demektir. Şu
an çok sevinçliyim çocuklar! Çünkü
Su Kardeşliği, dünyamızdaki suyu
korumaya geliyor…

-Çamaşır ve bulaşık makinesi yerine
hiçbir şeyi elde yıkamaaaa. Bu arada
anne ve babana da bunları anlatmayı
unutmaaaa. Bunu yaparsan yılda
tonlarca suyu korumuş olursun.

-Meyve ve sebzeleri musluk altında
yıkamaaaa.
-Sifona gerekmedikçe basmaaaa.
Ellerini
yıkarken
veya
dişini
fırçalarken suyu açık bırakmaaaaa. Buna dikkat ederek yılda tonlarca suyu
Böylece her maaa dediğinizde beni korumuş olursun.
hatırlarsınız Su Kardeşlerim.
-Arabanızı
yıkarken
hortumu
Bunun yerine, elini sabunlarken suyu
kapat, sonra suyu aç, dişini fırçalarken kullanamaaaa. Bunun yerine bir
suyu kapat sonra suyu aç. Hatta bir kova su kullanarak yıla tonlarca suyu
bardak suyla dişini fırçalarsan bir yılda korumuş olursun.
tonlarca suyu korumuş olursun.
Sevgili çocuklar,
Bu kuralları her gün uygularsak ve su
-Banyo yaparken küvet kulanmaaaa,
duşu kullan ama orada da uzun kardeşliği’nin ne olduğun çevremizdeki
kalmaaaa… sevgili Su Kardeşim, herkese anlatırsak, işte o zaman suyu
banyoda 1 dakika kısa kalsan, yılda korumuş oluruz.
Size güveniyorum ve her zaman
tonlarca suyu korumuş olursun.
yanınızdayım. Ma arkadaşınız suyu
korumak için hep burada olacak. “

Suyu korumayı
unutmaaaaaaaaa…
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Çocuklardan Mesaj Var
ARTIK SU İSRAFI YAPMAAA...

Şimdi tüm çocuklar, keçi MA ile
su israfına DUR diyor
“Tükenen Suyumuz Değil Geleceğimiz”
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SU İSRAFINA SE
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N DE DUR DE !
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“SU VER”

KAMPANYASI YÜREKLERE SU SERPMEYE DEVAM EDİYOR…

A

nkara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş’ın, ekonomik kriz
nedeniyle su faturalarını ödemekte zorlanan
vatandaşlara “destek olabilmek” için başlattığı
“Sosyal yardım alan ailelerimizin su faturasını
ödemek için su ver” kampanyası büyüyerek
devam ediyor.
Başkent’te başlattığı her iyilik hareketi
büyüyen ve büyüdükçe sevindiren Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “su ver”
hareketinin Ocak ayı rakamlarını sosyal medya
hesapları üzerinden “Dayanışmayla daha
güçlüyüz” sözleriyle paylaştı.
Başkentli ailelerin yuvalarına adeta su serpen
“su ver” kampanyası kapsamında Ocak ayında
ödenen fatura adedi “7 bin 752”, toplam
tutar ise “372 bin 458 TL” oldu. Bu rakamlarla
bugüne kadar ödenen fatura adedi 115 bin
416, tutar ise 5 milyon 609 bin 147 TL’yi buldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş’ın, ekonomik kriz nedeniyle su faturalarını
ödemekte güçlük çeken vatandaşlara destek
olmak amacıyla geçtiğimiz yıl mart ayında
başlattığı “su ver” kampanyası, büyümeye
devam ediyor. Her ay ödenen fatura adedi
ve miktarıyla, vatandaşlar arasındaki güçlü
dayanışma bağının arttığını gözler önüne seren
rakamlar, Ocak ayında da bir rekor kırıldığını
gösterdi.
Sosyal medya hesapları üzerinden ocak
ayında ödenen fatura adedini “7 bin 752”,
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toplam tutarı ise “372 bin 458 TL 59 Kuruş”
olarak açıklayan ABB Başkanı Mansur Yavaş,
destek olan herkese, “İyilik hareketine katkıda
bulunan herkese teşekkür ediyorum” sözleriyle
seslendi.
Özellikle pandemi sonrası artan ekonomik kriz
nedeniyle çeşitli destek çağrılarıyla vatandaşlar
arasında dayanışmayı artırmayı amaçlayan
ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, su faturalarını
ödemekte zorlanan vatandaşlar için başlattığı
“su ver” kampanyası da birçok ailenin yuvasına
adeta su serpti.
11 AYDA “115 BİN 416 FATURA VE TOPLAM
5,6 MİLYON TL”
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından
pandemi
koşullarında
zorluk
yaşayan
vatandaşları da kapsayan iyilik hareketleriyle
kiminin yuvasına kömür, kiminin yuvasına su,
kimininkine aş, kimininkine de maddi destek
olan “su ver” kampanyaları yüzlerce ailenin
yuvasına umut oldu.
11 ayda 115 bin 416 adet fatura adediyle
toplam 5 milyon 609 bin 147 TL’ye ulaşan
yardımları sosyal medya hesaplarından paylaşan
Başkan Mansur Yavaş, ocak ayı rakamlarını gün
gün de açıkladı.
Başkent Ankara’da her musluktan suyun
sağlıklı, temiz ve hijyenik akabilmesi adına
alt yapı yenileme ve yeni hat döşeme
çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ASKİ

Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra Başkentliler
de bu musluklardan suyun kesintisiz akması
adına birlik, beraberlik ve dayanışma örneği
ortaya koydular. Öncülüğünü ABB Başkanı
Mansur Yavaş’ın çektiği iyilik hareketiyle 11
ay boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin faturalarını
el birliğiyle ödeyen Başkentliler, kampanyanın
başlamasıyla birlikte ilk günden kampanyaya
destek verdiler.
Bu kapsamda en çok fatura adedinin
ödendiği ay 44 bin 194 adet faturayla 2021
Nisan ayı olurken, 32 bin 486 adetle Mayıs ayı
da ikinci sırada yer aldı. Ekonomik krizin gün
be gün artması ve vatandaşların sırtına binen
yükün artmasına rağmen, dayanışma ve
yardımlaşmadan vazgeçmeyen Başkentlilerin,
ihtiyaç sahibi vatandaşların faturalarını en
çok ödediği bu ayları 10 bin 914 adetle aralık
ayı ve 7 bin 752 adetle ocak ayı takip etti.

Yavaş, “Ekonomik kriz vatandaşlarımızı
zor durumda bıraktı. İhtiyaç sahibi
ailelerimizin su faturalarına destek olarak
bu iyilik hareketine katkıda bulunan herkese
teşekkür ediyorum. İyiliği birlikte büyütmek
için suver.aski.gov.tr” açıklamasını yaptı.
Başladığı ilk günden bu yana her gün yüzlerce
ailenin yüzlerini güldüren kampanyaya destek
vermek isteyen vatandaşlar, sosyal yardım
alan ailelerin su faturasını ödemek için
“https://suver.aski.gov.tr/” adresine girerek
fatura ödemesi yapabilirler.

“İYİLİĞİ BİRLİKTE BÜYÜTMEK İÇİN SU VER”
Bu örnek dayanışma ve yardımlaşma
sürecini, rakamlarıyla ve “Dayanışmayla daha
güçlüyüz” sözleriyle sosyal medya hesapları
üzerinden paylaşan ABB Başkanı Mansur

https://suver.aski.gov.tr/
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MUTLUKENT’TE MUTLU SON

A

SKİ Genel Müdürlüğü, Çankaya
Mutlukent
Mahallesi’nin
yıllardır
kanayan yarası olan yağmur suyu ve pissu
baskınlarının giderilmesi için çalışmalara
başladı.
ASKİ Genel Müdürlüğü, Çankaya Mutlukent
Mahallesi’nde özellikle yağışlar sonrası
yaşanan yağmur suyu ve pissu baskınlarının
önünü kesecek çalışmalara başladı. Bölgede
başlayan alt yapı yenileme çalışmalarını
Mutlukent Mahallesi Muhtarı Ayfer Yargıç ile
birlikte yerinde inleyen ASKİ Genel Müdürü
Erdoğan Öztürk, müjdeyi verdi:
“Bu yıl içerisinde bu bölgede hiçbir sorunu
bırakmamayı hedefliyoruz.”
Başkent’in dört bir tarafında bulunmayan
bölgelere alt yapı götürme ve eskimiş olanların
da yenilenmesine son sürat devam ASKİ Genel
Müdürlüğü, bu kapsamda merkez ve çevre ilçe
demeden aynı anda hummalı çalışmalarına
devam ediyor.
Çankaya İlçesi Mutlukent Mahallesi’nde
de bazı site ve konutların özellikle yağışların
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ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk,
müjdeyi verdi:
“Bu yıl içerisinde bu bölgede hiçbir
sorunu bırakmamayı
ardından
zemin kat vehedefliyoruz.”
bodrum katlarında
meydana gelen su baskınlarının önüne
geçilmesi adına çalışmalara başlayan ASKİ Genel
Müdürlüğü, bölge alt yapısını yenileyerek, bu
sorunun etap etap giderilmesini sağlayacak.
Bölgedeki kanalizasyon şebeke hatlarının eski
ve yetersiz olduğunu, gerek muhtarlığın gerekse
bölge sakinlerinin şikayetleri üzerine yapılan
tespit çalışmalarının ardından da sorunların
çözümü için çalışmalara başladıklarını
kaydeden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk,
“Önce sorunun tespitini yaptık ve özellikle
kanalizasyon hatlarının çok eski olduğunu
bunun sonucunda da yağmur suyu hatlarıyla
birçok yerde, pissu hatlarıyla birlikte çalışması
sonucu belli noktalarda pis suların geri
teptiğini gördük. Bu yüzden de özellikle zemin
ve bodrum seviyesindeki daireler sular altında
kalıyordu” dedi.

