
BİR DAMLA / 1



BİR DAMLA / 2

ÇAMLIDERE BARAJI



BİR DAMLA / 3

4

6

8

10

13

14

17

18

20

22

24

26

29

30

32

34

36

38

ASKİ Genel Müdürlüğü’nün yayın organıdır.

www.aski.gov.tr web adresinden online olarak 
okuyabilir, sesli olarak dinleyebilirsiniz.
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ASKİ Genel Müdürlüğü Çubuk ve Akyurt 
ilçelerinin içme suyu sorununu çözecek 23,5 

kilometrelik isale hattı projesini tamamladı.  ABB 
Başkanı Mansur Yavaş, bölge halkına müjdeyi “Asli 
projeleri önceliyor, on yıllarımızı düşünerek 
altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz” sözleriyle 
duyurdu. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk 
ise, “Projenin hayata geçmesi ile 80 bin 
kişilik nüfusa kesintisiz ve sağlıklı içme suyu 
sağlanacak. 7 milyon TL’lik enerji tasarrufu elde 
edilecek” dedi. 

Başkent’te içme suyu ve altyapı yatırımlarına hız 
kesmeden devam eden ASKİ Genel Müdürlüğü, 
projesi 5 Mayıs 2017’de onaylanan ancak uzun 
süre yapımı ihmal edilen “Çubuk ve Akyurt 
İlçeleri Arası İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi” 
için harekete geçti.

Mayıs 2021’de Ankara-Çubuk Yolu üzerinde 
çalışmalara başlayan ASKİ Genel Müdürlüğü 
ekipleri; Çubuk ilçesinin içme suyu ihtiyacını 
olumsuz etkilemeyecek, Akyurt ilçesinin ise su 
sorununu çözecek 23 kilometre 503 metrelik isale 
hattı imalatını tamamladı.

KAZI NOKTASI, ALTYAPI, İMAR VE HİDROLİK 
EĞİME GÖRE BELİRLENDİ

Ankara-Çubuk Yolu üzerinde altyapının yanı sıra 
imar durumu, hidrolik eğim ve arazi topoğrafyasını 
da dikkate alarak boruları döşemeye başlayan 
ASKİ ekipleri; içme suyu, yağmur suyu ve atık su 
(kanalizasyon) hattına ek olarak telekom hattının 
da yer aldığı bölgede titizlikle çalışmaları yürüttü.

Akyurt’un dışında Akyurt Sanayi Bölgesi, 
Saray Mahallesi, BalıkHisar Mahallesi ve Altınova 
Bölgesi’ne de içme suyu sağlayacak proje 
kapsamında ayrıca terfi merkezi inşa edildi.

İÇME SUYU ÇUBUK 2 BARAJI’NDAN CAZİBE 
İLE AKYURT’A ULAŞACAK

Çubuk merkezden başlayan hattın ilk güzergahı 
Yıldırım Beyazıt, Sünlü, Atatürk ve Yavuz Sultan 
Selim Mahalleleri oldu.

18 ayrı noktadan branşman verilirken Çubuk 
merkez orta kat şebekenin ihtiyacı karşılandıktan 
sonra eskimiş olan Akyurt iletim hattı da yenilendi. 
Çubuk 2 Barajı’ndan cazibe ile doğrudan 
(pompasız) Akyurt’a ulaştırılacak altyapı çalışması 
sayesinde bundan sonra hem arızalar azalacak 
hem de enerji tasarrufu sağlanacak.

7 MİLYON TL’LİK ENERJİ TASARRUFU 
SAĞLANACAK

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bölge halkına 
müjdeyi “Asli projeleri önceliyor, on yıllarımızı 
düşünerek altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
23,5 km’lik Çubuk-Akyurt İçme Suyu Hattı’nı 
tamamlayarak 80 bin nüfusu sağlıklı/kesintisiz 
suya kavuşturduk” sözleriyle duyurdu.

İsale hattında incelemelerde bulunan ve yeni 
yapılan terfi merkezini ziyaret eden ASKİ Genel 
Müdürü Erdoğan Öztürk ise “Bu yıl içinde 
yapımına başladığımız Çubuk ve Akyurt 
arasındaki ana isale hattımızı tamamladık. 
Terfi merkezimiz de bitti. Çubuk’un birçok 
mahallesine hizmet edecek, işlevini yitirmiş 
hatları boşa çıkaracak yaklaşık 17-18 branşman 
bırakarak sağlayacağımız bir hattımız söz 
konusu. Çubuk’tan sonra cazibe ile terfi 
merkezimize kadar gelen hattımız Akyurt’un 
bütününe de hizmet verecek. Hattımızı 
merkezde tüm noktalara hizmet verecek şekilde 
planladık. Bu yıl içinde yer teslimi yapılarak 
başlanan bir imalat ve planladığımız tarihte 
de bitirdik. Projenin hayata geçmesiyle 80 bin 
kişilik nüfusa kesintisiz ve sağlıklı içme suyu 
sağlanacak. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Projenin yıllık 7 milyon liraya yakın enerji 
tasarrufu sağlayacağını da vurgulayan Öztürk, 
“Proje, tasarruf sayesinde kısa sürede zaten 
kendisini amorti edecek. Akyurt’a ve Çubuk’a 
verilen su aynı su, aynı hat. Sadece Pursaklar’dan 
Akyurt’a giden isale hattının 155 metrelik 
terfisi ortadan kaldırılarak elektrik maliyeti 
minimuma indiriliyor. Proje, Ankara’nın master 
planı içinde yer alan çok karlı bir yatırım” dedi.
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AKYURT MUHTARLARI ASKİ’DE… 
GENEL MÜDÜR ERDOĞAN ÖZTÜRK, AKYURT 
YATIRIMLARINI AÇIKLADI 

ASKİ Muhtarlarla Buluşuyor toplantılarını 
sürdüren Ankara Su ve Kanalizasyon 

İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 
ASKİ’de Akyurtlu muhtarlar ile bir araya 
geldi. Öztürk, Nisan 2019 tarihinden itibaren 
Akyurt’a yaklaşık 128 kilometre içme suyu, 
atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hattı 
yapıldığını bildirdi.  

ASKİ Genel Müdürlüğü, belediye ve muhtarlar 
arasında köprü görevi gören “Muhtarlarla 
Buluşma” toplantılarına devam ediyor. 2021 
yılı başında başlatılan toplantılar ile Başkentli 
muhtarlara ilçelerine yapılan yatırım ve çalışmalar 
hakkında bilgi verilirken, muhtarlar da sorun ve 
taleplerini ilk ağızdan yetkililere iletiyor. 

ASKİ, muhtarlarla diyalog sürecini hızlandırmak 

için hayata geçirilen buluşma toplantıları 
kapsamında son olarak Akyurt ilçesi muhtarlarını 
ağırladı.  ASKİ Genel Müdürlüğü Toplantı 
Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya ASKİ Genel 
Müdürü Erdoğan Öztürk’ün yanı sıra Kanal İnşaat 
Daire Başkanı Mehmet Ali Şişmanlar, Su İnşaat 
Daire Başkanı Oğuz Alsancak ile  Güzelhisar 
Mahallesi Muhtarı Burhan Karaoğlan, Çınar 
Mahallesi Muhtarı Şerafettin Mıh, Balıkhisar 
Mahallesi Muhtarı Ahmet Böcekçi, Kızık Mahallesi 
Muhtarı İzzet Çınar, Cücük Mahallesi Muhtarı 
Ahmet Şahin Reçber, CHP Akyurt İlçe Başkanı Filiz 
Geygel ve Başkan Yardımcısı Eda Semerci katıldı. 

Akyurt ilçesinde yapılan yatırımlar ve geçmiş 
yıllardan gelen sorunların çözümü için Genel 
Müdür Öztürk ve ekibine teşekkür eden 
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muhtarlar,  mahallelerinin altyapı ihtiyaçları ve 
taleplerinin karşılanmasında ASKİ yetkililerinin 
kısa sürede harekete geçerek çalışmalara 
başladığını kaydettiler. 

ÖZTÜRK, MUHTARLARIN SORUN VE 
İHTİYAÇLARINI DİNLEDİ 

Toplantıda tek tek muhtarların sorun ve 
ihtiyaçlarını dinleyen Öztürk, Akyurt’a yapılan 
altyapı yatırımlarıyla ilgili toplam metraj 
rakamlarını da açıkladı. Akyurt’a Nisan 2019’dan 
bu yana 84 kilometre içme suyu, 41 kilometre 
403 metre atık su, 2 kilometre 527 metre yağmur 
suyu hattı ve 11 su deposu yapıldığını kaydeden 
Öztürk, “Endişe etmeyin. Ankara’da nerede, kaç 
metre imalat yapıldığını tek tek takip ediyorum. 
Hangi mahallenin neye ihtiyacı var, ne yapıldı, 
ne kaldı bunları tek tek takip ediyoruz. 
Görevimizi ve sorumluluklarımızı en iyi şekilde 
yerine getirmenin çabası içindeyiz.  Gidecek 
başka yerimiz yok, burası bizim şehrimiz. 
Ankara ve Ankaralılar için çalışıyoruz” dedi. 

“AKYURT’TA İÇME SUYU AÇISINDAN SORUN 
YAŞAMAYACAĞIZ” 

Akyurt ilçesinin su ihtiyacının karşılanacağı 
Çubuk-Akyurt İçme Suyu Hattı projesinin kısa 
süre önce tamamlandığını hatırlatan Öztürk 
şunları söyledi: 

“Akyurt’un merkezdeki tüm noktalarını 
besleyecek olan bir hattın yapımını 
gerçekleştirdik. Bu saatten sonra merkez 
ve merkeze bağlı mahallelerde içme suyu 
anlamında bir sorun yaşamayacağız. Terfi 
merkezini de bitirdik. Bunun yanı sıra ilçemizde 
ihtiyaç duyulan yağmur suyu ve kanalizasyon 
hatlarını da yapıyoruz. “

TAŞKIN ÖNLEME ÇALIŞMALARI 
Tabii bu iş zaman ve bütçe meselesi ve işin 

büyük kısmını tamamladık.  Taşkın önleme 
çalışmalarımız da sürüyor. Biliyorsunuz büyük 
yağışlarda havaalanına kadar olan bölge 
etkileniyordu. Onları önlemek içinde Protokol 
Yolu Geçiş Projesi yapımını gerçekleştiriyoruz.  
Böylece iki taraftan da taşkına neden olan 
yağmur sularının tahliyesi için imalatlar yaptık.”           

Öztürk, imalatların yapıldığı noktalarda 
mağduriyet oluşmaması için asfalt kaplama ile 

yama ağırlıklı imalatların da ASKİ tarafından 
yapıldığını belirtti.  

Konuşmasını en büyük projelerinin açıktan akan 
atık suların kapalı sisteme alınması olduğunu ifade 
ederek sürdüren Öztürk, “Belediye Başkanımız 
Sayın Mansur Yavaş da farkındaysanız her 
açıklamasında bu konuya değiniyor. Çünkü 
halk sağlığı bizim için çok önemli. Bu sorunları 
çözmek adına ekiplerimiz aralıksız çalışıyor” 
diye konuştu. 

“ASKİ’NİN ÇALIŞMALARI İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR 
EDERİZ”

Toplantıda konuşan muhtarlar,  ASKİ’nin 
gerçekleştirdiği çalışmalara ve geçmişe atıfta 
bulunarak, “İlk kez bu kadar birebir sorunlarımızı 
iletme şansımız” oluyor diyerek düşüncelerini 
dile getirdiler. Konuşmalarını tek tek söz alarak 
sürdüren muhtarlar, mahallelerinde yapılan 
yatırımlar ile mevcut sorunları dile getirdiler. 

 Güzelhisar Mahallesi Muhtarı Burhan Karaoğlan, 
50-60 senelik borulardan su içtiklerini ifade 
ederken, yatırım anlamında 2019 yılından 
itibaren mahallesine yatırım yapıldığını dile 
getirdi.  

Çınar Mahallesi Muhtarı Şerafettin Mıh da,  
“Bölgemizde 3.5 kilometre kanalizasyon 
hattı yapılmasına karşın hala kanalizasyon 
sorunumuz var.  Depomuz yenilendi çok 
teşekkür ederiz” diye konuştu. 

 Balıkhisar Mahallesi Muhtarı Ahmet Böcekçi ise 
yapılan yatırımlar için ASKİ’ye teşekkür ederek, 
“Dere yatağı sorunumuz çözüldükten sonra 
imar 5 binlik imar raporumuzda çözümlendi. 
Allah sizden bin kere razı olsun” dedi. 

Öztürk, muhtarlara, “Güzelhisar çalışma 
yapacağımız mahalleler arasında. Depo, sondaj 
ve hat kuyuları birbirinden ayrı. Bu sorunlar 
yıllarca ihmal edilmiş şimdi hepsini tek seferde 
yapma şansımız yok. Zamanla çözülecek 
konular ama merak etmeyin hızlandırıp 
kesinlikle çözeceğiz” dedi.  Muhtarların dere 
ıslahı taleplerine yönelik olarak da  ASKİ Genel 
Müdürü Öztürk, “Dere ıslahı ASKİ’nin sorumluluk 
alanında bulunmuyor. Islah çalışmaları Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) sorumluluk 
alanında. Ama biz yine de yapabileceklerimize 
bir bakalım” yanıtını verdi.  
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GEREDE SİSTEMİ’NE TEKNİK 
İNCELEME…
BAŞKENT’İN İÇME SUYU İHTİYACININ KARŞILANDIĞI 
GEREDE SİSTEMİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,  DSİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ İLE JICA OFİSİ YETKİLİLERİNİN KATILDIĞI 
TOPLANTIYLA MASAYA YATIRILDI

Ankara’nın içme suyu ihtiyacını karşılamak 
amacıyla 2020 yılı başında devreye 

alınan “Ankara İçme suyu 2. Merhale Projesi 
Gerede Sistemi”, üst düzey yöneticilerin 
katılımıyla yerinde incelendi. 

