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SÖZ VERDİK
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Evin DEMİRTAŞ

A

Selim Arda ERYILMAZ
Ahmet ŞAD

SKİ Genel Müdürlüğü,
Başkent’e sadece bir saat
uzaklıkta olmasına rağmen
yıllardan bu yana kesintisiz
ve sağlıklı su krizi ile boğuşan
Polatlı’yı kalkındırmak için
hizmet atağı başlattı. ASKİ
Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk, “Hedefimiz 2 buçuk
yıl içerisinde Polatlı’yı
temiz, kaliteli ve kesintisiz
suya kavuşturmak. İlçeye
getireceğimiz temiz içme suyu
hattının yanı sıra Polatlı’nın
her türlü altyapı sorununu da
hızla çözeceğiz” dedi.

Türkiye’nin en büyük içme
suyu arıtma tesisi olan İvedik
Tesisi’nden Polatlı’ya içme
suyu iletimini sağlamak için
yaklaşık 107 kilometrelik isale
hattı döşemeye hazırlanan
ASKİ, bir yandan da şebeke
hattındaki sağlığı tehdit eden
asbestli boruları değiştirmek
için ihaleler düzenliyor. ASKİ,
ayrıca atık suyu (kanalizasyon)
açıkta akan Polatlı’nın sonradan
mahalle yapılan köylerine de
müdahale edecek.
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POLATLI’YA DEV
YATIRIMLAR

POLATLI

İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo,
Terfi İstasyonları ve Tesislerinin Yapılacağı 107 kilometrelik
İçme Suyu Hattı Güzergahı
ASKİ Genel Müdürlüğü, dünya
tarihinin gördüğü en büyük
kahramanlık destanlarından
birisi olan Büyük Taarruz’daki
rolü ile dikkati çeken Polatlı
ilçesinin yıllar içinde kangren
halini alan sorunlarını çözmek
için kapsamlı bir çalışma
başlattı.
4 BİN METREKÜP
KAPASİTELİ SU DEPOSU
ASKİ Su İnşaat Dairesi’nin 26
Ağustos 2020 tarihinde ASKİ
Polatlı Bölge Müdürlüğü’nde
tek seferde düzenlediği “İvedikTemelli-Polatlı Arası İçme

Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi
İstasyonları ve Tesislerin Yapım
İşi” ihalesi ile ilçeye yaklaşık
107 kilometrelik içme suyu isale
hattı, toplam 4 bin metreküp
kapasiteli 3 su deposu ve 1 terfi
istasyonu yapılacak.

kilometrelik asbestli beton
boruyu kaldırarak yerlerine
sağlıklı çelik borular döşüyor.

ASBESTLİ KANSEROJEN
BORULAR DEĞİŞİYOR

ASKİ, ayrıca sadece ilçe
merkezini besleyen 2 ünitelik
Polatlı Şehitlik Pompa
İstasyonu’nun kapasitesini 6
üniteye çıkarmaya hazırlanıyor.
Böylece üst kotlarda bulunan
yeni yerleşim alanları ve
Polatlı’nın susuz kalan köylerine
de su temin edilebilecek.

Bu arada Başkent’in 13 ilçesinde
içme ve kullanma suyunun
taşındığı 220 kilometrelik
asbestli borunun değiştirilmesi
için kendi öz kaynaklarıyla
çalışma başlatan ASKİ, Polatlı
şebeke hattında bulunan 26
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ŞEHİTLİK POMPA
İSTASYONU’NUN
KAPASİTESİ ARTTIRILDI