ÖZTÜRK’TEN MÜJDE:
“BU YIL İÇİNDE SORUN KALMAYACAK”
Bunun tespitinin ardından projelendirme
çalışmalarını gerçekleştirdiklerini anlatan
Öztürk, “İşte gerek site yöneticilerimiz
olsun gerekse muhtarımızdan gelen yoğun
şikâyet ve talepler üzerine şu an önünde
bulunduğumuz Mutlukent Mahallesi Girişim
Sitesi’nin önünde bulunduğumuz noktada
kanalizasyon hatlarını yeniledik ve burayı
ana deşarj hattına bağladık. Yağmur suyu
ile ilgili sistemin oluşturulması için de kazıya
başladık” dedi.
Bölüm bölüm tüm mahallenin sorununu
giderileceğini anlatan Öztürk, “Bu yıl içinde
bu bölgede hiçbir sorunu bırakmamayı
hedefliyoruz” müjdesini verdi.

Mahallelerinde yürütülen çalışmalar için
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’e teşekkür
eden Mutlukent Mahallesi Muhtarı Ayfer
Yargıç da “Öncelikle genel müdürümüze
çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bizim
mahallemiz eski bir mahalle ve sorunlarımız
da çok fazlaydı. Yıllardır çok uğraşıyorduk.
Genel Müdürümüzün sayesinde çok
sevinçliyiz. Artık sorunlarımız bitecek
inşallah. Kendisine çok teşekkür ediyoruz”
dedi.

Bölgede yer alan ve su baskınları
konusunda sık sık sorun yaşayan Girişim
Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Doğan da uzun süredir altyapı sorunlarının
bulunduğunu kaydederek, “Yağmur suyu
taşmalarında ve kanalizasyon taşmalarında
çok büyük mağduriyet yaşadık. Ancak bu
mağduriyetimiz, yapmış olduğumuz başvuru
sonucunda Büyükşehir Belediye Başkanımız
Mansur Yavaş ve ASKİ Genel Müdürümüz
Erdoğan Öztürk sayesinde çok kısa bir
zamanda çözüldü. Kendilerine burada
teşekkür ediyorum” sözleriyle duygularını
dile getirdi.
BÖLGEDE NE YAPILIYOR?
Bölgede yıllardır yaşanan su baskınları
probleminin giderilmesine yönelik ASKİ
ekiplerince yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi
veren yetkililer, şu bilgileri verdi:
“1970-1971-1973 ve 1974. Sokaklar
kesişimindeki kanalizasyon şebeke hatlarının
yetersiz ve eski olması sebebiyle buralardaki
mevcut alt yapıyı çapı 300 mm’lik pis su
hatlarıyla değiştiriyoruz. Burada bin 1856
metre hat döşeyeceğiz ve su baskınlarının
bertaraf edilmesi ve yüzey sularının
toplanması için de 165 metre 500 mm’lik,
930 metre de çapı 400 mm’lik yağmur suyu
hattı projelendirildi.”
Çalışmaların öncelikle pissu baskınlarının
yoğun şekilde yaşandığı Girişim Sitesi önünde
yapılacağını kaydeden yetkililer, “Ay sonuna
kadar bitirilmeyi hedeflediğimiz projenin bu
ayağında ise proje deşarjından itibaren 350
metre 300 mm’lik pissu, 70 metre de 400
mm’lik yağmur suyu hattı imalatı yapılacak”
açıklamasını yaptılar.
Yetkililer, bölgedeki çalışmanın ardından da
projenin üst kotlardaki cadde ve sokaklarda
devam edeceğini açıkladılar.
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ASKİ ÇAĞRI MERKEZİ’NDEN BAŞKENTLİLERİN
SORUNLARINA CANLI DESTEK
-GEÇEN YIL 470 BİN ÇAĞRI YANITLANDI

-ÇAĞRI MERKEZİNE GELEN TALEPLER GÜLÜMSETTİ

A

SKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde
hizmet veren 616 10 00 numaralı “ASKİ
Çağrı Merkezi”, geçen yıl 470 bin 44 çağrıyı
yanıtladı. BAŞKENT 153 üzerinden kayıt
altına alınan 269 bin 861 başvurunun hemen
hemen tamamı çözüme kavuşturuldu. Gerçek
sorunların yanı sıra çağrı merkezine gelen
“Üst kattaki komşum çok gürültü yapıyor”,
“Kayınvalideme tahammül edemiyorum ne
yapmalıyım?”, “Kedim çok tüy döküyor”
gibi birbirinden ilginç talepler ise gülümsetti.
Kurumu ilgilendirmeyen taleplerin, çağrı
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merkezini gereğinden fazla meşgul ettiğine
dikkati çeken yetkililer, vatandaşlardan
gerçek ihtiyaç sahiplerini düşünerek duyarlı
olmalarını istedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi BAŞKENT
153 Çağrı Merkezi bünyesindeki ASKİ hattı,
sürecin yerinden daha hızlı ilerleyebilmesi
için Kasım 2021 tarihinden itibaren ASKİ Çağrı
Merkezi’ne entegre edildi. Tek merkezden
hizmet vermeye başlayan çağrı merkezi, 52
kişilik personeli ile Başkentlilere 7 gün 24
saat canlı destek sağlıyor. 616 10 00 numaralı

“Abonelik işlemleri için gerekli evrakları
sorma veya borç sorgulama için arayan
vatandaşlarımız ile ortalama 1 dakika ve
altında, su ve kanal arızalarında veya su ve
kanal hattı taleplerinde 1-2 dakika arası,
fatura itirazı için arayan abonelerimiz
ile de ortalama 5 dakika ve üzerinde
konuşuluyor. Örneğin geçtiğimiz ekim
ayında abonelerimiz ile 87 bin 888 dakika,
kasım ayında 84 bin 877 dakika, aralıkta
ise 82 bin 6 dakika konuşulmuş. Ekim ayını
baz alırsak 1 aylık sürede aslında 2 aylık
konuşma yaptığımız ortaya çıkıyor. Yani
çağrı merkezi elamanlarımız Ankaralılarla
aralıksız şekilde telefonda konuşmuşlar.
2021 yılında toplam 470 bin 44 çağrıyı
yanıtladık.”
KAPSAMLI BAŞKENT 153 BAŞVURULARININ
YÜZDE 95’İ BİR HAFTADA CEVAPLANIYOR
Tüm çağrıların ses kaydının 2 yıl boyunca
muhafaza edildiğini aktaran yetkililer, nitelikli
personel ve çalışma ortamı ile ASKİ Çağrı
Merkezi hizmetlerinin kalitesinin arttığının
altını çizdi. Yetkililer, şöyle konuştu:
“Gelen çağrılardan günlük 400–420 arası
kayıt alınarak, Başkent 153 sistemine
atılıyor. Hafta sonları bu rakam 280-300
arasına düşüyor. Personelimizin aldığı
başvuru kayıtları eğer zamanında birim
tarafından cevaplanmaz ise sistem uyarı
veriyor. Birime ulaşılarak vatandaşa dönüş
yapmaları isteniyor. Böylece Bilgi Edinme
Kanunu’nun sunduğu yasal süre içinde
kaydın cevaplanması sağlanıyor. Çok sayıda
GEÇTİĞİMİZ EKİM AYINDA 87 BİN DAKİKA
başvuru aynı gün içinde cevaplanarak
KONUŞTUK
sorunlar hızla çözülüyor. Ancak daha
Çağrıların gün içerisinde 10.00-16.00 kapsamlı Başkent 153 başvuruları ise
saatleri arasında yoğunlaştığını, 11.00-12.00 biraz daha zaman alıyor. Başkent 153
saatleri arasının ise en yoğun zaman dilimi başvurularının ortalama yüzde 95’i bir
olduğunu belirten yetkililer, arıza gibi özel hafta içinde cevaplanmış oluyor.”
durumlarda ASKİ Çağrı Merkezi’ne günde
3 bin ve üzerinde çağrı geldiğini açıkladı. SU KESİNTİLERİ VATANDAŞA ANLIK
Yetkililer, bu rakamın yaz aylarında günlük BİLDİRİLİYOR
ortalama bin 800-2 bin, kışın ise bin 200-bin
Yetkililer ayrıca bir bölgede planlı su kesintisi
500 aralığında olduğunu, çağrı sayısının hafta gerçekleştirileceği zaman kayıtlı abonelerin
sonlarında yarı yarıya düştüğünü kaydetti. cep telefonlarına kesintiden bir gün önce
ASKİ Çağrı Merkezi yetkilileri, konu hakkında otomatik mesaj gönderilerek bilgi verildiğini
şu bilgileri paylaştı:
belirtti. Diğer su kesintilerinde ise abonelerin
ASKİ Çağrı Merkezi, 2021 yılında 470 bin 44
çağrıyı yanıtladı; kayıt altına alınan 269 bin
861 başvurunun neredeyse tamamı çözüldü.
Ankaralıların talep ve sorunlarına hızlı
ve etkin çözüm geliştirmeyi amaçlayan
ASKİ Çağrı Merkezi, 24 saat esasına göre 3
vardiya sistemiyle çalışıyor. Çağrı merkezi
bünyesinde 1 müdür, 1 şef, 1 koordinatör, 3
vardiya sorumlusu ve 44 çağrı personeli yer
alıyor. Vatandaşların online ve Başkent 153
üzerinden oluşturduğu kayıtların dağıtımı
ve takibi için ise 2 çalışan istihdam ediliyor.
Yetkililer, vatandaşların çağrı merkezini
genelde fatura sorgulama, abonelik işlemleri
için gereken evrakları öğrenme, içme suyu ve
atık su (kanalizasyon) arızaları için aradığını
bildirdi.
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anlık olarak bilgilendirildiğini ifade eden
yetkililer, cep telefonları değişen abonelerin,
www.aski.gov.tr. internet sitesinde bulunan
“Su Abonelik Bilgilerinizi Güncellemek
İçin Tıklayın” sekmesini kullanarak telefon
numaralarını güncelleyebileceklerini söyledi.
GÜLÜMSETEN TALEPLER: “VALLA O KADAR
SU TÜKETMİYORUM”
Bu arada ASKİ Çağrı Merkezi’ne gelen ilginç
talepler ise tebessüm ettiriyor. Vatandaşlar
çok gürültü yapan üst kat komşusunu ya da
kayınvalidesini şikâyet etmek için de çağrı
merkezini arayabiliyor. Örneğin yetkililer, su
faturasına itiraz eden bir vatandaşın, ASKİ
personelini ikna etmek için “Hanımefendi
vallahi ben o kadar su tüketmiyorum.
Çamaşır makinesinden çıkan suyu biriktirip