Başkent Ankara’nın içme suyu ihtiyacını 
karşılayan ve Türkiye’nin en büyük barajı 
özelliğine sahip Çamlıdere Barajı’nı besleyen 
31,5 kilometre uzunluğuyla yine Türkiye’nin 
en uzun iletim tüneli olan Gerede Sistemi’nin 
tüm detaylarının masaya yatırıldığı 
toplantının da düzenlendiği programda bir 
araya gelen katılımcılar, toplantının ardından 
Sistemi baştan sona gezerek, çalışmalara 
ilişkin bilgiler aldılar. 

Başkent Ankaralıların, içme suyu ihtiyacını 
karşılamak üzere 2020 yılı başından bu yana  
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Çamlıdere Barajı’nı besleyen  “Ankara İçme 
Suyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi” tüm 
detaylarıyla masaya yatırılarak, sistemin işleyişine 
ilişkin teknik ekiplerce yerinde inceleme yapıldı. 

Gerede Sistemi’nin tüm ayrıntılarıyla 
görüşüldüğü ve saha gezisiyle de  incelemelerin 
yapıldığı programa; Ankara Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı 
Şadiye Yalçın, ASKİ Planlama Koordinasyon ve Dış 
İlişkiler Dairesi Başkanı Muhammed Ercan, Baraj 
İşletme ve Makine İkmal Daire Başkanı İlker Arslan, 
DSİ İçme suyu Daire Başkanı Kemal Köseoğlu ile 
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye 
Ofisi Başkanı Nobuhiro Ikuro, Başkan Yardımcısı 
Jun Yamazakı ve konuyla ilgili uzmanlar katıldı. 

Türkiye’nin su stresi yaşayan bir ülke olduğu 
ve su kaynakları konusunda sıkıntılar yaşadığı 
bir dönemde Başkent Ankara’nın su temini 
için  büyük bir çalışmaya imza atıldığının ifade 
edildiği DSİ’de düzenlenen toplantıda, küresel 
ısınma sürecinde Başkent Ankara’nın uzun yıllar 
içme suyu garantisi olan “Ankara İçme suyu 2. 
Merhale Projesi Gerede Sistemi”nin önemine 
vurgu yapıldı. 

Geçtiğimiz yıl ocak ayında su alınmaya 
başlanan ve bugüne kadar toplamda 323 milyon 
metreküplük suyu Çamlıdere Barajı’na ulaştıran 
sistemin görüşüldüğü toplantıda ayrıca önerilen 
yeni projelerin iş modeli ve finansman süreçleri de 
değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, ASKİ Planlama 
Koordinasyon ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı 
Muhammed Ercan da Gerede sistemiyle ilgili bir 
sunum gerçekleştirdi. 

GEREDE SİSTEMİNE YERİNDE İNCELEME
Toplantı sonrasında ise, Gerede Su 

Temin Sistemi’nin başladığı yer olan Işıklı 
Regülatörü’nden itibaren sırasıyla Gerede Tüneli 
ve Çamlıdere Barajı’nda saha gezisi yaparak, 
incelemelerde bulunan katılımcılar, projenin 
işleyişine ilişkin de Ercan’dan bilgi aldılar. 

Gezi sırasında sisteme ilişkin katılımcılara bilgiler 
veren ASKİ Planlama ve Koordinasyon Daire 
Başkanı Muhammed Ercan, Gerede Sistemi’nden  
yıllık 226 milyon metreküp su alınabileceğine 
ifade ederek,  “Ankara’nın kaliteli içme suyu 
temini açısından büyük önem taşıyan Gerede 
Sistemi’ni 2020 yılı Ocak ayında devreye 
almıştık. 

Uzunluğu 31,5 kilometre ve 4,5 metre çapı olan 
Gerede Tüneli, bünyesinde Türkiye’nin en uzun, 
dünyanın da sayılı su iletim tünelini bünyesinde 
barındırıyor. Projenin su kaynağı olan Gerede 
havzasındaki Ulusu Çayı üzerinde yapılan 
Işıklı Regülatörü’nden temin edilen su, Gerede 
Tüneli vasıtasıyla hiçbir enerji tüketmeden, 
cazibeli olarak 1 milyar 220 milyon metreküp 
su kapasitene sahip Çamlıdere Barajımıza 
iletiliyor. Sistem sayesinde doğal suyun 
yüzde 94’ünün aktarılmasını planlıyoruz ve 
projeden bugüne kadar Ankara’ya 323 milyon 
metreküpün üzerinde su verdik” açıklamasında 
bulundu. 



BİR DAMLA / 10

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel 
Müdürlüğü, Pursaklar ilçesi Ayyıldız 

Mahallesi’ndeki yaklaşık 30 yıllık atık su ve yağmur 
suyu çilesine son veriyor. Bölgede yaşayan 30 
binin üzerindeki vatandaşın beklediği çalışmalar 
kapsamında 2 bin 520 metre atık su, 600 metre de 
yağmur suyu hattı yenileniyor. ASKİ ekiplerince 
hummalı bir şekilde süren çalışmaları yerinde 
inceleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 
vatandaşların 30 yıldır kullanmış olduğu eski 
boruları görünce, “Bunca yıldır vatandaşlarımız 
bu boruların içinden geçen suyu içmişler, bu 
suyu tüketmişler. Bunlar Başkent’e yakışmayan 
görüntülerdi, ama artık vatandaşlarımız bu 
görüntüden kurtuluyor” dedi. 

ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Pursaklar’da 
başlattığı altyapı seferberliği kapsamında 
çalışmalarına hızla devam ediyor. Pursaklar 
Ayyıldız Mahallesi’nde toplam 3 bin 120 metrelik 
atık su ve yağmur suyu hattının yenileme 
çalışmalarını inceleyen ASKİ Genel Müdürü 
Erdoğan Öztürk, yer altından çıkan ve artık 
çürümeye yüz tutmuş, erimeye başlamış paslı 

30 yıllık boruların yenileriyle değiştirildiğini 
ve artık uzun yıllar bölgede altyapı sorunu 
yaşanmayacağını söyledi. 

ASKİ’nin ilgili daire başkanları ve birim 
müdürleriyle birlikte yerinde incelemelerde 
bulunduğu sırada çalışma bölgesine gelen 
Ayyıldız Mahallesi Muhtarı Mustafa Yılmaz 
başta olmak üzere bölge muhtarları Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibine 
teşekkür ettiklerini bildirerek, Genel Müdür 
Öztürk’ten çalışmalara ilişkin bilgi aldılar. 

PURSAKLAR ALTYAPISINDA
YENİ DÖNEM…
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“BÖLGEDEKİ TÜM SIKINTILARI GİDERECEK 
BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ”

Öztürk, bölgedeki yaklaşık 30 bin vatandaşı 
ilgilendiren, 30 yıllık altyapının yenilendiği 
müjdesini verdiği muhtarlara, eski kanal 
borularını göstererek, “Bu borular yıllar 
içerisinde su içtiğiniz borular. Ne bu vanalar ne 
de borular artık görev yapamaz hale gelmiş. 
Burada tüm şikâyetleri giderecek bir çalışma 
yapıyoruz. Dolayısıyla bu Sağlık Caddesi ve 
diğer sokaklarda içme suyu hattını yeniliyoruz. 
İnşallah gücümüz yettiğince tüm bölgeyi 
yepyeni bir altyapıya kavuşturacağız. Bundan 
böyle umut ediyorum ki ne bir daha yağmur 
yağdığında ne de içme suyu anlamında artık bir 
sıkıntı yaşamayacaksınız” dedi. 

Kapsamlı çalışmalar nedeniyle şantiyeye 
dönen bölgenin, çalışmaların ardından asfaltıyla, 
kaldırımıyla ve yepyeni altyapısıyla pırıl pırıl bir 
görünüme kavuşturulduktan sonra hizmete 
sunulacağını ifade eden Öztürk, “Başkanımız 
Mansur Yavaş’ın talimatı var. Merkezde nasıl 
altyapı sorununu çözeceksek, kırsalda da 
açıktan akan kanalizasyon kalmayacak. Biz 
görünen yerler kadar görünmeyen yerlere 
de gereken yatırımı yaparız, önemli olan 
sizin sıkıntılarınızı çözüme kavuşturmak” 
açıklamasında bulundu.  

-“YAP, KAZ, YENİDEN YAP DÖNEMİ BİTTİ”
“Artık planlamaları koordineli bir şekilde 

yapıyoruz” diyen Öztürk, asfaltın dökülmesinden 
bir süre sonra yeniden kazılıp tekrar yapılması 
döneminin sona erdiğini kaydederek, “Bu kamu 
zararına neden olan en büyük nedenlerden 
biriydi. Başkanımız  Mansur Yavaş’ın, ‘Yeni 
asfalt kesinlikle kazılmayacak’ diye talimatı 
var. Bizde bu konuda çok hassas davranıyoruz” 
dedi. 

Öztürk, muhtarlara, kışa kadar çalışmaların 
tamamlanması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını 
da ifade ederek, “Vatandaşlarımızın sıkıntı 
yaşamaması için gece gündüz çalışıyoruz” diye 
konuştu.

MUHTARLARDAN BAŞKAN MANSUR YAVAŞ’A 
VE ASKİ’YE TEŞEKKÜR…

Uzun yıllardır çözüme kavuşmak için bekleyen 
ve bölgeye tek bir çivinin dahi çakılmadığını 

söyleyen muhtarlar, yapılan çalışmalardan 
ötürü başta Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş 
olmak üzere ASKİ Genel Müdürü Öztürk’e, daire 
başkanları ve birim müdürlerine teşekkür ettiler. 

Proje kapsamında 2 bin 520 metre atık su, 600 
metre de yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 
3 bin 120 metre altyapının yenileneceği bölgede, 
690 metre atık su imalatı tamamlandı. 

Pursaklar Ayyıldız Mahallesi Muhtarı Mustafa 
Yılmaz: 

“30 yıldır bu mahallede yaşıyorum ve 2 
dönemdir de muhtarım. 30 yıldır buraya tek bir 
çivi dahi çakılmadı. Mahallemizde çok büyük 
altyapı sıkıntıları vardı. Yerleşimden bu yana 
aynı altyapı vardı ve artık kaldırmıyordu. 30 
yıl sonra mahallemize gelindi. Arı gibi çalışıyor 
ekipler. Buradan Mansur Yavaş Başkanımıza ve 
ekibine çok teşekkür ediyorum.”

Sirkeli Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Yavuz Balcı:
“Mansur Başkanıma, ASKİ Genel Müdürüme 

ve tüm birim müdürlerimize teşekkür ediyoruz. 

 Mustafa Yılmaz
Ayyıldız Mahallesi Muhtarı 
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Son 3 senedir ASKİ’yle ilgili çok büyük bir 
hizmet patlaması yaşıyoruz. İçme suyumuzu, 
altyapımızı çözdüler, bize de başkanımıza 
dua etmek düşer. ASKİ hizmeti görünmeyen 
bir yer altı hizmeti. 4-5 senedir içme suyunda 
sıkıntı vardı. Hobi bahçeleri açıldığı zaman üst 
kotlara su çıkmıyordu. her türlü hizmetimiz var 
sayenizde teşekkür ediyoruz. 

Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Ve Pursaklar 
Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Aşan:

“3 dönemdir burada muhtarlık yapıyorum. 2 ay 
önce Mansur Başkanımız Pursaklar’a geldiğinde 
altyapıya verdiği önemden bahsetti. Çıkan 
boruları görüyorsunuz, biz bunların içinden 
geçen suları içiyorduk. O yüzden kendilerinden 
Allah razı olsun. Şu anda çalışmalar çok güzel 
devam ediyor. Altyapı hizmetini vatandaşımız 
görmüyor. Artık birim müdürüne ulaşmak için 
santrali aramıyoruz. Saat kaç olursa olsun 
sahur vakti bile müdürlerimizi arıyoruz cepten 
ve hemen geliyorlar. Bu rahatlıktan ötürü bile 
ayrı bir teşekkürü hak ediyor ASKİ.” 

Pursaklar Merkez Mahallesi Muhtarı Mustafa 
Onat:

“Çıkan boruları gördük hepimiz yağmur 
giderleri ve içme suyu hatlarını gördük. 
Hepsinde problem vardı. Haftada 3-4 gün sular 
kesiliyordu. Gece vatandaşın evine bidonla 
su götürüyordum. Özellikle son iki yıldır 
Pursaklar’a ASKİ’nin çok büyük hizmetleri var, 
ancak yer altında olduğu için mahallelilerimiz 
görmüyorlar, biz de onlara anlatmaya 
çalışıyoruz. Birçok problemimiz çözüldü. 

Mustafa Onat
Pursaklar Merkez Mahallesi Muhtarı
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İSTANBUL YOLU’NDAKİ GÖLLENME 
SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

ASKİ Genel Müdürlüğü, İstanbul Yolu 
güzergâhında aşırı yağışlarda yaşanan ve 

trafikte araçların mahsur kalmasına neden olan 
göllenme sorununu çözmek için düğmeye bastı. 
Başkent’in en işlek caddelerinden Anadolu ve 
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki yağmur suyu 
hatlarını ayrıştıran ASKİ ekipleri, bu sayede 
bölgede biriken yağmur sularının da Ankara 
Çayı’na deşarjını kolaylaştırdı. 

Başkent Ankara’nın yıllardır biriken içme suyu ve 
altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için yatırım 
atağı başlatan ASKİ Genel Müdürlüğü, son olarak 
İstanbul Yolu güzergâhında aşırı yağışlarda yaşanan 
göllenme sorununa neşter vurdu.

ASKİ ekipleri, Yenimahalle ilçesi Çamlıca 
Mahallesi’ndeki Bölge Trafik Şube Müdürlüğü 
önünde (İstanbul Yolu güzergâhı Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı) trafikte araçların mahsur kalmasına 
neden olan göllenme sorununu ortadan kaldırmak 
için harekete geçti.