Polatlı Şehitlik Terfi İstasyonu Yapımı
BİR SENEDE NELER YAPILDI?
ASKİ’nin Polatlı’da yürüttüğü
çalışmalara ilişkin bilgi veren Genel
Müdür Erdoğan Öztürk, 8 Nisan
2019 – 19 Ağustos 2020 tarihleri
arasında 154 kilometre içme suyu
hattı, 5 kilometreye yakın atık su
hattı, 2 kilometre de yağmur hattı
yapıldığını bildirdi. Öztürk köylerde
ise 17 su deposu, 2 terfi merkezi
ve 27 içme suyu sondaj kuyusu
açıldığını kaydetti. 19 mahalledeki
180 kilometre içme suyu hattı
ve 10 sondaj kuyusu açılması
çalışmalarının da ihale aşamasında
olduğunu belirten Öztürk, söz
konusu imalatlar tamamlanana
kadar Yüzükbaşı - Polatlı arası vana,
vantuz, değişim ve rehabilitasyon
çalışmalarının sürdürüldüğünü
açıkladı. Öztürk, ayrıca Gülveren
ve Acıkuyu Derelerinde toplam 5
bin 456 metrelik alanın da ıslah
edildiğini söyledi.
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FAZLADAN 25 TANKER
KİRALANDI
Öztürk, şunları kaydetti:
“Hedefimiz 2 buçuk yıl
içerisinde Polatlı’yı temiz,
kaliteli ve kesintisiz suya
kavuşturmak. İlçenin her türlü
altyapı sorununu da çözeceğiz.
Hizmetlerimiz bitmiyor.
Polatlı halkına bir müjdemiz
daha var. Kanalizasyonu
açıkta olan köylerdeki
hatların tamamlanması için
başlatılacak ihale grubunun

içerisine Polatlı’yı da dâhil
edeceğiz. İnanıyorum ki
Polatlı’nın ihtiyaç duyduğu
her şeyi kısa sürede
tamamlayacağız.”
Öztürk, ayrıca imalat ve
bağlantı çalışmaları nedeniyle
önümüzdeki günlerde
yaşanabilecek su kesintileriyle
Polatlılıların mağdur olmasını
önlemek amacıyla ekstra 25
tanker kiraladıklarını, bu
konuda da maksimum gayret
göstereceklerini belirtti.

Yüzükbaşı Mevki rehabilite çalışması
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POLATLI

POLATLI ATIK SU ARITMA TESİSİ’NE
“ÇEVRE İZİN BELGESİ” VERİLDİ
TESİSİN YILLIK ELEKTRİK
GİDERİNİN MAKSİMUM
YÜZDE 50’Sİ ASKİ’YE GERİ
KAZANDIRILACAK

(kanalizasyon) doğru yöntemler
ve son teknolojiyle arıtılmasını
amaçlıyor.

A

Ankara Valiliği Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü, Polatlı
Atık Su Arıtma Tesisi için
geçtiğimiz 21 Temmuz tarihinde
“Çevre İzin Belgesi” düzenledi.
Atık su deşarjı konulu Çevre İzin
Belgesi, tesisin atık suları, çevre
sorunu yaratmayacak şekilde
bilimsel ve teknik yöntemlerle
arıttığını teyit etmiş oldu.

nkara Valiliği Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü,
çevre mevzuat hükümlerini
yerine getiren ve deşarj
standartlarını sağlayan Polatlı
Atık Su Arıtma Tesisi’ne, 21
Temmuz 2020 tarihinde, “Atık
Su Deşarjı’’ Konulu Çevre İzin
Belgesi verdi.
Bu kapsamda Ankara Su ve
Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)
Genel Müdürlüğü’ne bağlı atık
su arıtma tesisinin deşarj kalitesi
sürekli takip edilecek, tesisin
yıllık elektrik giderinin yüzde
50’sine kadar geri ödenebilen
enerji teşviki de ASKİ’ye geri
kazandırılacak.
Başkent Ankara’nın dereleri,
yer altı suları ve su havzalarının
kirlenmemesi için var gücüyle
çalışan ASKİ Genel Müdürlüğü,
kentin atık sularının