evimi o su ile temizliyorum” dediğini aktardı.
Yetkililer, bir başka abonenin ise yüksek
faturaya tepki gösteren komşusuna, “Biz pis
miyiz de bize az, onlara çok fatura geliyor”
sözleri ile destek çıktığını söyledi.
ADANA’DA İKAMET EDEN DE ASKİ’Yİ ARADI
Yine “Kurumunuza verdiğim dilekçemin
sayı numarasını öğrenebilir miyim?” diye
ASKİ Çağrı Merkezi’ni arayan bir abonenin
Adana’nın Seyhan ilçesinde ikamet ettiğinin
anlaşıldığını belirten yetkililer, “Bu ve
benzeri şekilde aslında kurumumuzu
ilgilendirmeyen telefon görüşmeleri çağrı
merkezimizi gereğinden fazla meşgul
edebiliyor. Tüm vatandaşlarımızdan gerçek
ihtiyaç sahiplerini düşünerek biraz daha
duyarlı olmalarını istiyoruz” diye konuştu.

www.aski.gov.tr.
internet sitesinde bulunan
“Su Abonelik Bilgilerinizi
Güncellemek İçin Tıklayın”
sekmesini kullanarak telefon numaralarınızı
güncelleyebilirsiniz.
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SU
FARKINDALIĞI
SEZGİN ERÖZBAĞ
İç Denetim Birimi Başkanı

B

ir an için belli bir süre ıssız bir çöle bırakılacağınızı
düşünün. Size yanınıza ihtiyacınız olan üç şey
almanız söyleniyor. Herhalde ilk akla gelen su olur
(Bazıları için sigara olabilir, çünkü böyle bir konuşmaya
şahit oldum, böyle düşünenlere tavsiyem bir an önce
sigarayı bırakmalarıdır).
Çünkü su yaşam için temel ihtiyaç. Hiçbir şekilde
alternatifi yok, hepimiz yaşamak için suya muhtacız,
sadece insanların değil tüm canlıların yaşam kaynağı.
Suya ihtiyaç duyulduğunda gösterilen refleks bebek iken
başlar yaşam boyu devam eder. Dolayısıyla bizim için bu
kadar değerli olan suyun, sadece ihtiyaç olduğu zaman
değil her zaman kıymetini bilmek lazım.

kuvvetli bir vurgu yapıldığını ve çözüm önerilerine yer
verildiğini görmekteyiz.
İşin vatandaş boyutuna gelince aslında bilinen ancak
tekrar edilmesinde fayda gördüğüm hususlara aşağıda
yer vermek istiyorum.
- Su kaynaklarımız korunmalı ve suyu kirleten maddeler
çevreye atılmamalı.
- Tarım arazilerini sulamada salma sulama yerine
damlama sulama yapılmalı. (Suyun yaklaşık %75’i
tarımda kullanılmaktadır. Bu husus da tarım sektöründe
olanlara çok büyük bir sorumluluk düşmektedir)
- Bozuk musluklar tamir edilmeli.

Aslında suyu korumak ve israf etmemek insanın
inanç ve kültürel kodlarında var. Ancak sorun bunun
yeterince davranışlara yansıtılamaması, bir yaşam
halini almamasıdır. Herkes temiz bir su kaynağını
kirletmemek, suyu boş yere akıtmamak gerektiğini gayet
iyi bilir. Ancak bunun tam tersi o kadar çok kötü örneğe
rastlamaktayız ki, üzülerek ve ibretle izlemekteyiz.

- Musluk ve duş başlıklarında su akışını azaltan, su
basıncını arttıran sistemler kullanılmalı.

Sigara örneğine dönecek olursak. Sigara içmenin sağlığa
zararlı olduğu, dumanının yakın çevreye zarar verdiği,
maddi bir külfetinin olduğu bilinir, ama sigara içilir.

- Duş yaparken musluk sürekli açık tutulmamalı ve duş
süresi gereğinden fazla uzatılmamalı.

Burada sorun bilmemek değil, gereğini yapmamak.
Peki, çözüm ne? Çözüm öze dönmek, buna uygun
yaşamaktır. Başta kendimiz olmak üzere çevremizle
barışık olmak, elimizde ve irademizde olanı amacına
uygun kullanmaktır. Aksi durum kaostur, adaletsizliktir.
Suyu korumayı ve israf etmemeyi de aynen bu şekilde
düşünmek lazım. Bu aynı zamanda insani bir duruşun
da gereğidir.
Bazı konular var ki insanlar için yaşamsal, devletler için
stratejik derecede önemlidir. Su da bunların en başında
gelmektedir. Öyle ki bazı ülkelerin ulusal planlarında
yerini almanın yanı sıra uluslararası ilişkilerin önemli
bir gündem maddesi olabilmektedir.
En başta su teminine ilişkin görevli idareler mutlaka su
kayıplarıyla daha etkin bir mücadele içinde olmalıdırlar.
Aslında bu hususa Tarım ve Orman Bakanlığının 20192023 yılları arasını kapsayan “Ulusal Su Planı”nda

- Diş fırçalarken ve tıraş olurken musluklar sürekli açık
tutulmamalı.
- Bulaşık ve çamaşırlar elde değil, biriktirerek makinede
yıkanmalı.

- Sebze ve meyvelerin yıkandığı sularla, çiçek ve ağaçlar
sulanmalı.
- Yağmur yağma ihtimali olduğunda araç yıkanmamalı,
bahçe sulanmamalı.
- Araç yıkarken sünger, kova kullanılmalı veya hortum
uçlarına su püskürtmek için geliştirilmiş aparatlar
takılmalı.
Sonuç olarak su farkındalığı önemli olup, bu konuda
herkese sorumluluk düşmektedir. Suyun önemi ve
doğru kullanımına ilişkin okul öncesi aileden başlayıp,
okul müfredatlarında yerini alan bir süreç takip edilmeli,
kamu spotları ile desteklenmeli, iyi uygulama örneklerine
yer verilmelidir. Hatta bu konuda ödüllendirme
mekanizmaları bile işletilebilir.
Hiç yapılmıyor değil ama yeterli olduğu da söylenemez.
Son söz; su sağlık ve huzur demek.