 
YAĞMUR SUYU HATLARI AYRIŞTIRILDI
Anadolu Bulvarı havzasından gelen bin 200 

milimetre çapındaki yağmur suyu hattının, Fatih 
Sultan Mehmet Bulvarı havzasından gelen bin 200 
milimetrelik yağmur suyu hattı ile birleşerek tek hat 
olarak Ankara Çayı’na deşarj edildiğini tespit eden 
ASKİ ekipleri, hattın debiyi kaldırmadığını belirledi.

Bölgeye 77 metrelik yeni bir hat döşeyerek Fatih 
Sultan Mehmet Bulvarı havzasını bu hatta bağlayan 

ASKİ ekipleri, bu sayede biriken yağmur sularının 
Ankara Çayı’na deşarjını sağladı. Proje kapsamında 
GİMAT Kavşağı ANKAPARK yanında sürdürülen 
çalışmaları yerinde inceleyen ASKİ Genel Müdürü 
Erdoğan Öztürk, “Anadolu Bulvarı ve Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı üzerinde ve özellikle İstanbul 
Yolu güzergâhının olduğu bölgede yoğun 
yağışlarda araçların yüzer hale geldiği çok büyük 
göllenmeler oluyordu” dedi.

YAĞMUR SUYU HATTINI ÇAMUR TIKAMIŞ
Göllenme nedenini araştırdıklarında kapasitesinin 

yetersiz olduğunu ve yıllarca bakımının ihmal 
edilmesinden dolayı hattın çamurla dolduğunu 
tespit ettiklerini açıklayan Öztürk, şu bilgileri verdi:

“Ekiplerimizin yaptıkları çalışma neticesinde 
gerek Anadolu Bulvarı’ndaki bin 200’lük hattın 

gerekse de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki bin 
200’lük hattın birleştiği noktadan sonra yine aynı 
çapta (sadece bin 200 olarak) devam ettiğini ve 
hattın artık bu yoğunluğu kaldıramadığını gördük. 
Söz konusu hattı inceleyerek görüntüledik ve şu 
an yan tarafta gördüğünüz gibi tarifi imkânsız bir 
manzarayla karşılaştık. Hattın içi dolmuş, çamurla 
tıkanmış. Ne yazık ki yıllardır müdahale edilmemiş 
görüntüler çıktı karşımıza. Bunları önlemek adına 
bu iki havzadaki yetersiz hatları ayrıştırdık. Artık 
her hat kendi güzergâhında çalışıyor, yeni bacalar 
yaptık. Bu sayede Ankara Çayı’na yağmur sularının 
deşarjını daha kolay hale getirdik.”

Öztürk ayrıca yol kapanmasına ek önlem amacıyla 
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda Bölge Trafik Şube 
Müdürlüğü önüne ilave ızgara imalatları yapılacağını 
söyledi.
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ASKİ Genel Müdürlüğü, 500 iş yeri ile 3 bin 
esnafa ev sahipliği yaparak Başkent’te 

ticari hayata yön veren GERSAN Sanayi Sitesi’nin 
sorunlu atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu 
hatlarını yeniliyor. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan 
Öztürk, “Büyük bir sorunu çözdük hayırlı olsun” 
dedi. 

ASKİ Genel Müdürlüğü, çoğunlukla gıda imalat 
ve toptancılarının bulunduğu Yenimahalle 
ilçesindeki GERSAN Sanayi Sitesi’nin 35 yıllık 
kanayan yarası halini alan altyapı sorununa 
el attı. ASKİ ekipleri, sanayi sitesine yaklaşık 4 
kilometrelik atık su ve yağmur suyu hattı döşüyor. 

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, başı 
yıllardır yaşanan kanalizasyon taşkınları nedeniyle 
özellikle dükkânlarının alt katlarını su bastığı için 
dertte olan GERSAN Sanayi Sitesi esnafını ziyaret 
etti. Esnafın sıkıntılarını dinleyen ve bölgede 
yürütülen çalışmaları denetleyen Öztürk, 200 
milimetre çapındaki mevcut hattın artık debiyi 
kaldırmadığını belirterek, 30-35 yıllık hattın ne 
yazık ki ömrünü tamamladığını söyledi.  

YAKLAŞIK 4 KİLOMETRELİK İMALAT 
Öztürk,  sorunu kalıcı olarak çözebilmek için 

GERSAN Sanayi Sitesi’nde 3 bin 717 metre 
atık su ve 208 metre de yağmur suyu hattı 
imalatı gerçekleştirildiğini bildirdi.  8 Eylül 2021 
tarihinde yapımına başlanan hattın en kısa 
sürede tamamlanacağını açıklayan Öztürk, şöyle 
konuştu: 

GERSAN SANAYİ SİTESİ’NE YATIRIM 
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“Ticari hayatın büyük bir yoğunlukta yaşandığı 
GERSAN Sanayi Sitemizde artık ihtiyaca 
cevap vermeyen küçük çaptaki kanalizasyon 
hatlarının yenilenmesi işine başladık. Bunun 
yanı sıra başlamışken yağmur suyu hatlarını 
da bitirdik. Yaklaşık 4 kilometreye yakın bir 
imalatımız söz konusu.” 

Toz, yağmur sırasında yaşanan göllenme ve 
kanalizasyon taşkınları nedeniyle bölge esnafının 
ciddi şekilde şikâyetçi olduğunu ifade eden 
Öztürk, “Bu çalışmamızdan dolayı esnafın mutlu 
olması bizi de çok mutlu etti. 10 gün içinde 
buradan çıkmış olacağız. Büyük bir sorunu 
çözdüğümüzü düşünüyorum, hayırlı olsun” diye 
konuştu.  

“ASKİ CANSİPARANE DESTEK VERDİ” 

GERSAN Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Ramazan Akkaya ise şunları kaydetti: 

“Sitedeki görevimin 6. yılındayım. Altyapımız 
eskimişti. Sağ olsun ASKİ, cansiparane, gayretle 
bize bu konuda destek verdi; minnettarız. 
Dükkânlarımızın alt katlarını sıklıkla su 
basıyordu. Sitede drenaj çalışması yapıldı 
inşallah bu sorunun tekrarını yaşamayacağız. 
GERSAN esnafı 35 senedir hizmete susamıştı. 
Bu bakımdan minnettarım ve ‘Allah razı olsun’ 
diyorum. Tabii öncelikle Mansur Başkana  çok 
teşekkür ediyorum. Kendisi bizi ziyaret ettiğinde 
GERSAN yönetimi olarak sıkıntılarımızı 26 
başlıkta dile getirmiştik. Şimdi köprümüz 
ve altyapımız yapıldı. Mansur Başkana 
güveniyorum. Kıymetli ASKİ Genel Müdürümüz 
Erdoğan Beyin katkılarıyla asfaltımızın da yama 
olarak değil de  kazılarak yapılmasını istiyoruz. 

Buna çok ihtiyacımız var. Bu hizmet de inşallah 
Mansur Başkana nasip olacak ve kendisi hep 
güzelle, iyiyle anılacak. “

Bölgede esnaflık yapan Süphan Sümbül, 
“Çok uzun süredir altyapıyla ilgili problem 
yaşıyorduk. Birçok defa yetkililere bu konuda 
dilekçe verdik. Sağ olsunlar, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanımız ve ASKİ Genel Müdürümüz 
sorunumuzla ilgilendi”  dedi. 

20 yıldır sitede esnaflık yaptığını dile getiren 
Sema Kezban Erdal da, “Çok uzun yıllardır burada 
hiçbir hizmet görmüyorduk. 20 yıldır ben buna 
şahidim. Şimdi böyle bir yatırım olunca tabii 
ki memnun olduk. Her gün bir yer patlıyor, bir 
dükkânı su basıyordu” diye konuştu. 

Süphan Sümbül
Esnaf

Sema Kezban Erdal
Esnaf
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“3 BİN ESNAFIN KANAL SORUNU ÇÖZÜLDÜ” 

Esnaf Ziya Ünal ise duygularını şöyle ifade etti: 
“Hemen hemen bu sitenin 50 yıllık üyesiyim. 

Geçmişte 8 yıl da başkanlık yaptım. 30 yıldır 
bir türlü yaptıramadığımız altyapı sağ olsun 
Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde 
şimdi yapılıyor. Burada genellikle gıda imalat 
ve toptancılığı yapılıyor. Ankara’nın çeşitli 
fabrikalarına dağıtım yapılıyor. Bu nedenle de 
kanallar çok tıkanıyor. Yemek artıklarından 
dolayı özellikle kışın çok sorun yaşıyorduk. 
ASKİ, 3 bin esnafın bütün kanal sorununu şu an 
çözmüş oluyor.”

Ziya Ünal
Esnaf
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ASKİ’DEN AKYURT VE KALECİK’E 
ALTYAPI YATIRIMI

ASKİ Genel Müdürlüğü, “Ankara İli Akyurt-
Kalecik İlçeleri Merkez Mahallelerde 

Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları Yapım İşi” 
kapsamında imalat yapılan sokaklarda şimdi 
de asfalt kaplama yapıyor. ASKİ Genel Müdürü 
Erdoğan Öztürk, Akyurt Kutluay ve Kademeli 
Sokaklarda süren asfalt çalışmasını yerinde 
denetledi. 

Çubuk ve Akyurt ilçelerinin kesintisiz ve sağlıklı 
içme suyu sorununu 23 buçuk kilometrelik isale 
hattı projesini geçtiğimiz günlerde tamamlayarak 
çözen ASKİ Genel Müdürlüğü’nün Başkent’in uzak 
ilçelerinde altyapıya yönelik yatırım hamleleri 
devam ediyor.  ASKİ, Akyurt ve Kalecik ilçelerinde 
atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hatları 
döşenen merkez mahallelerde asfalt kaplama 
çalışması yürütüyor. 

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Akyurt’ta 
Timurhan Mahallesi’nde yer alan Kutluay ve 
Kademeli Sokaklarda süren asfalt kaplama 
çalışmasını denetledi. 

TİMURHAN MAHALLESİ’NE BİN 809 METRE 
ATIK SU HATTI DÖŞENİYOR 

Timurhan Mahallesi muhtelif sokaklar 
kesiminde atık su hattı bulunmadığı için yaşanan 
çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla 
çalışma başlattıklarını ifade eden Öztürk,  proje 
kapsamında bölgeye bin 809 metre atık su hattı 
yapılacağını açıkladı. Öztürk, 2 ekip ile sürdürülen 
çalışmalar kapsamında şu ana kadar 786 metrelik 
atık su hattının tamamlandığını kaydetti. 
Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Öztürk, 
şöyle konuştu: 

“Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Akyurt 
ilçemizin tamamını ilgilendiren içme suyu 
sorununu çözmüştük. Yağışlı havalarda büyük 
göllenmelerin yaşandığı sokaklardaki yağmur 
suyu hatlarının imalatı ile ilgili çalışmalarımızı 
da nispeten tamamladık. Kanalizasyon ile 
ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Bugün 
de yağmur suyu hattı tamamlanmış olan bir 
noktada; yağmur suyu sonrası yapılacak olan 

asfalt kaplamayla ilgili çalışmaların olduğu 
yerdeyiz. Asfalt kaplama çalışmalarımız 
da sürüyor. Tabii bölgede toz toprağın 
oluşmaması, halkımızın rahatsız olmaması 
adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.”  
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ELMADAĞ HASANOĞLAN’IN İÇME 
SUYU PROBLEMİ DE ÇÖZÜLECEK

ASKİ Genel Müdürlüğü kent genelinde 
yıllardır ihmal edilen altyapı sorunlarını 

çözmek için yatırım atağı başlattı. Son olarak 
Elmadağ ilçesinin Hasanoğlan Mahallesi’nin 
içme suyu problemini çözmek için harekete 
geçen ASKİ, Elmadağ merkez için yapılan 
çalışmalarla bölgeye sağlanan su miktarını 
artırdı.  Mevcut iletim hatları ile de İsmetpaşa 
Deposu, Lalabel Deposu ve oradan da 
Hasanoğlan Mahallesi’ni besleyen depoya su 
aktararak mahallenin su sorununun çözülmesi 
hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel 
Müdürlüğü kent genelinde altyapı seferberliği 
başlattı.

Yıllardır kronikleşen ve çözülmeyen altyapı 
problemlerini yerinde tespit ederek merkez 
ve ilçelerde altyapı atağını sürdüren ASKİ 

Genel Müdürlüğü, Elmadağ ilçesi Hasanoğlan 
Mahallesi’nin de su sorununu çözmek için 
teyakkuza geçti.

 
MEVCUT KUYULAR YETMİYOR YENİ 

AÇILANLARIN İSE VERİMİ DÜŞÜK
Hasanoğlan Mahallesi’nde 13 kuyunun 

bulunmasına karşılık bunlardan 10’unun aktif 
durumda olduğunu tespit eden ASKİ ekipleri, 
tasarım debileri saniyede yaklaşık 75 litre olan 
kuyuların yaşanan kuraklık nedeniyle yer altı 
su seviyesi azaldığından verimlerinin 25 litreye 
kadar düştüğünü belirledi.

Mahallede yer alan kuyulardaki toplam su, 
toplama odasında toplanarak 1. Pompa İstasyonu 
ile Hasanoğlan alt kat, 2. Pompa İstasyonu ile orta 
kat, 3. Pompa İstasyonu ile de üst kat depolarına 
iletilmesine ve ayrıca Hasanderesi Mevki’nden 
gelen PE hattından da saniyede yaklaşık 4 litre 
su sağlanmasına rağmen yeterli olmadığı ortaya 
çıktı.

Bölgede durum tespit çalışmalarını sürdüren 
ekipler, Kasım 2020’de önce 72 metrelik, Ocak 
2021 tarihinde ise 48 metrelik kuyu açtı ancak 
su veriminin  düşük olması nedeniyle işletmeye 
alamadı.

SU MİKTARI ARTIRILAK DEPOLARA SU 
TAKVİYESİNDE BULUNULACAK  

Bu çalışmalar sonrasında 30 Kasım 2021 
tarihinde yeni bir sondaj çalışması daha 
planlayan ASKİ Genel Müdürlüğü, bölge halkı 
ve Hasanoğlan Derneği’nin bölgede bulunan 
çeşmelerin etkileneceğine yönelik itirazları 
neticesinde bu çalışmasını da sonlandırdı.