23

ASKİ’DE
8 MART DÜNYA
EMEKÇİ KADINLAR
GÜNÜ KUTLANDI…
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)
Genel Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nde, bünyesindeki kadın personeli
mesai başlangıcında hoş bir sürprizle
karşıladı.
Genel Müdürlük girişinde “8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun” yazılı
afişler ve müzik dinletisi eşliğinde karşılanan
kadın personeller için güne özel hazırlanan
rozetler dağıtıldı.
ASKİ’de kadın olmanın ayrıcalığını
yaşadıklarını
kaydederek,
Ankara
Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur
Yavaş’a ve ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk’e teşekkür eden kadınlar, Hacettepe
Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı
Müzik Bölümü öğrencilerinin çaldığı 10 yıl
Marşı’na hep birlikte coşkuyla eşlik ettiler.
ASKİ bünyesinde 654 kadın çalışan
bulunduğunu, bunlar arasında çok sayıda
başarılı idareci personelin de yer aldığını
kaydeden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk, “Hayatın her noktasında emeği
ruhunda yaşatan kadınlarımızın emekçi
kadınlar gününü kutluyorum” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ
Genel Müdürlüğü, bünyesinde çalışan tüm
kadınların “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü”nü, Genel Müdürlük binası girişindeki
fuaye alanında düzenlediği etkinlikle kutladı.
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, genel
müdür yardımcıları, daire başkanları ve kadın
personellerin katıldığı etkinlikte, günün
önemine ilişkin hazırlanan rozetler dağıtıldı
ve ikramlarda bulunuldu. Etkinliğe, Hacettepe
Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı
öğrencilerinin müzik resitali de ayrı bir renk
kattı.
Kimi inşaat mühendisi, kimi güvenlik
görevlisi, kimi büro çalışanı… Hepsi birer
kadın ve erkek işi denilen her işi çoğu zaman
erkeklerden daha iyi yaparak, üstesinden
gelen ASKİ’nin kadın çalışanları...
Başkent’in inşaat işleri konusunda pek çok
hizmetine imza atan, alt yapısını düzenleyen,

musluklardan temiz, sağlıklı ve kalitesi
suyun akması için hizmette sınır tanımayan
kurumu ASKİ’nin, her gün hatırlanılası 654
kadın personeli, 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü’nde de unutulmadı ve özel bir
etkinlikle, ASKİ’de çalışma ayrıcalığını bir kez
daha yaşadılar.
“BU ÖZEL GÜN SADECE ÇİÇEKLERİN
GÖLGESİNDE KALMAMALI”
Sabah her zamanki işine başlamak üzere
Genel Müdürlük binasına gelen kadın
personel, bu kez binanın hemen girişinde
bulunan fuaye alanında kendilerini karşılayan
Genel Müdür Erdoğan Öztürk’ü ve “8 Mart
Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun” afişlerini
görünce, kısa bir şaşkınlığın ardından,
yaşadıkları mutluluğu gizleyemediler.
İşlerinin başına geçmeden hemen önce
çeşitli ikramların bulunduğu, 8 Mart için özel
olarak hazırlanan rozetlerin dağıtıldığı müzik
dinletisi eşliğinde düzenlenen etkinlikte
biraraya gelen kadın personel, bir kez daha
kendilerine verilen değer için Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve ASKİ
Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’e teşekkür
ettiler.
ASKİ’nin kadın çalışanlarının kapıda,
“Hayatın her noktasında emeği ruhunda
yaşatan kadınlarımızın emekçi kadınlar
gününü kutluyorum” sözleriyle karşılayan ve
bu özel günün sadece çiçeklerin gölgesinde
kalmaması gerektiği vurgusunu yapan
Erdoğan Öztürk, “Bu gün kutlamadan öte
aslında bir anma günü. 8 Mart aslında Emekçi
kadınların eşit işe eşit ücret taleplerini ortaya
koydukları, hak aradıkları ve bu uğurda
canlarını kaybettikleri bir gün. Canlarını
kaybedenleri saygıyla anıyor, kadınlarımızın
bu hak taleplerinde yanlarında olduğumu
belirtmek istiyorum” dedi.
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Düzenlenen etkinliğe çaldıkları parçalarla
eşlik eden Hacettepe Üniversitesi Ankara
Devlet
Konservatuvarı
öğrencileriyle
birlikte katılan Öğretim Görevlisi Prof. Dr.
Bige Deniz Kınıklı da “Bu güzel etkinlikte
öğrencilerimizle birlikte katıldığımız için
çok mutluyuz. Ben Büyükşehir Belediyesinin
kadın ya da erkek ayrımı yapmadan çok
güzel bir şekilde çalıştığını düşünüyorum.
Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın da
kültür ve sanata verdiği önemi düzenlediği
etkinliklerden anlıyorum. Tüm etkinliklere
de katılmaya gayret gösteriyorum
ve bu konuda da kendisine hayranlık
içerisindeyim” sözleriyle teşekkür etti.
Etkinlik, sadece kadınların sesiyle daha da
anlamlı bir ezgiye kavuşan “10 yıl Marşı”nın
coşkuyla söylenmesiyle sona erdi.

-Gülşah Tetik – İnşaat Mühendisi (Projeler
Dairesi Başkanlığı)
“Daha önce böyle bir etkinlikle
karşılaşmamıştım ve tüm arkadaşlarla
birlikte çok beğendik. Bir kadın olarak
büyükşehirde çalışmak benim için bir
ayrıcalık.”

ASKİ’DE KADIN ÇALIŞAN OLMANIN
-Gökben Özsoy – Büro Personeli (Destek
MUTLULUĞU
ASKİ’de kadın olarak çalışmanın ayrıcalığını Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)
“ASKİ’de ilk defa böyle bir etkinlik
her zaman yaşadıklarını ancak böyle özel
yapıldığına
şahit oluyorum ve çok
günlerde düzenlenen etkinliklerde bunun
farkını daha da çok hissetmekten mutlu mutluyum.”
olduklarını kaydeden ASKİ’nin kimi yönetici,
kimi inşaat mühendisi, kimi güvenlik
personeli veya büro elemanı olan kadın
çalışanları duygularını şu sözlerle ifade
ettiler.
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-Nurhan Yetkin – Güvenlik Personeli
“Böyle bir özel bir günü, böyle güzel
etkinlikle kutladığı için başta Büyükşehir
-Burçin Nuriye Yılmazel - ASKİ AR-GE
Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a Dairesi Başkanı
ve Genel Müdürümüz Erdoğan Öztürk’e
“ASKİ’de bulunmaktan bir kez daha çok
teşekkür ediyorum.”
mutluyum. Büyükşehir Belediyesi’nde
kadın olmak çok kıymetli ve değerli bir
duygu. Başarılı olabilmemiz için bizi
destekliyorlar ve sadece bu yüzden bile
başta teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

-Bahar Önler Görmüş - ASKİ Strateji
Geliştirme Daire Başkanı
“Başta güzel annem olmak üzere
tüm dünya emekçi kadınların gününü
-Büşra yılmaz – İstatistikçi (Strateji
kutluyorum.
Birkaç
yıldır
burada Dairesi Başkanlığı)
çalışıyorum ve ilk kez Sayın Mansur Yavaş
“Tüm kadın personelimizin 8 Mart Dünya
Başkanımız geldikten sonra böyle bir Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Ancak
etkinlik düzenlendiğine şahit oluyorum.”
bugün bir kutlama değil de anma günü
olduğunu da hatırlatmak istiyorum.”
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ANKARA’NIN SUYU ARTIK
HEM DAHA TEMİZ
HEM TADI DAHA GÜZEL...