Yer altı su araştırması yapılması amacıyla 9 
noktada ölçüm yapan, 2 noktada daha sondaj 
planlayan ancak 1 sondajın imalatını tamamlayan 
ASKİ ekipleri, yeterli miktarda su olmadığını 
gözlemledi. Yapılan genel inceleme sonucunda 
bölgenin jeolojik yapısının temel kaya olarak 
metamorfik şistlerden oluştuğu ve bu nedenle 
bölgeden sondaj ile su sağlanmasının olası 
gözükmediği tespit edildi.
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Tüm bu gelişmeler üzerine ASKİ Genel Müdürlüğü, 
Elmadağ merkez için yapılan çalışmalarla bölgeye 
sağlanan su miktarını artırarak mevcut iletim 
hatları ile İsmetpaşa Deposu’na oradan Lalabel 
Deposu’na son olarak da Hasanoğlan Mahallesi’ni 
besleyen depoya aktararak mahallenin içme suyu 
problemini çözmeyi hedefliyor.
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BAŞKENT ALTYAPISININ 
ÖNÜMÜZDEKİ 30 YILI MASAYA 
YATIRILDI…

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel 

Müdürlüğü, Başkent Ankara’nın gelecek 
30 yılını kapsayacak içme suyu, atık su 
(kanalizasyon) ve yağmur suyu yönetimi 
için geçtiğimiz sene başlattığı “Master Plan” 
çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 

Başkent’in alt yapısındaki eksiklikler, güçlükler, 
zayıflıklar, tehditler ve fırsatların analizleri ile 
izlenecek yol haritalarının masaya yatırıldığı “ASKİ 
İçme suyu, Atık Su Ve Yağmur Suyu Yönetimi 
Master Planı – 2. Vizyon ve Strateji Çalıştayı” 
düzenlendi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel 
Müdürlüğü, Başkent Ankara alt yapısının 
önümüzdeki 30 yılını belirleyecek olan “Master 
Plan” çalıştaylarına devam ediyor. 

Bu kapsamda “2. Vizyon ve Strateji Çalıştayı”nı 
düzenleyen ASKİ Genel Müdürlüğü’nün YHT 
Garı’ndaki The Ankara Otel’de gerçekleşen 
toplantısında ASKİ Genel Müdür Yardımcısı 
Baran Bozoğlu, Planlama, Koordinasyon ve Dış 
İlişkiler Dairesi Başkanı Muhammed Ercan, daire 
başkanları, Yüklenici Firma adına Burçin Çetin 

ile konunun uzmanlarından oluşan çok sayıda 
katılımcı yer aldı.  

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Genel Müdür Yardımcısı Baran, 7 Nisan 2020’de 
yüklenici firmayla sözleşmenin imzalandığını ve 
42 aylık bir iş programının belirlendiğini belirterek, 
“Bu iş programının da 17 ayı aşkın süresini 
geride bıraktık. Önceki çalıştay toplantımızda 
kurumumuzun vizyon ve misyonunun 
belirlenmesine ilişkin önemli kararlara imza 
attık. Bugün de uzmanlardan oluşan 9 ayrı 
masada, 100 yakın ayrı konuda alt yapımızın 
geleceğine ilişkin kararlar almayı planlıyoruz” 
dedi. 

“TÜM DÜNYA KURAKLIK RİSKİYLE KARŞI 
KARŞIYA”

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde kuraklık 
riskiyle karşı karşıya. Her gün su adına önemli 
gelişmeler yaşanıyor ve ASKİ olarak biz de bu 
gelişmeleri yakından takip ediyor, hatta bu 
gelişmelere yön veriyoruz” diyen Boran, “Bu 
sebeple de su analizlerinin sürekli güncellenmesi 
ve gelişmeler doğrultusunda incelenmesi büyük 
önem arzediyor. Bu çalıştaylar sayesinde de 
Başkent Ankara alt yapısının 30 yıl sonrasına da 
hizmet edecek duruma getirilmesi için önemli 
çalışmalara imza atacağız” dedi. 

ANKARA ALTYAPISI SİL BAŞTAN, YENİDEN…



BİR DAMLA / 21

ASKİ Planlama, Koordinasyon ve Dış İlişkiler 
Dairesi Başkanı Muhammed Ercan da yaptığı 
konuşmada, Master Plan kapsamında geçtiğimiz 
ay düzenlenen “Acil İşler Çalıştay”ında kısa, orta ve 
uzun vadeli planlamaların yanı sıra vizyon-misyon 
belirleme çalışmaları yapıldığını hatırlatarak, “Bu 
çalıştayda da kurumumuzun güçlü ve zayıf 
yönlerini ortaya koyarak, planlanan hedefe 
ulaşma noktasında yapılabilecekleri kapsamlı 
olarak tartışacağız ve kararlara varacağız” 
dedi. 

Alan bakımından Türkiye’de ilk, büyüklük 
olarak da İstanbul’dan sonraki ikinci büyük su 
ve kanalizasyon idaresi olan ASKİ’nin 5 milyon 
600 bin kişiye hizmet eden büyük bir kurum 
olduğunun altını çizen Ercan, “Hizmetlerimizi, 
şeffaf, hesap verebilir ilkeler çerçevesinde 
yürütüyoruz. Önümüzdeki 30 yılın sonunda 
Başkent nüfusunun 9 buçuk milyona ulaşacağı 
öngörüsü var. Biz de hedeflerimizi ve 
çalışmalarımızı bu nüfus oranına uygun şekilde 
sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu. 

Yüklenici firma sorumlusu Burçin Çetin ise 
kurulacak masalarda tartışılacak ve kararlara 
bağlanacak konulara ilişkin teknik bilgiler verdi. 
Çetin masalarda ASKİ’nin kurum içindeki güçlü 
ve zayıf yönlerinin, kurum dışında da fırsat ve 
tehditlerinin, belirlenen 28 ayrı başlıkta ele 
alınacağını kaydederek, bu konuları başlıklar 
halinde katılımcılara anlattı. 

ÇALIŞTAY’DA NELER KONUŞULACAK
ASKİ’nin önümüzdeki 30 yıllık sürede 

yapacaklarının, yapabileceklerinin ve bunları 
yaparken karşılaşacağı durumların masaya 
yatırıldığı Çalıştay’da konunun uzmanlarının yer 
alacağı 9 ayrı masada konuşulan konular şunlar 
olacak:

1. Masa - Yüzey Suyu
2. Masa – Yeraltı Suyu
3. Masa – Su Dağıtım Sistemleri
4. Masa – Atık Su ve Yağmur suyu Toplama 

Sistemleri
5. Masa – Atık Su Arıtımı ve Deşarjı
6. Masa – Kurumsal Yapı
7. Masa – Yasal Çerçeve
8. Masa – Ekonomik Sorunlar
9. Masa – İçme Suyu Arıtımı

Çalıştay’da ASKİ’nin ilgili daire başkanlıkları 
personelinin yanı sıra dış paydaşlar olarak da 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Devlet 
Su işleri, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı uzman personeller 
de yer aldı. 

Masa çalışmalarının ardından da güçlükler, 
zayıflıklar, tehditler, fırsatlar (SWOT) ve nedenleri, 
masalarda bulunan formlara aktarılarak, analizleri 
gerçekleştirilecek ve sonuçları özetlenerek, 
değerlendirilecek. 
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ANKARA’YI BESLEYEN BARAJLARA 
“KAR” DOPİNGİ 

Başkent’te son günlerde yaşanan kar 
yağışının kente içme ve kullanma 

suyu sağlayan barajlarda doping etkisi 
yaratması bekleniyor. ASKİ Genel Müdürü 
Erdoğan Öztürk, Ankara barajlarına bu yılın 
aralık ayında (20 günlük sürede) 14 milyon 
metreküpe yaklaşan bir su akımı olduğunu 
belirterek,  “Yağan kar eridiğinde barajlara 
daha takviye su gelecek. Bu sayede önümüzdeki 
yıl Ankara’da su sıkıntısı yaşanmayacağını 
umuyoruz” dedi. 

Dünyada küresel ısınmaya bağlı yaşanan 
kuraklık, Başkent Ankara’da da su stresi yaratırken 
birkaç gündür kentte etkisini hissettiren kar yağışı, 
yüzleri güldürdü.  Ankara nüfusunu besleyen 7 

barajdan 3’üne su akışı sağlayan havzalardan 
Işık Dağı Geçidi’nde incelemelerde bulunan ASKİ 
Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Aralık 2020’de 
barajlara 9 buçuk milyon metreküp su akımı 
olurken,   bu yılın aralık ayında (20 günlük sürede) 
yaklaşık 14 milyon metreküpe yakın su geldiğini 
kaydetti. 

ASKİ Genel Müdürü Öztürk, Çankırı yolu 
üzerinde bulunan ve 2 bin 100 metrelik yükseltisi 
ile Ankara haritasının zirvesini oluşturan Işık Dağı 
mevkisinde, barajların su dolum tablosuna ilişkin 
çarpıcı açıklamalarda bulundu.   Başkent’teki kar 
yağışının memnuniyet verici olmasına karşın 
henüz istenilen seviyede olmadığına dikkat çeken 
Öztürk, “Kar yağışlarının barajlara etkisini 

ASKİ GENEL MÜDÜRÜ ERDOĞAN ÖZTÜRK: KAR 
ERİDİĞİNDE BARAJLARA TAKVİYE SU GETİRECEK  
ARALIK AYINDA ANKARA BARAJLARINA 14 
MİLYON METREKÜP SU GELDİ
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ilkbahar aylarında hissedeceğiz. Dağlardaki kar 
erimeye başladığında barajlarımızı besleyecek 
olan sular sayesinde gelecek yıl Ankara‘nın 
su sıkıntısı çekmeyeceğini umuyoruz” diye 
konuştu. 

IŞIK DAĞI’NDA KAR 25 SANTİMETRE 
SEVİYESİNE ULAŞTI 

Ankara’da içme suyu barajlarını besleyen 
en önemli faktörün don halini alan yoğun kar 
yağışının sıcak havalarda erimesi sonucunda 
oluşan su akımları olduğunu ifade eden Öztürk, 
şunları kaydetti: 

“Barajlarımızdaki su miktarının artmasına 
neden olan en önemli etken kar yağışlarıdır.  
Havzalar yağan karın erimesiyle barajlarımıza 
su akışı sağlamaktadır.   Şu anda da gelecekte 
Kurtboğazı, Kavşakkaya ve Eğrekkaya 
Barajlarımıza ciddi miktarda su akışı sağlayacak 
olan Işık Dağı Geçidi mevkisi havzasında 
bulunuyoruz. 3-4 gündür Ankara genelinde 
yağan kar bu havzamızda da 25 santimetreye 
ulaşmış bulunmaktadır. Her ne kadar bu 
yağışlar yüzümüzü güldürmüş olsa da asıl kar 
yağışlarının gelecek aylarda yoğunlaşmasıyla 
birlikte istenilen seviyelere çıkmasını umut 
etmekteyiz.”  

Geçen yıl aralık ayında barajlara toplam 9 buçuk 
milyon metreküp bir su geldiğini hatırlatan 
Öztürk, “Bu yıl henüz aralık ayı bitmemesine 
karşın şu anda 14 milyon metreküpe yaklaşan 
bir su akımı oluştu.  Geçen yıla oranla 4,5 milyon 

metreküp daha fazla su gelmiş olması az da 
olsa sevindirici.   Bunun asıl kar yağışlı dönem 
olan ocak, şubat ve mart aylarında daha da 
artmasını bekliyoruz” dedi.  

BARAJLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 7.44 
 Öztürk, ayrıca barajların doluluk oranının (aktif 

kullanılabilir hacim) 21 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 
yüzde 7.44 seviyesinde ölçüldüğünü bildirdi. 

ASKİ verilerine göre; Ankara’nın çevresinde yer 
alan ve kentin su ihtiyacını karşılayan 7 barajın 
(Çamlıdere, Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, 
Çubuk 2, Kavşakkaya ve Elmadağ Kargalı 
Barajları) toplam hacmi 1 milyar 584 milyon 13 
bin metreküp civarında.  Ancak 21 Aralık 2021 
tarihinde barajlardaki su miktarı sadece 308 
milyon 956 bin metreküp görünüyor. ASKİ’nin 
toplam abone sayısı 2 milyon 483 bin 965 iken, 
bu tarihte kente 1 milyon 289 bin 455 metreküp 
su verilmiş. Ankara’da kişi başı tüketilen günlük su 
miktarı 237 litreyi buluyor. ASKİ Genel Müdürlüğü, 
şeffaflık ilkesi gereğince barajlardaki su miktarını 
dijital sensörler ile anlık ölçerek, kurumun resmi 
internet sayfasında açıklıyor. 
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ASKİ Genel Müdürlüğü, kuraklığa bağlı 
olarak özellikle yaz aylarında sıkıntı 

çeken Çubuk’un köylerine kesintisiz ve sağlıklı 
içme suyu sağlamak için düğmeye bastı. İlçeye 
döşenen yaklaşık 5 kilometrelik içme suyu 
hattı, Akkuzulu Köyü’nün yanı sıra Kapaklı, 
Eskiçöte, Akbayır ve Küçükali köylerine 
de su taşıyacak. Akkuzulu Muhtarı Halil 
Kökmen, basında yer alan “Kılıçdaroğlu’na 
yapılan saldırı nedeniyle köylerinin yatırım 
yapılmayarak cezalandırıldığı” yönündeki 
iddiaları yalanladı. Kökmen, “Bizim siyasetle 
işimiz yok biz köyümüze gelen hizmeti biliriz. 
Mansur Başkan hiçbir siyasi ayrım yapmadan 
bize her türlü hizmet ve desteği veriyor” dedi. 