B

aşkent Ankara Metropol nüfusunun
içme ve kullanma suyunun yüzde
97’sinin karşılandığı İvedik İçme Suyu
Arıtma Tesisleri’nde gerçekleştirilen son
teknoloji modernizasyon çalışmalarıyla
artık, hem tam kapasiteli hem daha fazla
hem de çok daha temiz ve sağlıklı su
temini sağlanıyor.
Tesislerde
gerçekleştirilen
modernizasyon çalışmaları sonucunda
kimyasal madde tüketiminde yüzde
69,32 oranına varan azalmanın olduğunu
kaydeden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk, “Bir yılda tek bir kalemden
yaklaşık 428 bin TL de tasarruf sağladık”
dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara
Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel
Müdürlüğü, Başkent Ankara Metropol
nüfusunun içme ve kullanma suyunun
yüzde
97’sinin
karşılandığı
İvedik
Arıtma
Tesisleri’nde
gerçekleştirdiği
modernizasyon
çalışmalarıyla,
musluklardan akan suyun hem daha
sağlıklı, hem daha temiz, hem daha
kokusuz hem de tadının daha da güzel
olmasını sağladı.
Başkentlilerin temiz, sağlıklı, güvenilir
ve hijyenik suyun musluklarından akması
adına yürüttüğü çalışmalarla güvenin
adresi olan ASKİ Genel Müdürlüğü,
hizmetlerini son teknoloji sistemlerle
yenilemeye devam ediyor.
ASKİ’nin, İvedik Arıtma Tesisleri’nde
gerçekleştirdiği modernizasyonla, kimyasal
madde tüketimi yüzde 69,32 oranında
azaltılırken, bir yılda tek bir kalemde
yaklaşık 428 bin TL de tasarruf sağlandı.
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SU KALİTESİ ARTIRILDI VE TESİSLERDE
OPTİMUM İŞLETME SAĞLANDI
ASKİ Su Arıtma Dairesi Başkanlığı’na
bağlı olarak işletilen toplam 3 etaptan
oluşan İvedik Arıtma Tesisleri’nin çalışma
devamlılığının sağlanması amacıyla sürekli
bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı
bilgisini veren ASKİ Genel Müdürü
Erdoğan Öztürk, “Güvenilir içme suyu
üretmek kurumumuzun başlıca görevidir.
Bu kapsamda; su kalitesini artırmak
için sürekli olarak yaptığımız AR-GE
çalışmalarıyla bulanıklık, ağır metal
giderimi, organik madde azaltılması
ve benzeri birçok parametrede giderim
verimliliğini çok üst düzeye çıkarmaya
çalışıyoruz” dedi.
Yaptıkları çalışmalarla su kalitesini
yükseltmeyi ve aynı zamanda da tesislerin
optimum düzeyde işletilmesini sağladıkları
müjdesini veren Öztürk, “Kurduğumuz
yeni sistemle, var olan kimyasal dozlama
sistemi üzerine debimetre ekledik. Bu
sayede de tam kontrollü sisteme geçtik.
Yeni sistem hata payı minimum olan ve
SCADA ile uzaktan izlenebilen bir sistem
kurduk. Kontrollü kimyasal kullanımı ile
hem verimlilik artırıldı hem de su kalitesi
iyileştirildi” açıklamasını yaptı.
Ayrıca, durultucu havuzlarında kurulan
yeni sistemle de kimyasalların etkisini
yitirmeden hedef noktaya ulaşmasını
ve bu sayede daha etkin kullanılmasını
sağladıklarını da anlatan Erdoğan Öztürk,
“Bunun yanında 1984 ve 1992 yıllarında
hizmete açılan 1. ve 2. Tesis de günümüz
şartlarına göre modernize edildi ve
hizmete alındı. Günümüzde uygulanan

teknolojik
süreçler
ile
yeniden sağlandı” diyen Öztürk, şu bilgileri verdi:
“İvedik Arıtma Tesisinde 2014 yılında
düzenlenerek bakımları tamamlandı”
343.177.266 m³ su üretimi yapılırken
diye konuştu.
2020 yılında 437.311.722 m³ su arıtıldı.
“SUDAKİ TAT VE KOKU OLUŞUMLARI Buna rağmen arıtma kimyasalları
ÖNLENDİ”
azaldı.
Yapılan çalışma sonucunda kimyasal
Organik maddelerden kaynaklanan
etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik madde tüketiminin yüzde 69,32
olarak da bu maddelerin minimuma oranında azaldığı tespit edildi ve
indirilmesi için arıtma sürecinin yılda yaklaşık olarak bir tek arıtma
iyileştirildiği bilgisini de veren ASKİ kimyasalından 428 bin TL (fiyatlandırma
Genel Müdürü Öztürk, “Kimyasalların son alım tarihi olan 2021 yılı ekim ayına
dozaj noktalarını değiştirdik bu sayede göre yapılmıştır) tasarruf sağlandı.”
kimyasal miktarını da azalttık.” dedi.
“Yapılan çalışmalar ve tesislerin
maksimum verimlilikle işletilmesi
sonucunda önemli ölçüde tasarruf

VANA

DURULTUCU ÇALIŞMALARI
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ASKİ, BAŞKENT’TE KAÇAK SUYA
GEÇİT VERMİYOR

A

nkara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su
ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel
Müdürlüğü, kuraklık tehlikesiyle boğuşan
dünyaya kaçak suyla yaptığı mücadeleyle
örnek oluyor.
Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl toplam
11 bin 735 denetimle kaçak suya geçit
vermeyeceğini gösteren ASKİ Genel
Müdürlüğü, uygulamalarda 3 bini aşkın
tutanak ve 10 milyon TL’ye yakın ceza kesti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş’ın şeffaf ve katılımcı yönetim
anlayışı ile kamu kaynaklarının etkin ve
verimli kullanılması yönündeki çalışmalar
aksatılmadan devam ederken, ASKİ Genel
Müdürlüğü’nün, su kaynaklarının korunması
ve sudaki kayıp kaçakla mücadelesi hız
kesmeden sürdürüyor.
ASKİ Abone İşleri Daire Başkanlığı
bünyesindeki Kaçak Su Kontrolü Şube
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Başkentin dört bir
yanında gece gündüz yaptıkları denetimlerle
adeta kaçak su avı gerçekleştirdi.
Kaçak suyla mücadele konusunda taviz
vermeyeceklerinin altını çizen ASKİ Genel
Müdürü Erdoğan Öztürk, “Tüm dünyayı
tehdit eden kuraklık tehlikesine karşı sadece
tasarruf önlemleri tek başına yetersiz
kalır. Biz tasarruf önlemlerimizin yanı sıra
kayıp ve kaçak suların da önünün keserek,
bu mücadeleye farklı açılardan da destek
sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

toplam 9 milyon 672 bin TL’lik ceza uygulayan
ASKİ’nin çalışmaları bununla da sınırlı
kalmadı.
Suyun önemini attığı her adımda vurgulayan
ve çalışmalarında önceliğini Ankaralıların
suyla buluşmasına ayıran ASKİ Genel
Müdürlüğü, Başkent’in en ücra noktalarındaki
vatandaşların susuz kalmaması için de ayrı
bir çalışma sürdürdü. Çeşitli sebeplerle susuz
kalan bölgelere su taşıyan tanker sayısında
da artışa giden ASKİ Genel Müdürlüğü, bu
kapsamda 41 yeni su taşıyan tankere ruhsat
verdi.

7/24 DENETİM VE İHBAR HATTI
Kaçak su kullanımı konusunda vatandaşların
da hassas olması gerektiği vurgusunu yapan
ASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, “Kaçak
suyla mücadele konusunda halkımızın da çok
büyük desteğini ve hassasiyetini görüyoruz.
Onların ihbarları doğrultusunda da direkt
nokta atışı adrese giderek, yerinde tespit
yapıyor ve kaçak kullanıma son veriyoruz”
dediler.
Kaçak su kullandığı tespit edilen konutun
tesisatını fotoğraflayarak belgeleyen ekipler,
daha sonra su akışın kesiyor ve kullanımı
yapan kişiye tutanakla cezai işlem uygulanıyor.
Her kim olursa olsun, kaçak su kullanımı
olduğunu farkeden vatandaşların ASKİ
Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya
hesapları veya 7/24 hizmet veren 611 10
00 numaralı ASKİ Müşteri hizmetlerine
11 BİN 735 DENETİM, 3 BİN 199 TUTANAK, ihbarda bulunabileceklerinin altını çizen
10 MİLYON CEZA
yetkililer, “Kaçak su kullanmak demek, sizin,
Gece gündüz 24 saat esasıyla süren bizim, tüm Ankaralının hakkını gasp etmek
çalışmalar kapsamında Başkent’te sadece demektir. Böyle bir durumu ihbar etmek
2021 yılında toplam 11 bin 735 denetim bir vatandaşlık görevidir. Bunu yaptığı
gerçekleştiren ve 3 bin 199 tutanak tutan tespit edilen vatandaşlara cezai işlem
ekipler, bu tutanakların 2 bin 990 adedini uygulamanın yanısıra, hapis cezasına varan
şebeke hatlarındaki, 209 adedini de atık su cezai yaptırımı olduğunu unutmayın. Kaçak
hatlarındaki kaçaklar için uyguladı.
su kullanmayın, kullandırmayın” vurgusunu
Tutanaklar sonucu Başkent genelinde yaptılar.
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ORTAKÖY VE KUTLUDÜĞÜ’NÜN 60
YILLIK ŞEBEKE SUYU HASRETİ SON
BULDU…

A

SKİ Genel Müdürlüğü, yaklaşık 60 yıldır
içme suyu konusunda sıkıntılar yaşayan
Mamak ilçesine bağlı Ortaköy ve Kutludüğün
Mahalleleri’ndeki 2 bin 114 aboneyi daha
kesintisiz, sağlıklı ve temiz şebeke suyuna
kavuşturdu.
İçme suyu ihtiyacını bölgedeki kuyulardan
karşılayan ve zamanla musluklarından çamurlu
su akması nedeniyle büyük mağduriyet
yaşayan bölge halkının su sıkıntısı ASKİ Genel
Müdürlüğü’nün 11 kilometrelik iletim hattı
ve Ortaköy Mahallesi’nde 500, Kutludüğün
Mahallesi’nde de 2 adet 500 metreküp içme
suyu deposu yapımıyla çözüme kavuştu.
Ortaköy Mahallesi’nde, muhtarlar ve
bölge halkıyla buluşan ve vatandaşların “60
yıllık şebeke suyu hasretimizi giderdiniz,
Mansur Yavaş Başkanımıza ve size çok
teşekkür ediyoruz” sözleri üzerine açıklama
yapan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk,
“Başkentimizin her bir noktasındaki tüm su
sorunlarını bir bir çözeceğiz” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ

Genel Müdürlüğü, Başkent’in en ücra
köşelerindeki her bir konutun kesintisiz,
sağlıklı ve temiz şebeke suyuna kavuşması
adına sürdürdüğü çalışmalarına hız kesmeden
devam ediyor.
Hiçbir mahallenin, hiçbir konutun susuz
kalmaması adına gece gündüz çalışan ASKİ
Genel Müdürlüğü, içme suyu ihtiyacını
kuyulardan sağlayan Mamak ilçesi Ortaköy
ve Kutludüğün Mahallelerinin 60 yıllık şebeke
suyu hasretine son verdi.
Bölge ihtiyacını karşılayan su kuyularının
ömrünü yitirmesiyle mağduriyetleri daha
da artan bölge halkı ASKİ’nin müdahalesi,
geliştirilen
proje
ve
gece
gündüz
gerçekleştirdiği hat imalatıyla suya kavuştu.
ASKİ ekipleri, İvedik Arıtma Tesisleri’nden
bölgeye kadar yaklaşık 11 kilometrelik ana
iletim hattı döşedi ve Ortaköy Mahallesi’nde
500 metreküp,
Kutludüğün Mahallesi’nde de 2 adet
500 metreküp içme suyu deposu imalatı
gerçekleştirdi.
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ÖZTÜRK: “BAŞKENTİMİZİN SU SORUNLARI
BİR BİR ÇÖZÜLÜYOR”
Söz konusu içme suyu iletim hattı
ve su depoları imalat çalışmalarının
tamamlanmasının ardından Mamak Ortaköy
Mahallesi’nde bölge halkı ve muhtarlarla
bir araya gelen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk, “Başkentimizin her bir noktasındaki
su sorunlarını bir bir çözüyoruz ve çözmeye
de devam edeceğiz. Kentimizdeki tek bir
konutun dahi musluklarının susuz kalmaması
adına da adına ekiplerimizle gece gündüz
çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Yaklaşık 60 yıldır şebeke suyuna hasret
kaldıklarını ve ASKİ sayesinde artık
musluklarından çamurlu su akmadığını
söyleyen
vatandaşların
teşekkürlerini
dinleyen Öztürk, şu açıklamada bulundu:
“Artık Ortaköy ve Kutludüğün’deki 2
bin 114 vatandaşımız, İvedik Arıtma
Tesisleri’nden gelen kesintisiz ve sağlıklı içme
suyuna kavuştu. Ayrıca Ortaköy’e 1 adet,
Kutludüğün’e de 2 adet 500’er metreküplük
3 ayrı depo yaptık.
Ana iletim hattını yaptık ama işimiz
bitmedi. Artık şebeke bazlı çalışacağız ve
şebekeyle ilgili ihtiyaç duyulan yerlere
de anında müdahale etmeye devam
edeceğiz. Kanalizasyon ve atık suyla ilgili
Kutludüğün’ün
eksiklerini
neredeyse
tamamladık. Ortaköy’de de devam
ediyoruz.”
Konuşmaların ardından muhtar ve
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vatandaşların ASKİ ile ilgili taleplerini
dinleyen ve ilgili birimlere gerekli çalışmaların
yapılması talimatını da veren Erdoğan Öztürk,
“Bizim de sizden isteklerimiz var” sözleriyle
vatandaşların su tasarrufu konusunda dikkatli
olmalarını isteyerek, taleplerini şöyle sıraladı:
“Tüm dünya su konusunda çok zor
durumda. Yaşanan iklim değişikliği ve
kuraklık tehlikesi nedeniyle tüm ülkeler ciddi
bir sınavdan geçiyor.
Musluklarımızdan akan suyun da bir
hikayesi var elbette. İnanın, çok zor
koşullarda 11 ayrı barajımızdan İvedik
Arıtma
Tesislerimize
taşıdığımız
ve
burada yine zor koşullarda arıtarak, şehre
verdiğimiz bir su potansiyelimiz var. Bunun
çok hassas kullanılması ve herkesin çok ciddi
hassasiyet göstermesi gerekiyor. Bu konuda
tasarruf çok önemli. Suyun her bir damlası
çok önemli.
Suyu gereğinden fazla ve hor kullanan
kişilere caydırıcı olması amacıyla, Mecliste
kademeli su faturasını oluşturduk.”
Muhtarlar ve vatandaşlarla buluşmada
Genel Müdür Erdoğan Öztürk’e eşlik eden
ASKİ Su İnşaat Dairesi Başkanı Oğuz Alsancak
da ASKİ olarak öncelikli hedeflerinin bölgeye
“temiz suyu getirmek” olduğunu ve bunu
da gerçekleştirdiklerini kaydederek, “Bu
amaçla da İvedik Arıtma Tesislerimizden
buruya 11 km hat döşedik. Bundan sonraki
aşamada da bölge ekiplerimizle birlikte
şebeke kontrollerini gerçekleştireceğiz.

Problem yaşanan yerlere anında müdahale
edeceğiz” dedi.
60 YILLIK ŞEBEKE SUYU HASRETİ SON
BULDU
ABB Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ve
ASKİ çalışanlarına teşekkür eden Mahalle
muhtarları ve vatandaşlar sözlerine, “60
yıllık şebeke suyu hasretimiz sayenizde son
buldu” diyerek başladılar.

Ortaköy’de ikamet eden Ömer Urhan da
ABB Başkanı Mansur Yavaş başta olmak
üzere tüm ASKİ çalışanlarına, yılların sorunun
çözüme kavuşturdukları için teşekkür
ederken, Mamak Kıbrıs Köyü Muhtarı
İskender Demirkan da şunları söyledi:
“Öncelikle Mansur Yavaş Başkanımıza
ve ASKİ Genel Müdürümüz Erdoğan
Öztürk’e mahallemize yaptıkları yatırmalar
için teşekkür ediyorum. Depolarımız
ve hatlarımız çok eskiydi. Şimdi hat ve
depolarımız yenilenince çok daha temiz ve
Sözlerine, “Şebeke suyunun gelmesi, sağlıklı su akıyor.”
mahallemiz için bir milat oldu” diyerek
başlayan Mamak Ortaköy Mahallesi Muhtarı
Fatih Şimşek, duygularını şu sözlerle dile
getirdi:
“60 yıldır şebeke suyuna hasrettik. Hep
kuyu sularından su içerdik. Evlerimizden
simsiyah su akardı ve bu suyla duş bile
alamazdık. Elektrik gidince sularımız
da kesilirdi ve Ortaköy’de hayat adeta
dururdu. Belediye Başkanımız Mansur
Yavaş’tan ve Genel Müdürümüz Erdoğan
Öztürk’ten Allah bin kere razı olsun.
Genel müdürümüze sıkıntılarımızı anlattık
ve saolsun kendisi hemen yatırımlarını
başlattı. 11 kilometreden dağları devirip
buraya su getirdi. Uyutulmuş bir mahalleyi
tekrar uyandırdı.”
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ASKİ’DEN, TÜRKİYE’DE BİR İLK…
“SUDA KAYIP KAÇAĞA ANINDA MÜDAHALE…”