ASKİ Genel Müdürlüğü, Çubuk’un sonradan 
mahalleye çevrilen Akkuzulu Köyü’nün içme suyu 
problemine el attı.  ASKİ ekipleri, Akkuzulu’nun 
yanı sıra 4 köyden daha geçen yaklaşık 5 
kilometrelik içme suyu hattını tamamladı. 
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Çubuk 
merkezde (Yavuz Selim Mahallesi) inşaatı 
süren terfi merkezinin de hizmete alınması ile 
Akkuzulu Köyü’nde maksimum bir ay içinde artık 
musluklardan kesintisiz su akacağını bildirdi. 

Teknik ekibiyle birlikte 7 Ekim 2021 tarihinde 
Akkuzulu Köyü’nü ziyaret eden ASKİ Genel 
Müdürü Erdoğan Öztürk, muhtar Halil Kökmen 
ve vatandaşlar ile bir araya geldi. 

“BAŞKAN YAVAŞ’IN SELAMINI GETİRDİM”
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 

Yavaş’ın selamını getirdiğini belirten Öztürk, 
“Başkanımız tüm ilçelere karşı olduğu gibi Çubuk 
ilçemizin istek ve sorunlarının çözümüne de çok 
önem gösteriyor. Bu amaçla da sorunlarınızı 
istek ve taleplerinizi almak ve çözümlemek için 
sizlerle sık sık bir araya geliyoruz” dedi.  Öztürk, 
“Size müjde veriyorum hatlar çekildi, pompalar 
alındı su deposunu da yapacağız. Bir ay içinde 
Akkuzulu’nun bir sıkıntısı kalmayacak” diye 
konuştu. Tamamlanan yaklaşık 5 kilometrelik 
içme suyu hattının Kapaklı, Eskiçöte, Akbayır ve 
Küçükali köylerine de kesintisiz su sağlayacağını 

-AKKUZULU MUHTARI HALİL KÖKMEN’DEN SABAH 
GAZETESİNİN İDDİALARINA YALANLAMA
-KÖKMEN: “BİZİ SİYASETE ALET ETMEYİN. MANSUR BAŞKAN 
SİYASİ AYRIM YAPMADAN HER TÜRLÜ HİZMET VE DESTEĞİ 
VERİYOR”  

ÇUBUK’UN KÖYLERİNE YATIRIM 

DÖŞENEN 5 KİLOMETRELİK İLETİM HATTI, 
AKKUZULU İLE BİRLİKTE 5 KÖYE KESİNTİSİZ İÇME 
SUYU SAĞLAYACAK
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ifade eden Öztürk, şunları kaydetti: 
“Çubuk ilçemiz mahallelerine ait altyapı 

çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 
Bunlardan biri de şu an bulunduğumuz Akkuzulu 
Mahallemiz. Sayın muhtarımızla konuştuk; 
kendisi köyün sorunlarından bahsetti. En önemli 
sorun içme suyu meselesi. Daha önceki çapı 
110’luk hat gerçek anlamda köyün ihtiyacını 
karşılamıyordu. Bu nedenle çapı 250’lik yeni 
bir hat çektik. Bir de terfi merkezi yapıyoruz. 
Çubuk merkezden burayı besleyecek şekilde 
pompalarımızı aldık. İnanıyorum ki çalışmalar 
bir ay bile sürmeyecek. Pompalarımızı 
koyacağız, terfi merkezimizin betonarmesini 
de tamamlayacağız. Dolayısıyla burada içme 
suyu ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacak. 
Kanalizasyon ile ilgili de ufak tefek sorunlarımız 
var. Bunlar da yatırım programımızda olan 
şeyler. Şunu ifade etmek isterim ki Akkuzulu 
mahallesinde altyapı anlamında hiçbir sorun 
yaşanmayacak.”  

“MANSUR BAŞKANDAN BİZ MEMNUNUZ, 
ALLAH DA RAZI OLSUN” 

Akkuzulu Muhtarı Halil Kökmen ise 2 yıldır 
yaşanan içme suyu sıkıntısı ile ilgili olarak, “Kış 
aylarında takviye su kaynağımız var ancak 
takvim 15 Temmuz dedi mi o su ne yazık ki 
kesiliyor ve bu sefer Çubuk merkezden gelen su 
bize yetmiyor. Bu sıkıntımızı şimdiye kadar ASKİ 
Bölge Müdürlüğümüz ellerinden geldiği kadar 
tankerlerle çözmeye çalıştılar. Şimdi ise ASKİ 

Genel Müdürümüz, yeni yapılan hattın devreye 
alınmak üzere olduğu müjdesini verdi” dedi. 

Kökmen, ayrıca, “CHP lideri Kılıçdaroğlu’na 
geçmişte yapılan saldırı nedeniyle köylerinin 
yatırım yapılmayarak cezalandırıldığı” yönündeki 
iddialara da açıklık getirdi. Sabah gazetesinin 
bilinçli şekilde konuyu çarpıttığını ifade eden 
Kökmen, şöyle konuştu: 

“Sabah gazetesi köyümüzle ilgili geçenlerde bir 
haber yayımladı. Biliyorsunuz şehit cenazesinde 
köyümüzde birtakım istemediğimiz olaylar 
oldu. Anlık gelişmeyle Kemal Beye bir saldırı 
gerçekleştirildi. Yaşadığımız su sıkıntısının 
bu saldırı olayıyla bir bağlantısı olduğunu 
düşünmüyorum. 

Mansur Bey asla siyasi olarak bir ayrımcılık 
yapmıyor. Zaten bayramın 2. günü köyüme 
gelerek beni ziyaret etti. Sıkıntılarımız hakkında 
bilgi aldı, eksiklerimizi dinledi ve yardımcı 
oldu. Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi 
köye yapılan camiye de destek oluyor. Mansur 
Beyden biz memnunuz, Allah da razı olsun. Bizi 
sürekli saldırı olayıyla ilişkilendirerek haber 
yapmalarından gerçekten üzülerek söylüyorum 
çok sıkıntı çekiyorum. Altını çiziyorum Mansur 
Başkandan biz öyle bir ayrımcılık görmedik ve 
kendisinden çok memnunuz. Bizim siyasetle 
işimiz yok biz köyümüze gelen hizmeti biliriz. 
Mansur Başkan bize her türlü hizmet ve desteği 
veriyor.”  



BİR DAMLA / 26

HACETTEPE VE ODTÜ HEYETİNDEN 
İVEDİK İÇME SUYU ARITMA TESİSİ’NE 
TAM NOT 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş döneminde “şeffaf ve 

hesap verebilir su yönetimi” anlayışı ile 
hareket eden ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent 
metropolünün su ihtiyacının yüzde 97’sini 
karşılayan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin 
kapılarını 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren 
halka açtı. Modern çağın gereksinimlerini 
karşılayan tesisi ziyaret eden Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı öğrencileri, asistan doktorlar ve 
hemşirelik bölümü yüksek lisans öğrencileri 
ile  Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 
Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri, 

“Ankara’nın şebeke suyuna olan güvenimiz 
arttı” değerlendirmesinde bulundu. 

Ankara’yı besleyen İvedik İçme Suyu Arıtma 
Tesisi, metropol ilçelerin içme suyu ihtiyacının 
yüzde 97’sini karşılarken, yüzde 3’lük kısım 
ise Pursaklar Arıtma Tesisi’nden sağlanıyor. 
Avrupa’nın en büyük içme suyu arıtma tesisleri 
arasında yer alan İvedik Tesisi, yaklaşık 1 yıldır 
suyun kalitesini ve nasıl arıtıldığını görmek isteyen 
vatandaşları ağırlıyor. Bu kapsamda Su Arıtma 
Dairesi Başkanı Nuri Kali, 2019 ve 2020’de arıtma 
performansı arttırılan tesisi, önce Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cavit Işık Yavuz 

“TESİSİ GEZİNCE ANKARA’NIN
ŞEBEKE SUYUNA GÜVENİMİZ ARTTI”
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başkanlığındaki heyete ardından da ODTÜ Çevre 
Mühendisliği Bölümü öğrencilerine gezdirdi.

“ÜÇ YILDIR TEK NUMUNE BİLE UYGUNSUZ 
ÇIKMADI”

     Gezi öncesinde heyete tesisin işleyişini anlatan 
animasyon filmi gösterildi. Film eşliğinde heyete 
yapısal ve işletmeye yönelik revizyon çalışmaları, 
arıtma kimyasallarının yerinde üretimi ve 
barajlarda yapılan alg kontrol çalışmalarına ilişkin 
bir sunum yapan Kali, “Şehir şebeke sistemini 
online sistem ile düzenli şekilde kontrol ediyoruz. 
Başkent’in suyu, kendi laboratuvarlarımız, 
akredite olduğumuz laboratuvar ve Sağlık 
Bakanlığı tarafından olmak üzere 3 aşamalı bir 
analizden geçiriliyor. 3 yıldır tek bir numunemiz 
bile uygunsuz çıkmadı” dedi. Kali,  ardından 
ekibe, tesisin durultucu, filtre, harmanlama ve 
kimya ünitelerini gezdirdi. 

 

“ANKARA’NIN SUYU OLDUKÇA İYİ 
ARITILARAK ŞEHRE DAĞITILIYOR”

Halk sağlığı ve çevre sağlığı uzmanı olduğunu 
belirten Prof. Dr. Yavuz da, “ASKİ sağ olsun 
bugün bize bu tesisi ayrıntılı bilgilerle tanıttı. 
Musluğumuzdan akan su nasıl arıtılıyor, şehre 
nasıl dağıtılıyor bunları yerinde gözlemlemiş 
olduk. Sağlıklı ve güvenli içme suyu, sağlığın 
olmazsa olmazlarından. Bu nedenle bu konu 
halk sağlığı açısından çok önemli. Gördük ki 
Ankara’nın suyu oldukça iyi bir şekilde arıtılarak 

şehre dağıtılıyor. Teknolojik yenilenmelerin de 
yapıldığı tesisin ilerleme kaydettiğini gördük. 
İlgililere çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 

Başasistan Dr. Mustafa Enes Özden de, “Gezi 
bizim açımızdan çok faydalı oldu. Derslerde 
teoride gördüğümüz su arıtım tesisinin nasıl 
çalıştığını burada canlı olarak da görmüş 
olduk. İçimiz de rahatladı tesisin güvenilirliğini 
gördükten sonra”  dedi. 

“SORUN APARTMANLARIMIZIN SU 
DEPOLARI VE BORULARIYLA İLGİLİ” 

Uzmanlık öğrencisi Dr. Dilek Yıldırım Pak ise 
şunları kaydetti:

“Bugün tıp doktorları olarak 4 yıllık halk 
sağlığı uzmanlığımız çerçevesinde bir gezi 
gerçekleştirdik. Çevre sağlığı ve su arıtımı ile 
ilgili teorik derslerimiz var ve uzman hekimler 
olarak sahada çalışırken de bu konu bilmek 
durumunda olduğumuz bir konu. Böylece 
teorik derslerin pratik uygulamasını yapmış 
olduk. Tesisin her basamağında gözlem yapma 
fırsatımız oldu. Örneğin tesisin teknolojik 
gelişmelerle birlikte yenilendiğini öğrenmiş 
olduk. Belediyenin sorumluluğu suyun 
oturduğumuz binanın kapısına gelmesine 
kadar ve bu konuda hiçbir şekilde tereddütümüz 
olmaması gerektiğini görmüş olduk. Evlerde 
zaman zaman musluklarımızdan akan suda 
istemediğimiz görüntüler olabiliyor ama 
bugün kesinlikle bunu anlamış oldum ki bu 
tamamen bizim apartmanımızın su depoları ve 
borularıyla ilgili. Yani Ankara’nın içme suyunda 
kesinlikle belediyenin bir eksikliği, yanlışı yok. 
Bu konuda farkındalığımız artmış oldu.

“UZMANLARIN GÖRÜŞLERİNİ DİKKATE 
ALIYORUZ” 

Kali, gezi sonrasında yaptığı açıklamada ise 
şöyle konuştu: 

“Şeffaflık gereğince ‘Tüm tesislerimizi 
isteyen herkese gösterebiliriz’ demiştik. Son 
olarak Hacettepe’den böyle bir talep geldi 
ve memnuniyetle karşıladık. Bir taraftan 
ihalelerimizi açıktan yapıyoruz diğer taraftan 
da tesislerimizi halka açıyoruz. Halkın 
yanı sıra bu işin uzmanı olan kişilerin de 
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tesislerimizi incelemelerini sağlıyoruz. Yapılan 
iyileştirmelerde uzmanların görüşlerini dikkate 
aldığımızın bilinmesini istiyoruz.” 

“TESİS GEREKLİ KRİTERLERİ SAĞLIYOR”
Kali, 10 Aralık 2021 tarihinde ise tesisi ODTÜ 

Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Tuba Hande Ergüder Bayramoğlu 
başkanlığındaki geleceğin çevre mühendislerine 
gezdirdi.  ODTÜ öğrencileri arasında Türkiye’de 
eğitim alan yabancı öğrenciler de yer aldı. Geziyi 
değerlendiren Bayramoğlu, “Su arıtımı dersimiz 
kapsamında öğrencilerimiz ile birlikte her 
sene İvedik Tesisi’ne gelmeye çalışıyoruz. Bu 
anlamda bizim için çok verimli bir gezi oldu” 
dedi.  İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin gerekli 
kriterleri sağladığının altını çizen Bayramoğlu, 
“Bütün Ankara sağlıklı bir su kullanıyor. Tesiste 
güzel bir arıtım teknolojisi uygulanıyor. Şimdi 
bazı yenilikler de var. Tesisin verimi daha da 
arttırılmış durumda” diye konuştu. 

Çevre mühendisliği öğrencisi Hüseyin Orkun 
Paçal ise “Bu gezi gerçekten derste öğrendiğimiz 
teorik bilgilerin pratiğini görmemiz açısından 
çok iyi oldu. Herhangi bir yeri değil de Türkiye’nin 

hatta Avrupa’nın en iyi tesislerinden biri olan 
ASKİ tesisini gezmemiz bizim açımızdan çok 
daha faydalı oldu” dedi. 

TESİS 2070 ANKARA’SINA DA HİZMET 
VERECEK 

Barajlardan gelen ham suyun işleme tabi 
tutulduğu, 4 etap olarak planlanan İvedik İçme 
Suyu Arıtma Tesisi’nin Başkent’in 2070 yılına 
kadar içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyacını 
karşılaması bekleniyor. Tesisin 1. etabı 1984’te, 
2. etabı 1992’de, 3. etabı ise  2014’te inşa edildi. 
3 etabın toplam kapasitesi 7 milyon nüfusu 
beslemeye yeterken, tesis 4’ü Kurtboğazı Barajı, 
4’ü Çamlıdere ve 2’si de Kesikköprü  olmak 
üzere 10 girişe sahip. ASKİ, 2. ünitenin Durultucu 
bölümünde su alma yapısını yenilerken 2014’te 
devreye alınan 3. etapta ise çalışmalara 2021 yılı 
içinde başlandı. Yapım ihalesine çıkılan 4. etabın 
da yakın gelecekte inşa edilmesi planlanıyor. 
Tesis hafta içi her gün 10.00-17.00 saatleri 
arasında gruplar halinde ziyaret edilebilirken 
ziyaret öncesinde randevu alınması gerekiyor. 
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Her üçü de yaşamın vazgeçilmezleri. Elde etmek ve korumak için uğrunda mücadele verilen, günümüzde 
uluslararası ilişkilerin en önemli gündem başlıklarını teşkil eden, devletlerin stratejik kararlarına etki eden, 
dünya var oldukça her zaman ihtiyaç duyulacak temel ihtiyaçlar.Varlıkları aynı zamanda gelişmişliğin ve gücün 
göstergesi olan bu üç temel madde arasında suyun ayrı bir önemi var. Aralarında sıralama yapılsa kuşkusuz su 
en başta gelir. Çünkü alternati� yok, arttırılması veya çoğaltılması mümkün değil. Oysa aynı şeyi gıda ve enerji 
için söyleyemeyiz. Hem alternati�eri var hem de arttırmak, çoğaltmak mümkün. Üstelik gıda ve enerji üretimi 
de suya bağlı. Dolayısıyla su olmadan olmuyor, en açık ve anlaşılır ifadeyle yaşamın en temel kaynağı. 
Her geçen gün yaşantımızın ve küresel ekosistemin vazgeçilmez bir parçası olarak önemini giderek de 
artırmaktadır. Ancak tatlı su kaynakları iklim değişimi, kirlenme ve nüfus artışı ile giderek kıt bir kaynak haline 
gelmektedir. Biraz geçmişe gidecek olursak günümüzde belli bir nesil ayakları derelerde ıslanarak, çaylarda 
yüzerek yaşadı. Bunun için şehir merkezlerinden uzak yerlere gitmelerine de gerek yoktu. 
Türkiye’nin Başkenti Ankara’dan örnek verecek olursak 1950’li yıllarda yaşayanlar şehrin ortasından akan üç 
büyük su kaynağını gördüler (Hatip Çayı, Çubuk Çayı, İncesu Deresi). Bu su kaynaklarını besleyen dereleri 
gördüler. Kavaklıdere, Kirazlıdere, Cevizlidere, Hoşdere, Dikmenderesi, Bülbülderesi, Ayrancıderesi, 
Söğütözüderesi, Beytepederesi bunlardan bazıları. Oysa şehrin merkezinden geçen, üzeri asfaltla kapatılmış 
olan ve sayısı yüzün üzerinde olduğu bilinen bu derelerden kaç kişinin haberi var acaba.

Maalesef bu dereler şimdi yok, kayıp. Üstelik bir zamanlar hem mesire yeri hem de diğer canlıların yaşam 
alanlarıydı. Bu nedenle Türkiye’nin gelecek nesillerine sağlıklı ve yeterli su bırakabilmesi için en başta su 
kaynaklarının çok iyi korunması, daha sonra akıllıca kullanılması gerekmektedir.
Ülkenin su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetimini sağlamak bütün vatandaşları, sektörleri, kurum ve 
kuruluşları doğrudan alakadar eden milli bir meseledir. Yapılacak olan aslında çok basit, çok da bilinen 
uygulamalar. Su kaynaklarını korunmak, suyu tasarru�u kullanmak. Maalesef zaman zaman haber kanallarında 
dere yataklarını kirletenlerle ilgili haberlere rastlamaktayız. Bu durumun tahammül edilecek hiçbir tarafı yok.
Su kaynaklarını kirletenlere verilecek cezalar kesinlikle caydırıcı olmalı.

Suyu korumak, israf etmemek insani ve vicdani vazifemiz, vatandaşlık şuuru da bunu gerektirir. 
Bu bilinci ve şuuru gelecek nesillere aktarabilme adına önce biz büyükler örnek olmalı, yaşam 
tarzımızla bunu göstermeliyiz.

Unutmayalım su tasarrufu suyu korumakla başlar.

Sezgin ERÖZBAĞ
EKONOMİST, İÇ DENETÇİ
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Başkent’in içme suyunun uluslararası 
standartlara uygunluğunu denetleyen 

Çevre Laboratuvarı’nın ardından yine ASKİ 
Genel Müdürlüğü’ne bağlı Yapı Kalite Kontrol 
Laboratuvarı da Türk Akreditasyon Kurumu’na 
(TÜRKAK) akredite oluyor. Akreditasyon ile 
birlikte Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı, 
altyapı ihalelerini kazanan yüklenici 
firmaların imalatlarında kullandıkları 
termoplastik boruların kalite testlerini daha 
sağlıklı denetleyecek, ayrıca laboratuvarın 
gerçekleştirdiği testler, Avrupa ülkeleri, ABD 
ve Çin de dâhil dünyanın her yerinde geçerli 
olacak. Bu kapsamda Türkiye’nin diğer illerine 
de hizmet vermeye hazırlanan laboratuvar, 
ASKİ’ye gelir de sağlayacak. 

Türkiye’deki tüm laboratuvarların uluslararası 
standartlar çerçevesinde çalışıp çalışmadığını 
teyit eden TÜRKAK, 20-21 Aralık 2021 
tarihlerinde ASKİ Genel Müdürlüğü Yapı 
Kalite Kontrol Laboratuvarı’nı denetledi. 
Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı, takip 
denetimi gerekmeden önümüzdeki 
birkaç ay içinde TÜRKAK’a akredite olacak. 
Böylece laboratuvar, altyapı çalışmaları 
sırasında müteahhit firmalarının 
gerçekleştirdiği zemin ve boru 
ölçümlerini (imalatlarda kullandıkları 
termoplastik boruların test sonuçlarını), 
gelişmiş ülkelerde geçerli olan “TS EN 
ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon 
Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin 
Genel Şartlar” standardına göre kontrol 
edecek. 

 TÜRKAK’tan gelen denetim ekibi,  
İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin 
de bulunduğu yerleşkede Yapı Kalite 
Kontrol Laborotuvarı’nı test etti. 
Laboratuvar personeli ile tek tek görüşen 
ekip, personelin teknik yeterliliğini 

değerlendirdi. Ekibe ASKİ Genel Müdür Yardımcısı 
Bozoğlu ile Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi 
Başkanı Güven Ulusoy da eşlik etti.  

BAŞKENT’İN YAPI KALİTE KONTROL 
LABORATUVARI, TÜRKAK’A
AKREDİTE OLUYOR 
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AKREDİTASYON SÜRECİ BİR BUÇUK YIL 
SÜRDÜ  

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bozoğlu, bir 
buçuk yıllık bir süreci alan akredite çalışmasını 
sonuçlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını 
belirterek, “Ankaralılara su ve atık su hizmeti 
veren bir kurum olduğumuz için buradaki 
kalitenin doğru ölçülüyor olması bizim için 
çok değerli. Ölçmediğinizi yönetemezsiniz” 
dedi. Bozoğlu, proje çerçevesinde önümüzdeki 
günlerde laboratuvar çalışanlarına eğitimler 
verilip, laboratuvara son teknoloji ile çalışan 
modern cihazlar alınacağını kaydetti. Proje 
başlatılırken ilk etapta yeni bir laboratuvar binası 
yapılmasının gündeme geldiğini ifade eden 
Bozoğlu, ancak binada iyileştirme yapılarak 
daha az maliyetle akredite olmanın koşullarının 
yaratıldığını söyledi. 

ASKİ’NİN YAPI LABORATUVARI TÜM 
TÜRKİYE’YE HİZMET VERECEK 

Bozoğlu, akreditasyonun tamamlanması için 
gerçekleştirilen denetim süreci ve proje ile ilgili 
şöyle konuştu: 

“Bu proje için bütün personelimiz gece 
gündüz demeden çalışarak emek harcadı. 
Buradaki temel hedefimiz zemin sıkışma 
testleri ve kırmataş, beton, beton boru 
numune deneylerini de kapsayacak şekilde 
yapı kalite kontrol deneylerinin daha doğru 
bir şekilde yapılması ve bu sayede ASKİ 
yatırımlarının sağlıklı ilerlemesidir. Yani kamu 
yararı kapsamında Ankaralıların vergilerini 
doğru şekilde kullanarak su ve diğer altyapı 
hizmetini geliştirmek istiyoruz. ASKİ’nin Çevre 
Laboratuvarı zaten TÜRKAK’a akredite ve 
vatandaşlara sağlıklı hizmet veriyor. Çevre 
Laboratuvarı’nda içme suyu analizleri yapılarak 
Başkent’in şehir şebeke sistemi düzenli 
olarak izleniyor.  Şimdi Yapı Kalite Kontrol 
Laboratuvarımız da birkaç ay içinde akredite 
olacak. Ayrıca TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve 
Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin 
Genel Şartlar standardına tabi olacağımız 
için bir yandan da laboratuvarımızın yaptığı 
ölçümler, uluslararası geçerlilik kazanmış 
olacak. Dolayısıyla Ankara’da yapılan bu 
ölçümler Avrupa, ABD, Çin’de dâhil dünyanın 
her yerinde kabul görecek.”

ASKİ Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı’nda,  
Ankara dışındaki kentlerden gelen altyapı 
malzemelerinin test taleplerinin de karşılanmaya 
başlayacağının altını çizen Bozoğlu,  “Bu sayede 
hem laboratuvarımızın kalitesi artacak hem 
de ASKİ’ye maddi gelir sağlanacak. Yani Yapı 
Kalite Kontrol Laboratuvarını kalibrasyon 
zorunluluğu ve metrolojik izlenebilirliği olan 
bir laboratuvara dönüştürüyoruz. Bu arada 
TÜRKAK da bizi her yıl düzenli şekilde üçüncü bir 
göz olarak denetleyecek; ASKİ olarak kendimizi 
iyileştirme prensibiyle hareket edeceğiz” diye 
konuştu. 
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ASKİ ÇALIŞANLARI, P7 POMPA 
İSTASYONU’NU YENİLEDİ 

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 29 Eylül 2021 tarihinde ASKİ çalışanlarının 
yenilediği P7 Pompa İstasyonu’nu ziyaret etti.

Öztürk, Tesisler Dairesi’nin düzenlediği organizasyonda, “Pompa İstasyonu 
İçin Değerlendirme Formu”nu doldurarak yenileme kapsamında yapılan işlere 
not verdi. 
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Öztürk, ardından P7 Pompa İstasyonu çalışanları ve Tesisler Dairesi Başkanı 
Ömer Yıldırım ile fotoğraf çektirerek yenileme çalışmasında emeği geçen 
personele plaket takdim etti.

Törende konuşan Öztürk, “İşçilerin çalıştığı, emek harcadığı yerlere bu kadar 
özveriyle katkı koyması kamuda pek rastlanan bir şey değildir. Arkadaşlarımızın, 
çalışanlarımızın içinden gelmiş çoğu yeniliği de bizim haberimiz olmadan kendi 
bütçeleriyle karşılamışlar. Bu da etkileyici bir unsur. Başarılı bir emek ortaya koyan 
tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi. 
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27 Aralık
Ankara’nın Bayramı
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Atatürk ve Heyet-i Temsiliye’nin, Ankara’ya 
gelişinin üzerinden 102 yıl geçmiş.

Takvim yaprakları, o günü, 27 Aralık 1919 olarak 
gösteriyor.

Herhangi bir gün değil o gün!
O günü anlamak ve dolayısıyla Atatürk’ün 

Ankara’ya gelişinin anlamını bilebilmek için 
tarihin derinliklerine bakılmasını öneririm.

O geliş, şairin dizeleştirdiği gibi “Memleketin 
kaygılarını da uçuran” bir gelişti.

Ankaralılar, o gün “Seymen Alayı” dizdiler.
Seymen Alayı dizmek, Oğuzlardan kalma 

bir gelenektir ve yeni bir devlet kurulacağının 
işaretidir.

Nazım, şöyle dizeleştirmiş o günleri:
“Yaralıydı, yorgundu, fakirdi millet, 
En azılı düvellerle dövüşüyordu fakat 
Dövüşüyordu, köle olmamak için iki kat, 
İki kat soyulmamak için.”
27 Aralık, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayıp, 

29 Ekim 1923’de Cumhuriyet’in ilanıyla taçlanan 
sürecin en kritik dönemeçlerinden biridir.

Yeri gelmişken belirtmek isterim ki tarihçiler, 
dört yılı aşkın bu süreci, üç döneme ayırmaktadır.

BAĞIMSIZLIĞIN SİMGESİDİR, ANKARA!
Bunlardan birincisi “irade-i milliye”nin beyan 

edilme dönemidir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da 

Samsun’a çıkışı ve 22 Haziran 1919’da dile 
getirdiği Amasya Genelgesi dönemini kapsar.

Tarihçilerin ikinci dönem diye tanımladıkları 
“hakimiyet-i milliye” dönemi, 23 Temmuz 1919 
Erzurum ve 4 Eylül 1919 Sivas Kongreleri ile dile 
getirildiği dönemdir.