A

Genel Müdürlüğü, içme suyu hatları
üzerindeki vanalara monte edilerek,
su sızıntılarının yerini noktasal olarak tespit
eden ve arıza bölgesini merkeze ileten özel
cihazlarla, Başkent şehir şebeke suyundaki
su kayıplarına anında müdahale ediyor.
“Sızıntı Yönetim Danışmanlığı ve Teknoloji
Araştırma Projesi” kapsamında “Türkiye’de
bir ilk” ilk olan çalışma, Sincan Ertuğrulgazi
Mahallesi’nde uygulanmaya başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel
Müdürlüğü, “çağın en büyük sorunu”
olarak görülen kuraklık tehlikesine karşı
Başkentlilerin suyunu güven altına alma
çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Alt yapı yenileme çalışmalarından, çeşitli
su tasarruf yöntemlerine, su kayıplarıyla
mücadeleden, bunların tespitine ve anında
müdahalesine kadar pek çok adımı bir arada
yürüten ASKİ Genel Müdürlüğü, teknolojinin
tüm bu konularda geldiği son noktayı da
yakından takip ederek, Başkent alt yapısına
entegre ediyor ve Başkentlilerin suyunun
geleceğini güven altına alıyor.
“NESNELERİN İNTERNETİ”YLE ANINDA
MÜDAHALE
Bu kapsamda, içme suyu hatlarında
meydana gelebilecek herhangi bir sızıntı
durumunun oluşması, yerinin tespiti ve en
kısa sürede müdahalesine imkan tanıyan
NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) adı
verilen ve “nesnelerin interneti” özelliğine
sahip gürültü kaydedici cihazlarının
entegrasyon çalışmalarına başlandı.
Türkiye’de bir ilk olan ve son teknolojiye
sahip akustik sensör, basınç sensörü ve
debimetre ölçüm cihazları kullanılarak
yürütülen çalışma, tüm Ankara genelinde
yaygınlaştırılarak, şehir şebeke suyundaki
fiziki kayıpların minimuma indirilmesi
planlanıyor.
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kullanılmaya başladığını kaydeden Öztürk,
“Bu cihazların kullanımı da ülkemizde ilk kez
burada başkentimizde gerçekleşmiş oluyor.
Buradan edindiğimiz deneyim doğrultusunda
Ankara içme suyu sisteminin geri kalanında
benzer uygulamalarımız olacak. Bu sayede
içme suyu şebekemizdeki fiziki kaçakları kısa
sürede tespit edip, yine nokta atışıyla anında
müdahale etme olanağı yakalamış olacağız”
bilgisini verdi.
Ertuğrulgazi Mahallesi’nde belirlenen 10
ayrı noktaya yerleştirilen cihazlar sayesinde 2
ayrı noktada meydana gelen sızıntının tespit
edildiğini ve müdahalenin gerçekleştirildiğini
de anlatan Öztürk, “Pilot uygulamada bile 2
ayrı sızıntının yerini noktasal olarak tespit
ederek, müdahale ettik” dedi.
AKILLI CİHAZLA; ÖNCE SIZINTI TESPİTİ,
SONRA MERKEZE BİLDİRİM
Konutlarda meydana gelen su sızıntılarının
yerinin tespiti, müdahalesi ve tadilatının günler
hatta haftalar aldığı düşünülürse, yaklaşık
25 bin kilometrekarelik Başkent Ankara
genelinde, yerin altında oluşan bir sızıntının
yerinin tespiti ve anında müdahalesine imkan
tanıyan kolaylık, Başkent’te suyun tasarrufu
ve kaçağın engellenmesi adına önemli bir
çalışma olacak.

TÜRKİYE’DE BİR İLK…
Pilot bölge olarak Sincan Ertuğrulgazi
Mahallesi’nde
çalışmalarına
başlanan
uygulamayı yerinde inceleyen ve yetkililerden
bilgi alan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk,
“Ankara içme suyu şebekesinde önemli bir
kurulum gerçekleştiriyoruz. Şebeke üzerindeki
vanalara yerleştirdiğimiz gürültü kaydediciler
ile su sızıntılarını merkezden denetleyebilecek
ve çok daha hızlı müdahale edebileceğiz” dedi.
Bu sistemin çok yeni bir teknoloji olduğunu ve
“nesnelerin interneti” özelliğine sahip cihazların
kullanımının da Türkiye’de ilk kez Ankara’da

PİLOT BÖLGEDE 6 ARIZAYA NOKTASAL
MÜDAHALE
Pilot bölge olarak belirlenen Sincan ilçesi
Ertuğrulgazi Mahallesi’nde alt bölge olarak
belirlenen 10 noktaya yerleştirilen nesnelerin
interneti özellikli cihazlarla yapılan çalışmanın
sonucunda 6 ayrı arızanın tespit edildiğini
ifade eden, projenin uygulayıcısı ASKİ Bilgi
İşlem Dairesi Başkanı Yılmaz Şengül, “Bunun
neticesinde de gürültünün geldiği tespit
edilen 6 noktada da arızanın olduğu belirlendi
ve derhal müdahale edildi. Müdahaleyi
gerçekleştiren bölge müdürlüğümüz, arızanın
yerinin noktasal olarak tespit edilmesi sonucu
daha hızlı ve yerinde müdahaleyi yapmış oldu”
bilgisini verdi.
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ASKİ YAPI KALİTE KONTROL LABORATUVARI,
TÜRKAK’A AKREDİTE OLDU
LABORATUVARIN ÖLÇÜMLERİ
ULUSLARARASI GEÇERLİLİK KAZANDI

A

SKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı Yapı Kalite
Kontrol Laboratuvarı, bir buçuk yıllık
sürecin ardından 25 Şubat 2022 tarihinde Türk
Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK) akredite
oldu. Laboratuvar artık altyapı çalışmaları
sırasında müteahhit firmaların kullandıkları
termoplastik boruları, gelişmiş ülkelerde
geçerli olan “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve
Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin
Genel Şartlar” standardına göre denetleyecek.

Başkentlilere içme suyu ve atık su hizmeti
veren ASKİ Genel Müdürlüğü, bir yandan
da altyapı çalışmalarını modern teknoloji ile
buluşturuyor. ASKİ, İvedik İçme Suyu Arıtma
Tesisi yerleşkesinde bulunan Yapı Kalite Kontrol
Laboratuvarı’nı kalibrasyon zorunluluğu ve
metrolojik izlenebilirliği olan bir laboratuvara
dönüştürmek için düğmeye bastı. Türkiye’deki
tüm laboratuvarların uluslararası standartlar
çerçevesinde çalışıp çalışmadığını teyit eden
TÜRKAK’a akredite olan laboratuvarın yaptığı
ölçümler artık uluslararası geçerlilik kazandı.
Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı, imalat
çalışmalarında
müteahhit
firmaların
kullandıkları termoplastik boruları, gelişmiş
ülkelerde geçerli olan “TS EN ISO/IEC 17025
Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının
Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardına
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göre test edecek. Bu durum test sonuçlarının
Avrupa ülkeleri, ABD ve Çin dâhil olmak üzere
dünyanın her yerinde geçerli olacağı anlamına
geliyor.

TÜM TÜRKİYE’YE HİZMET VERECEK
LABORATUVAR ASKİ’YE GELİR DE SAĞLAYACAK
TÜRKAK’tan gelen denetim ekibi, bir buçuk
yıllık bir sürecin ardından 21 Aralık 2021
tarihinde Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı’nda
sürdürdüğü
incelemeleri
tamamlamıştı.
25
Şubat
2022’de
akreditasyonun
gerçekleşmesinin ardından ASKİ Genel Müdürü
Erdoğan Öztürk, Genel Müdür Yardımcısı Baran
Bozoğlu ile Çevre Koruma ve Su Havzaları
Dairesi Başkanı Ümit Güven Ulusoy laboratuvarı
ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan
ASKİ Genel Müdürü Öztürk, Yapı Kalite Kontrol
Laboratuvarı’nda Türkiye’nin Ankara dışındaki
kentlerinden gelen altyapı malzemelerinin de
test edileceğini belirterek, bu sayede ASKİ’ye
gelir sağlanacağını bildirdi. Öztürk, şöyle
konuştu:
“2021 yılı ekim ayında ASKİ Genel
Müdürlüğümüze bağlı Yapı Kalite Kontrol
Laboratuvarı
TÜRKAK’a
akreditasyon
başvurusunda bulundu. 2021 yılı aralık
ayında 2 gün boyunca laboratuvarımız
TÜRKAK’tan
gelen
uzman
denetçiler
tarafından denetlendi. 25 Şubat’ta da

TÜRKAK tarafından akreditasyon sertifikamız
yayınlandı. Bu saatten sonra sadece ASKİ
bünyesinde değil, diğer tüm kentlerdeki
firmalar için de testler yapabileceğiz. Yani
Ankara dışındaki kentlere de hizmet vereceğiz.
Tabii bu testler TÜRKAK’a akredite olmamız
nedeniyle Avrupa ve ABD’de de kabul gören
testler olacak. Boruların ısı dayanımları,
yoğunluk tayinleri, iç basınç ve darbe
dayanımları ile ilgili her türlü testi yapacağız.
ASKİ olarak bundan sonraki hedefimiz yeni
yatırımlarla gerek termoplastik boru testleri
gerekse de zemin, agrega ve beton deneyleri
konularında akredite olduğumuz kapsamları
genişletmeyi planlıyoruz. Laboratuvarımız
için tanımladığımız ek üniteler var. Onları da
kısa zamanda hayata geçireceğiz.”
Öztürk, ayrıca önümüzdeki günlerde
laboratuvar binasının fiziksel koşullarının
iyileştirileceğini, laboratuvara son teknoloji ile
çalışan modern cihazlar alınacağını ve sürekli
kendini yenileyen bir anlayışla laboratuvar
personeli için çeşitli eğitimler düzenleneceğini
kaydetti.

içme suyunun uluslararası standartlara
uygunluğunu denetleyen Çevre Laboratuvarı
ise zaten TÜRKAK’a akredite durumda. Çevre
Laboratuvarı’nda içme suyu analizleri yapılarak
Ankara’nın şehir şebeke sistemi düzenli olarak
izleniyor.