Üçüncü dönem ise “bila kayd-u şart”, yani 
kayıtsız şartsız bağımsızlık dönemi olarak tarihe 
geçmiş ve bu dönemin merkezi, Ankara’dır.

İşte bu nedenle Sivas Kongresinden sonra 
Mustafa Kemal ve arkadaşlarının rotasında 
Ankara vardır.

Sivas, Mustafa Kemal’i, Temsil Heyeti Başkanı 
olarak seçmişti. Onun başında bulunduğu Temsil 
Heyeti de, kurtuluşu yönetip yönlendirmek üzere 
Ankara’yı belirlemişti.

Kurtuluş mücadelesinin askeri ve siyasi 
alanda başarıyla yürütülebilmesi için ihtiyaç 
duyulan stratejik merkez Ankara olmuş; Heyet-i 
Temsiliye’de, başlarında Atatürk olmak üzere, 27 
Aralık 1919 günü Ankara’ya gelmişti.

AZMİN, KARARLILIĞIN VE MÜCADELENİN 
MERKEZİDİR ANKARA!

27 Aralık 1919, bu nedenle herhangi bir 
tarih değil; aynı zamanda Atatürk’ün, 29 Ekim 
1923’de Cumhuriyet ile taçlandırdığı bağımsızlık 
mücadelesinin karargahını kurmak için Ankara’ya 
geldiği gündür.

Ankara’nın merkez olması önemli elbette ama 
en az bunun kadar önemli olan bir diğer nokta 
da Ankaralıların Heyet-i Temsiliye’yi coşkuyla 
karşılamış olmalarıdır.

O Ankaralılar ki
“…toprakta karınca, 
Suda balık, 
Havada kuş kadar 
Çok…
Korkak, 
Cesur, 
Cahil, 
Hakim 
Ve çocuk…” hep birlikte karşılamıştı Atatürk ve 

arkadaşlarını.
Heyet-i Temsiliye kararlı; Ankaralılar inançlı idi. 
Bu nedenle bir bayram havası içinde gerçekleşti 

o karşılama…
Ankara’nın farkı da buradadır; diğer kentlerimiz 

kurtuluş günlerini kutlarken, Ankara bayramını 
kutlar. O gün bugündür 27 Aralık, Ankara’nın 
Bayramıdır.

Kutlu olsun!

Yüksel IŞIK
ABB Sosyal Medya Dairesi Başkanı
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“EŞREF ÖZAND KUPASI” 
ASKİ SPOR KULÜBÜ’NÜN OLDU

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 
Genel Müdürlüğü, 22-29 Kasım tarihleri 

arasında ”Eşref Özand Futbol Turnuvası” 
düzenledi. Turnuvanın şampiyonu 16 takım 
arasından finale çıkan ASKİ Spor Kulübü oldu. 

ASKİ Genel Müdürlüğü, kurum çalışanları 
arasındaki sosyal bağları kuvvetlendirmek ve 
dayanışmayı geliştirmek için futbol turnuvası 
düzenledi. ASKİ Özel Kalem Müdürlüğünce 
düzenlenen ve personelin yoğun ilgi gösterdiği 
turnuvaya ASKİ’nin kurucu Genel Müdürü Eşref 
Özand’ın adı verildi. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan 
Öztürk’ün başlangıç vuruşunu yaptığı turnuvanın 
şampiyonu final maçında Atık Su Arıtma Dairesi 
Başkanlığı’nı 9-2 mağlup eden ASKİ Spor Kulübü 
oldu. 

22-29 Kasım 2021 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen “Eşref Özand Futbol Turnuvası”, 
dostane bir ortamda geçti. Turnuvanın açılış 
konuşmasını yapan ASKİ Genel Müdürü 
Erdoğan Öztürk, “ASKİ’nin geçmişinde emeği 
geçen tüm yöneticilere ve çalışanlara saygı ve 
vefa duyuyoruz. İlk Genel Müdürümüz Eşref 
Özand adına düzenlediğimiz bu turnuvanın 

çok başarılı, centilmence, dostane bir havada 
geçmesini diliyorum ‘’ dedi.  Konuşmanın 
ardından Öztürk, bir hafta sürecek turnuvanın 
topa ilk vuruşunu yaparak müsabakaları başlattı. 

İLK GENEL MÜDÜR ADINA DÜZENLENEN İLK 
KUPA 

“Eşref Özand Futbol Turnuvası”na ASKİ 
Genel Müdürlüğüne bağlı Daire Başkanlıkları  
bünyesinde görevli personellerden oluşan 16 
takım katıldı.  Kıyasıya olduğu kadar keyifle 
gerçekleşen karşılaşmaların sonucunda finale 
Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı ile ASKİ Spor 
kaldı.  Turnuvada kupanın sahibi ise rakibini 
9-2’lik skorla yenen ASKİ Spor Kulübü oldu. 

Öztürk, kupa töreninde yaptığı konuşmada ise 
“Bizim için çok anlamlı olan bu müsabakada 
verdiğiniz mücadele için tebrik ediyorum. Çünkü 
ilk genel müdürümüz adına düzenlediğimiz ilk 
kupamız bu. Kutluyorum’’ dedi. ASKİ Spor Kulübü 
oyuncuları ile şakalaşan Öztürk, “Tahmininden 
daha başarılı bir performans sergilediniz. Güreşi 
bıraktıktan sonra seçeceğiniz branş futbol olmalı” 
dedi. 
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MİLLİ GÜREŞÇİ KAYAALP: GÜZEL BİR 
ORGANİZASYONDU 

ASKİ Spor ’un şampiyon milli güreşçisi Rıza 
Kayaalp ise turnuvanın hazırlanmasında emeği 
geçenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu: 

“18 yıldır ASKİ Spor sporcusuyum, 
güreşçisiyim. Ülkemizi, Ankara’mızı hem de 
Ankara Büyükşehir Belediye’sini layıkıyla 
şimdiye kadar temsil ettik. İlk kez de ASKİ 
Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen bu 
turnuvaya katıldık. Güzel bir organizasyondu.’’ 

Konuşmaların ardından Öztürk ve finalist takımlar 
hatıra fotoğrafı çektirdi. 

“YILLARDIR YAPILMAYAN BİR ETKİNLİKTİ”
    Turnuvaya katılan ASKİ çalışanları etkinlikten 

duydukları memnuniyeti dile getirirken bu 
gibi etkinliklerin yinelenmesi gerektiğini 
söyledi. ASKİ çalışanı Hüseyin Turak, “Böyle bir 
organizasyon sayesinde aynı kurum içerisindeki 
arkadaşlarımızla tanışıyoruz. Tanışma bahanesi 
oluyor bu tür organizasyonlar. Bu turnuva için 
genel müdürümüze teşekkür ediyorum’’ derken,  
Can İren de,  ‘’ Yıllardır yapılmayan bir etkinlikti. 
Kurum arası kaynaşmayı sağlıyor. Çok teşekkür 
ediyoruz’’ diye konuştu. Zafer Gürbulak ise “ 
Böyle bir organizasyona ön ayak oldukları için 
genel müdürümüze teşekkür ediyorum. Bunun 
devamının gelmesini istiyorum’’ dedi. Personel 
Volkan Atıcı da,  “Böyle organizasyonların 
devam etmesini istiyoruz. Genel müdürümüze 
ve bu organizasyonu yapan tüm yetkililere 
teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ şeklinde 
düşüncelerini dile getirdi. Amatör futbolcular, 
turnuvayı organize eden ASKİ yönetimi ve 
katılımcılara teşekkürlerini sundu. 
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Türkiye’nin spordaki gururu ASKİ Spor Kulübü, halter, güreş ve boksta sadece 2021 yılında 
Olimpiyatlar başta olmak üzere Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarında altın, gümüş 
ve bronz madalyalarla dolu 111 derece kazandı…
Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı ASKİ Spor Kulübü’nün, 2021 
yılında kazandığı birincilik, ikincilik ve üçüncülükten oluşan 111 derecesinin; Güreş Takımı 
69’una imzasını atarken, Halter Takımı sporcuları 33’üne, ASKİ’nin Boks Takımı da 
11 tanesine isimlerini yazdırarak, Türkiye’ye bu yıl da büyük gurur yaşattılar. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı ASKİ Spor Kulübü’nün güreş, halter ve boks şampiyonları, kazandığı 
madalyalarla 2021 yılında da rekorlara doymadı.
Türkiye’nin gururu ASKİ Sporlu şampiyon güreşçiler, halterciler ve boksörler, Olimpiyatlar 
başta olmak üzere Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında toplamda 111 ayrı derece 
yaparak, ASKİ Spor’un ödül vitrinini yenileriyle doldurdular. 
ASKİ Genel Müdürlüğü, bir yandan Başkent’in alt yapısını demir ağlarla örerek, 
Ankaralıların su ve kanalizasyonunu sil baştan yenilerken, bir yandan da spordaki 
başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. 
Başkent’te yaptığı çalışmalar ve Ankaralılara yaptığı hizmetlerle Büyükşehir’in gururu olan 
ASKİ Genel Müdürlüğü, spordaki başarılarıyla da Türkiye’nin gururu oluyor. 

-GÜREŞTE 69 DERECE
Dünya şampiyonları Rıza Kayaalp ve Taha Akgül’ün başını çektiği güreşte, 2021 yılında 
kazanılan 69 dereceyle yüzleri güldüren ASKİ Spor Kulübü’nün güreşteki başarı karnesi göz 
doldurdu. 
23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Japonya’da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat 
Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden ASKİ Spor’un 6 güreşçisinden Türk sporuna damga 
vuran Taha Akgül (125 kg) ve Rıza Kayaalp (130 kg) ayrı branşlarda Olimpiyat 3.’lüğü 
kazanarak, başarılarına yenilerini eklediler. 
17-25 Nisan 2021 tarihleri arasında Polonya’nın Başkent’i Varşova’da yapılan Büyükler Güreş 
Şampiyonası’nda da ödüllere doymayan Akgül ve Kayaalp ikilisi yine madalyayla ülkeye 
dönmeyi başardılar. Akgül 8. Kez Avrupa Şampiyonluğu, Kayaalp ise 10. Avrupa 
Şampiyonluğu’na ulaşırken, Süleyman Atlı (57 kg) da 2. Avrupa Şampiyonluğu’nu bu 
oyunlarda kazandılar. Aynı şampiyonada Murat Fırat (67 kg) Avrupa Üçüncüsü, Süleyman 
Karadeniz (97 kg) ise Avrupa İkincisi oldu. 
Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2021 Sezonu’nda da ASKİ Serbest Güreş Takımı Türkiye 
Şampiyonu, Grekoromen Güreş Takımı da Türkiye ikincisi oldu. 

ASki SPOR’ 

ASKİ SPOR’UN 2021’DEKİ 

              DERECESİ...
Türkiye’nin spordaki gururu ASKİ Spor Kulübü, halter, güreş ve boksta sadece 2021 yılında 
Olimpiyatlar başta olmak üzere Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarında altın, gümüş ve 
bronz madalyalarla dolu 111 derece kazandı…
Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı ASKİ Spor Kulübü’nün, 2021 
yılında kazandığı birincilik, ikincilik ve üçüncülükten oluşan 111 derecesinin; Güreş Takımı 
69’una imzasını atarken, Halter Takımı sporcuları 33’üne, ASKİ’nin Boks Takımı da 
11 tanesine isimlerini yazdırarak, Türkiye’ye bu yıl da büyük gurur yaşattılar. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı ASKİ Spor Kulübü’nün güreş, halter ve boks şampiyonları, kazandığı madalyalarla 2021 
yılında da rekorlara doymadı.
Türkiye’nin gururu ASKİ Sporlu şampiyon güreşçiler, halterciler ve boksörler, Olimpiyatlar başta 
olmak üzere Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında toplamda 111 ayrı derece yaparak, 
ASKİ Spor’un ödül vitrinini yenileriyle doldurdular. 
ASKİ Genel Müdürlüğü, bir yandan Başkent’in alt yapısını demir ağlarla örerek, Ankaralıların su 
ve kanalizasyonunu sil baştan yenilerken, bir yandan da spordaki başarılarına yenilerini 
eklemeye devam ediyor. 
Başkent’te yaptığı çalışmalar ve Ankaralılara yaptığı hizmetlerle Büyükşehir’in gururu olan ASKİ 
Genel Müdürlüğü, spordaki başarılarıyla da Türkiye’nin gururu oluyor. 