ÇEVRE LABORATUVARI DA TÜRKAK’A
AKREDİTE
Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi
Başkanlığı Yapı Kalite Kontrol Şube Müdürlüğüne
bağlı Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı, 2004
yıllından bu yana hizmet veriyor. Başkent’in
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ÇUBUK VE AKYURT’A KESİNTİSİZ, SAĞLIKLI
İÇME SUYU SAĞLAYAN PROJE HAYATA GEÇTİ

P

rojesi 2017 yılında onaylanmasına karşın
yapımı uzun süre ihmal edilen “Çubuk ve
Akyurt İlçeleri Arası İçme Suyu İsale Hattı” nihayet
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş döneminde hayata geçirildi. Yaklaşık 24
kilometrelik iletim hattının tamamlanması Çubuk
halkının yanı sıra özellikle içme suyu ihtiyacını
kuyulardan karşılayan Akyurtluların yüzünü
güldürdü. Proje ile kuyular devre dışı bırakılırken
Akyurt’un şebeke sistemi Çubuk 2 Barajı’na
bağlandı. Barajdan yeni yapılan Akyurt İçme
Suyu Terfi Merkezi’ne aktarılan arıtılmış, kaliteli
içme suyu, ilçedeki su depolarına basılarak tüm
Akyurt’u beslemeye başladı. Böylece Çubuk ile
birlikte toplam 85 bin kişiye kesintisiz ve sağlıklı
içme suyu sağlandı.

ASKİ Genel Müdürlüğü’nün Mayıs 2021’de
Ankara-Çubuk Yolu üzerinde ilk kazmayı vurduğu
“Çubuk ve Akyurt İlçeleri Arası İçme Suyu İsale
Hattı Yapım İşi”, 40 bin nüfuslu Akyurt ilçesini
bir süredir kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ile
buluşturdu.
Yeni inşa edilen Akyurt İçme Suyu Terfi Merkezi
ile birlikte yaklaşık 24 kilometrelik (23 kilometre
420 metre) iletim hattı, 5 hat vanası, 14 tahliye, 18
branşman, 14 vantuz ve 12 metrelik 2 çelik köprü
imalatını içeren kapsamlı proje, özellikle kireçli yer
altı suyunun kalitesinden kaynaklı sıkıntı yaşadıkları
için taşıma suya yönelen Akyurtlu vatandaşları
rahatlattı. Akyurtlular musluklarını açar açmaz
temiz içme suyuna erişmenin konforunu yaşarken,
Çubuk 2 Barajı’ndan cazibe ile doğrudan Akyurt’a
ulaştırılan altyapı çalışması aynı zamanda önemli
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ölçüde enerji tasarrufu sağladı.
Projeye ilişkin bilgi veren ASKİ Genel Müdürü
Erdoğan Öztürk, Akyurt’un içme suyu ihtiyacının
önceden Tatar Çayı ve Değirmenönü kuyuları ile
Pursaklar P1 Pompa İstasyonu’ndan terfi hattı ile
sağlandığını belirtti. Öztürk, Ankara’nın Master
Planı içinde de yer alan Çubuk ve Akyurt İlçeleri
Arası İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi’nin 5 Mayıs
2017’de onaylandığını ancak yapım çalışmalarının
ihmaller nedeniyle 4 yıl sonra başlatıldığını açıkladı.

ÇUBUK’TAN
AKYURT’A
UZANAN
24
KİLOMETRELİK HAT
Öztürk, ihale bedeli 35 milyon 800 bin TL olan
proje kapsamında 51 milyon 413 bin 435 TL
harcandığını kaydederek, yapımı tamamlanan
hattın ilk güzergâhının Çubuk merkezden
başlayarak Yıldırım Beyazıt, Sünlü, Atatürk ve
Yavuz Sultan Selim Mahallelerinden geçtiğini ve 18
ayrı noktadan branşman yerine bırakıldı. Öztürk,
şöyle konuştu:
“Yapımını gerçekleştirmiş olduğumuz ÇubukAkyurt arası isale hattı ile 40 bin kişinin yaşadığı
Akyurt ilçemize, ayrıca Çubuk ilçemizdeki birçok
köyümüze (mahalle) içme suyu sağladık. Tabii
bunu yaparken 23 bin 400 metre civarında bir çelik
boru imalatımız oldu. Bunun yanı sıra tahliyeler,
vantuzlar, büyük bir pompa istasyonu, 2 çelik
köprü yapım işini de tamamladık. Bu ne sağladı
bize? Daha önce kuyular marifetiyle Pursaklar P1

Pompa İstasyonu’ndan ilettiğimiz suyun yerine
artık tamamıyla Çubuk 2 Barajı’ndan cazibe ile
son derece ekonomik şekilde getirdiğimiz sağlıklı
içme suyunu Akyurt’a ulaştırmış olduk.”
BÜYÜK ENERJİ TASARRUFU SAĞLANACAK
Çubuk 2 Barajı’ndan cazibe ile doğrudan
(pompasız) Akyurt’a ulaştırılan altyapı çalışmasının
önemli ölçüde enerji tasarrufu sağladığının altını
tekrar çizen Öztürk, “Pursaklar’dan Akyurt’a
giden isale hattının 155 metrelik terfisi ortadan
kaldırılınca elektrik maliyeti minumuma indi”
dedi. Öztürk, ayrıca Akyurt’un dışında Akyurt
Sanayi Bölgesi, Saray Mahallesi, Balık Hisar
Mahallesi ve Altınova Bölgesi’nin de bu cazibe hat
ile besleneceğini söyledi.

“MUSLUKTAN AKAN SUYU ARTIK GÖNÜL
RAHATLIĞIYLA İÇİYORUM”
Ev hanımı Aynur Yılmaz da musluktan akan
kuyu suyunun oldukça kireçli olduğunu belirterek,
“Çaydanlığın dibini bile sürekli temizliyorduk.
Şu an su kireçli akmadığı için çok mutluyum.
Artık musluktan akan suyu gönül rahatlığı ile
içiyorum” dedi.
Akyurt sakini Fatma Yıldız, duygularını “Önce
sularımız çok kireçli akıyordu suyu içemediğimiz
gibi makinelerimizde de sorun oluşuyordu. Bu
sorun çözüldü Allah’a şükür şu an gayet mutluyuz“
şeklinde ifade ederken, Kalaba Mahallesi Muhtarı
Veyis Türkcan ise “Şu an çok güzel kireçsiz su
içiyoruz. Allah razı olsun Başkanımız Mansur
Yavaş’ın çalışmalarından memnunuz” diye
konuştu.

“ÇEŞMEDEN
SU
TAŞIMAKTAN
NİHAYET
KURTULDUK”
Akyurt’un en büyük mahallesi olan Yıldırım
Mahallesi’nin Muhtarı Serkan Yılmaz ise “Su
problemimiz çözüldü ve suyumuzun kalitesi
çok güzel oldu. Artık sağda solda çeşmelerden
su taşımaktan kurtulduk. Bunun için başta
bu hizmeti bize getiren Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a ve tüm
ASKİ çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Artık
biz de Ankara’daki kaliteli suyu mahallemizde
içebiliyoruz” diye konuştu
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ASKİ GENEL MÜDÜRÜ ÖZTÜRK’E
ENGELLİLERDEN TEŞEKKÜR ZİYARETİ

E

ngelli Hakları Federasyonu Başkan
Yardımcısı Ali Daştan ile Genel Sekreter
Muharrem Çelik ve Basın Danışmanı Handan
Temürlenk, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk’ü makamında ziyaret ederek, engelli
camiasına gösterdiği ilgi nedeniyle Öztürk’e
teşekkür plaketi sundu.
Ziyarette Ankara Büyükşehir Belediyesi ve
ASKİ’nin engelli vatandaşların su faturalarında
indirim yaptığını hatırlatan Daştan, “Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur
Beye ve ASKİ Genel Müdürümüz Erdoğan
Öztürk’e bizlere bu imkânları sunduğu için
ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.
“DOĞRUDAN GENEL MÜDÜRE ULAŞIYORUZ”
Daştan, federasyonun 8 bin 500 üyesi
olduğunu belirterek, “Eskiden bir sorunumuz
olduğunda
bizim
ASKİ’de
yetkililere
ulaşmamız çok zordu. Oysa şimdi doğrudan
Genel Müdüre ulaşabiliyoruz. Samimiyet ve
dürüstlük çok önemli” diye konuştu.
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Ziyarette ASKİ Özel Kalem Müdürü Cüneyt
Gürbüz de hazır bulundu. Gürbüz de, “Ben kendi
adıma olabildiğince empati kurarak çalışmaya
devam ediyorum. Engelli vatandaşlarımızdan
bir talep geldiği zaman kendimi engelli gibi
düşünerek hareket etmeye çalışıyorum.
Kapımız sizlere her zaman açık” dedi.
Ardından Daştan, ASKİ Genel Müdürü Öztürk’e
teşekkür plaketi takdim etti. Nazik ziyaretleri
için heyete teşekkür eden Öztürk, “ASKİ olarak
federasyonunuzla birlikteliğimizin iletişim ve
destek anlamında yıllarca devam edeceğini
düşünüyorum” dedi. Daştan ise Öztürk’e,
“Hep birlikte daha güçlü olacak ve birlikte
başaracağız” yanıtını verdi.
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ÇOCUKLARIMIZIN SU DÜNYASI

ÇOCUKLARIN
SU DÜNYASI

42

43

44

45

46

47