GÜREŞTE 69 DERECE
Dünya şampiyonları Rıza Kayaalp ve Taha Akgül’ün başını çektiği güreşte, 2021 yılında 
kazanılan 69 dereceyle yüzleri güldüren ASKİ Spor Kulübü’nün güreşteki başarı karnesi göz 
doldurdu. 
23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Japonya’da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat 
Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden ASKİ Spor’un 6 sporcusundan Türk sporuna damga vuran 
Taha Akgül (125 kg) ve Rıza Kayaalp (130 kg) ayrı branşlarda Olimpiyat 3.’lüğü kazanarak, 
başarılarına yenilerini eklediler. 
17-25 Nisan 2021 tarihleri arasında Polonya’nın Başkenti Varşova’da yapılan Büyükler 
Güreş Şampiyonası’nda da ödüllere doymayan Akgül ve Kayaalp ikilisi yine madalyayla 
ülkeye dönmeyi başardılar. Akgül 8. Kez Avrupa Şampiyonluğu, Kayaalp ise 10. 
Avrupa Şampiyonluğu’na ulaşırken, Süleyman Atlı (57 kg) da 2. Avrupa 
Şampiyonluğu’nu bu oyunlarda kazandılar. Aynı şampiyonada Murat Fırat 
(67 kg) Avrupa Üçüncüsü, Süleyman Karadeniz (97 kg) ise Avrupa İkincisi oldu. 
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ASKİ SPOR’UN 2021’DEKİ 111 DERECESİ…
Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2021 Sezonu’nda da ASKİ Serbest Güreş Takımı Türkiye Şampiyonu, 
Grekoromen Güreş Takımı da Türkiye ikincisi oldu. ASKİ Spor’un Güreş’te ulusal ve uluslararası pek 
çok turnuvada aldıkları derecelerle, isimlerini gurur tablosuna yazdıran diğer sporcuları şunlar:

Emre Çiftçi (86 kg)  
Emrah Ormanoğlu (65 kg) 
Cavit Acar (65 kg)   
Osman Yıldırım (130 kg)    
Ramazan Sarı (79 kg)   
Erhan Yaylacı (92 kg)  
Rıfat Eren Gıdak (92 kg)   
Kürşat Kiraz (63 kg)    
Muhammed Karadeniz (72 kg) 
Ferhat Binici (130 kg)   
Durmuş Bölük (65 kg)  
Şerif Kılıç (55 kg)    
Selçuk Can (72 kg)    
Mehmet Çeker (63 kg )   
Furkan Bayrak (77 kg )   
Hacı Karakuş (67 kg )   
Doğan Göktaş (87 kg )   
Ali Cengiz (87 kg )     
Soner Demirtaş (74 kg )   
Murat Dağ (72 Kg)   
Serdal Çavuşoğlu (86 Kg)  
Selahattin Kılıçsallayan (70 Kg ) 
İbrahim Çiftçi (97 Kg)   
M. Recep Aktaş (65 kg)   
Yunus Emre Dede (125 kg)  
Nebi Uzun (61 kg)    
Cüneyt Budak (70 kg)   
Ahmet Peker (57 kg)   
Servet Coşkun (70 kg)   
İ. Şamil Özak (79 kg)  
İbrahim Bölükbaşı (97 kg) 
Beytullah Kayışdağı (97 kg)  
Rahman Bilici (63 kg)  
Doğuş Ayazcı (55 kg)   
Volkan Çakıl (67 kg)
Serkan Akkoyun (77 kg)  
Süleyman Demirci (97 kg) 
  

ASki SPOR’ 

Taha AKGÜL

Süleyman ATLI

Rıza KAYAALP

Süleyman KARADENİZ

Süleyman ATLI
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Türkiye’nin spordaki gururu ASKİ Spor Kulübü, halter, güreş ve boksta sadece 2021 yılında 
Olimpiyatlar başta olmak üzere Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarında altın, gümüş 
ve bronz madalyalarla dolu 111 derece kazandı…
Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı ASKİ Spor Kulübü’nün, 2021 
yılında kazandığı birincilik, ikincilik ve üçüncülükten oluşan 111 derecesinin; Güreş Takımı 
69’una imzasını atarken, Halter Takımı sporcuları 33’üne, ASKİ’nin Boks Takımı da 
11 tanesine isimlerini yazdırarak, Türkiye’ye bu yıl da büyük gurur yaşattılar. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı ASKİ Spor Kulübü’nün güreş, halter ve boks şampiyonları, kazandığı 
madalyalarla 2021 yılında da rekorlara doymadı.
Türkiye’nin gururu ASKİ Sporlu şampiyon güreşçiler, halterciler ve boksörler, Olimpiyatlar 
başta olmak üzere Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında toplamda 111 ayrı derece 
yaparak, ASKİ Spor’un ödül vitrinini yenileriyle doldurdular. 
ASKİ Genel Müdürlüğü, bir yandan Başkent’in alt yapısını demir ağlarla örerek, 
Ankaralıların su ve kanalizasyonunu sil baştan yenilerken, bir yandan da spordaki 
başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. 
Başkent’te yaptığı çalışmalar ve Ankaralılara yaptığı hizmetlerle Büyükşehir’in gururu olan 
ASKİ Genel Müdürlüğü, spordaki başarılarıyla da Türkiye’nin gururu oluyor. 

-GÜREŞTE 69 DERECE
Dünya şampiyonları Rıza Kayaalp ve Taha Akgül’ün başını çektiği güreşte, 2021 yılında 
kazanılan 69 dereceyle yüzleri güldüren ASKİ Spor Kulübü’nün güreşteki başarı karnesi göz 
doldurdu. 
23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Japonya’da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat 
Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden ASKİ Spor’un 6 güreşçisinden Türk sporuna damga 
vuran Taha Akgül (125 kg) ve Rıza Kayaalp (130 kg) ayrı branşlarda Olimpiyat 3.’lüğü 
kazanarak, başarılarına yenilerini eklediler. 
17-25 Nisan 2021 tarihleri arasında Polonya’nın Başkent’i Varşova’da yapılan Büyükler Güreş 
Şampiyonası’nda da ödüllere doymayan Akgül ve Kayaalp ikilisi yine madalyayla ülkeye 
dönmeyi başardılar. Akgül 8. Kez Avrupa Şampiyonluğu, Kayaalp ise 10. Avrupa 
Şampiyonluğu’na ulaşırken, Süleyman Atlı (57 kg) da 2. Avrupa Şampiyonluğu’nu bu 
oyunlarda kazandılar. Aynı şampiyonada Murat Fırat (67 kg) Avrupa Üçüncüsü, Süleyman 
Karadeniz (97 kg) ise Avrupa İkincisi oldu. 
Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2021 Sezonu’nda da ASKİ Serbest Güreş Takımı Türkiye 
Şampiyonu, Grekoromen Güreş Takımı da Türkiye ikincisi oldu. 

Türkiye’nin spordaki gururu ASKİ Spor Kulübü, halter, güreş ve boksta sadece 2021 yılında 
Olimpiyatlar başta olmak üzere Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarında altın, gümüş ve 
bronz madalyalarla dolu 111 derece kazandı…
Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı ASKİ Spor Kulübü’nün, 2021 
yılında kazandığı birincilik, ikincilik ve üçüncülükten oluşan 111 derecesinin; Güreş Takımı 
69’una imzasını atarken, Halter Takımı sporcuları 33’üne, ASKİ’nin Boks Takımı da 
11 tanesine isimlerini yazdırarak, Türkiye’ye bu yıl da büyük gurur yaşattılar. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı ASKİ Spor Kulübü’nün güreş, halter ve boks şampiyonları, kazandığı madalyalarla 2021 
yılında da rekorlara doymadı.
Türkiye’nin gururu ASKİ Sporlu şampiyon güreşçiler, halterciler ve boksörler, Olimpiyatlar başta 
olmak üzere Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında toplamda 111 ayrı derece yaparak, 
ASKİ Spor’un ödül vitrinini yenileriyle doldurdular. 
ASKİ Genel Müdürlüğü, bir yandan Başkent’in alt yapısını demir ağlarla örerek, Ankaralıların su 
ve kanalizasyonunu sil baştan yenilerken, bir yandan da spordaki başarılarına yenilerini 
eklemeye devam ediyor. 
Başkent’te yaptığı çalışmalar ve Ankaralılara yaptığı hizmetlerle Büyükşehir’in gururu olan ASKİ 
Genel Müdürlüğü, spordaki başarılarıyla da Türkiye’nin gururu oluyor. 

GÜREŞTE 69 DERECE
Dünya şampiyonları Rıza Kayaalp ve Taha Akgül’ün başını çektiği güreşte, 2021 yılında 
kazanılan 69 dereceyle yüzleri güldüren ASKİ Spor Kulübü’nün güreşteki başarı karnesi göz 
doldurdu. 
23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Japonya’da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat 
Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden ASKİ Spor’un 6 güreşçisinden Türk sporuna damga vuran 
Taha Akgül (125 kg) ve Rıza Kayaalp (130 kg) ayrı branşlarda Olimpiyat 3.’lüğü kazanarak, 
başarılarına yenilerini eklediler. 
17-25 Nisan 2021 tarihleri arasında Polonya’nın Başkenti Varşova’da yapılan Büyükler 
Güreş Şampiyonası’nda da ödüllere doymayan Akgül ve Kayaalp ikilisi yine madalyayla 
ülkeye dönmeyi başardılar. Akgül 8. Kez Avrupa Şampiyonluğu, Kayaalp ise 10. 
Avrupa Şampiyonluğu’na ulaşırken, Süleyman Atlı (57 kg) da 2. Avrupa 
Şampiyonluğu’nu bu oyunlarda kazandılar. Aynı şampiyonada Murat Fırat 
(67 kg) Avrupa Üçüncüsü, Süleyman Karadeniz (97 kg) ise Avrupa İkincisi oldu. 

HALTERDE 33 DERECEYLE ASKİ SPOR FARKI

 Sadece güreşte değil, halterde de ulusal ve uluslararası şampiyonalarda gösterdiği 
başarılarla tüm Türkiye başta olmak üzere Başkent’e gurur yaşatan ASKİ Spor’un Halter 
Takımı sporcuları da kazandıkları derecelerle ASKİ’nin ödül vitrinini kupalarla doldurdular. 
 2021 yılında katılım sağlanan şampiyonalardan 33 dereceyle dönen ASKİ Spor’un 
Halter Takımı sporcuları güreşte olduğu gibi yine derecelerle dolu başarılara imza attılar. 
Özbekistan’ın Başkenti Taşkent’te düzenlenen Büyükler Halter Şampiyonası’nda 55 
kilogram olan Muammer Şahin koparmada 116 kilogramla Dünya Üçüncüsü, 45 kilogram 
olan Şaziye Erdoğan da koparmada 76 kilogramla Dünya ikincisi, Silkmede 93 kilogramla 
Dünya Üçüncüsü, toplamda da 169 kilogramla Dünya Üçüncüsü oldu. 
Dünya’da, Avrupa’da ve Türkiye’deki şampiyonluklarda aldıkları derecelerle hem tüm 
Türkiye’ye hem de Başkent Ankara’ya büyük gurur yaşatan ASKİ Spor’un Halter Takımı’nın 
diğer sporcularının isimleri ise şunlar: 

67 Kg'da M. Furkan Özbek 
67 Kg'da Yusuf Fehmi Genç 
81 kg'da İsmet Samed Coşkun
61 Kg'da Kaan Kahriman 
61 Kg'da Ferdi Ahrdal
55 Kg'da Muammer Şahin 
55 Kg'da Onurcan Ahmet 
73 Kg'da Batuhan Akbaş
89 Kg'da Emirhan Özer
61 Kg'da Emre Altıntaş
67 Kg da Serkan Turan 
81 Kg'da Anıl Durmaz 
89 Kg'da Eşref Yakut
109 Kg’da Yıldıray Kaplan
67 Kg'da Fettah Aydın   
73 Kg'da Emekcan Altıntaş 
81 Kg'da İ. Samed Coşkun
81 Kg'da Bekir Emir Yıldız 
89 Kg'da Osman K. Orhan
89 Kg'da Ulaşcan Kurnaz  

ASki SPOR’ 
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ASKİ SPOR’UN 2021’DEKİ 111 DERECESİ…

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2021 Sezonu’nda da ASKİ Serbest Güreş Takımı Türkiye Şampiyonu, 
Grekoromen Güreş Takımı da Türkiye ikincisi oldu. ASKİ Spor’un Güreş’te ulusal ve uluslararası pek 
çok turnuvada aldıkları derecelerle, isimlerini gurur tablosuna yazdıran diğer sporcuları şunlar:

Emre Çiftçi (86 kg)  
Emrah Ormanoğlu (65 kg) 
Cavit Acar (65 kg)   
Osman Yıldırım (130 kg)    
Ramazan Sarı (79 kg)   
Erhan Yaylacı (92 kg)  
Rıfat Eren Gıdak (92 kg)   
Kürşat Kiraz (63 kg)    
Muhammed Karadeniz (72 kg) 
Ferhat Binici (130 kg)   
Durmuş Bölük (65 kg)  
Şerif Kılıç (55 kg)    
Selçuk Can (72 kg)    
Mehmet Çeker (63 kg )   
Furkan Bayrak (77 kg )   
Hacı Karakuş (67 kg )   
Doğan Göktaş (87 kg )   
Ali Cengiz (87 kg )     
Soner Demirtaş (74 kg )   
Murat Dağ (72 Kg)   
Serdal Çavuşoğlu (86 Kg)  
Selahattin Kılıçsallayan (70 Kg ) 
İbrahim Çiftçi (97 Kg)   
M. Recep Aktaş (65 kg)   
Yunus Emre Dede (125 kg)  
Nebi Uzun (61 kg)    
Cüneyt Budak (70 kg)   
Ahmet Peker (57 kg)   
Servet Coşkun (70 kg)   
İ. Şamil Özak (79 kg)  
İbrahim Bölükbaşı (97 kg) 
Beytullah Kayışdağı (97 kg)  
Rahman Bilici (63 kg)  
Doğuş Ayazcı (55 kg)   
Volkan Çakıl (67 kg)
Serkan Akkoyun (77 kg)  
Süleyman Demirci (97 kg) 
  

ASKİ SPOR KUPAYA DOYMUYOR…

Büyükşehir Belediyesi’nin spora ve sporcuya destek için sağlamış olduğu imkanlarla 
birlikte tüm dünyaya altın har�erle ismini yazdıran ASKİ Spor’un güreş ve halterin yanısıra 
boksta da kazandığı dereceler sadece 2021 yılında 11 ayrı derece oldu. 
Uluslararası ve ulusal birçok turnuvada birincilik, ikincilik ve üçüncülük kazanan ASKİ Spor 
Boks Takımı, Macaristan’da düzenlenen Uluslararası 65. Bocskai Boks Turnuvası’nda, ASKİ 
Spor Boks Takımı sporcularından Tuğrulhan Erdemir, Necati Ekinci ve Berat Acar, 
sakatlanmalarına rağmen ayrı ayrı kilolarda üçüncülüğü kazanarak, azmin öncüsü oldular. 
İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası’nda ise +91 kiloda yine 
Berat Acar birinci olarak ASKİ Spor’un bokstaki yıldızı olmayı başardı. 
ASKİ Spor’un 2021 yılında da yine ödüllerle dolu Boks Takımı sporcuları ise şunlar:

Tuğrulhan Erdemir (64 kg)
Necat Ekinci (69 kg)
Berat Acar (+91)
Kaan Aykutsun (80)
Samet Gümüş (54 kg)
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