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından
verilen
enerji
teşvikinden de yararlanmasını
sağladı. Bu çerçevede sürekli atık
su izleme sistemi ile tesisin deşarj
kalitesi kontrol edilecek. Böylece
deşarj kalitesi doğrultusunda
tesisin yıllık elektrik giderinin
yüzde 50’sine kadar geri
ödenebilen
enerji
teşviki,
ASKİ’ye geri kazandırılacak.
ASKİ yetkilileri, bu gelişmenin
Ankaralıların üzerindeki mali
yükü azaltacağına dikkati çekti.
GÜLVEREN DERESİ’NE
DEŞARJ EDİLİYOR

ENERJİ TEŞVİKİNDEN
YARARLANACAK
ASKİ yetkililerinin verdiği
bilgiye göre söz konusu Çevre İzin
Belgesi, atık su arıtma tesisinin
çevre
kanunu
kapsamında
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Atık suyun cazibe ile ulaştığı,
ileri biyolojik arıtma sistemi
olarak
tasarlanan
Polatlı
Atık Su Arıtma Tesisi, uzun
havalandırmalı aktif çamur
sistemi ile çalışıyor. Arıtılan kirli
su, ultraviyole (UV) sisteminden
geçirilerek Gülveren Deresi’ne
deşarj ediliyor. Günde 19 bin
872 metreküp su kapasitesi
bulunan tesis, 89 bin 350 kişilik
nüfusun ihtiyacını karşılıyor.

POLATLI HALKINA MÜJDE:

POLATLI

POLATLI HALKININ TEMİZ SUYA
HASRETİNİ BİTİRECEK İHALE YAPILDI

A

SKİ Genel Müdürlüğü,
Polatlı ilçesinin temiz,
sağlıklı ve kesintisiz içme suyu
hasretini bitirecek 107 kilometre
uzunluğundaki
içme
suyu
isale hattının ihalesini yaptı.
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk’ün de hazır bulunduğu
ihaleye 8 firma katıldı.
Polatlı’nın yıllardır kangren
halini alan içme ve kullanma suyu
problemi Ankara Büyükşehir
Belediye
Başkanı
Mansur
Yavaş’ın ısrarlı mücadelesi ile
sonunda çözülüyor. 472 milyon
TL altyapı kredi talebinin
Ankara Büyükşehir Belediye
Meclisi’nin
temmuz
ayı
oturumunda
onaylanmasının
ardından çalışmalara ilişkin
süreç hızlandı. Polatlı halkının
dört gözle beklediği “İvedik-

Temelli-Polatlı
Arası
İçme
Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi
İstasyonları ve Tesislerin Yapım
İşi” ihalesi, ASKİ Polatlı Bölge
Müdürlüğü’nde 26 Ağustos 2020
tarihinde tek seferde yapıldı.
Başkan Yavaş, coronavirüs
pandemi
sürecinin
devam
etmesi nedeniyle kalabalık
ortam oluşturmamak için ihaleyi
yerinde takip etmedi.
İHALE CANLI YAYINLANDI
Şeffaflık ilkesi gereğince ABB
TV ve belediyenin sosyal medya
hesapları üzerinden canlı olarak
yayınlanan ihaleye ilgi yoğun
oldu. Yaklaşık maliyetin 633
milyon 839 bin 231 TL 74 kuruş
olarak açıklandığı ihaleye en
düşük teklif 549 milyon 320
bin TL iken, en yüksek teklif ise

755 milyon 37 bin 170 TL oldu.
İhaleye teklif veren firmaların
elektronik ortama yüklemiş
oldukları yeterlilik belgeleri ihale
komisyonunca
incelendikten
sonra ihaleyi alan firmanın adı
EKAP üzerinden ilan edilecek.
İHALE KAPSAMINDA NELER
YAPILACAK
İvedik İçme Suyu Arıtma
Tesisi’nden Polatlı’ya kadar
yaklaşık 107 kilometre (106 bin
714 metre) isale hattı ile içme
suyu şebeke iletimini sağlayacak
ihale, aynı zamanda 3 bin
metreküp kapasiteli 1 su deposu,
500 metreküp kapasiteli 2 su
deposu, 1 terfi istasyonu ve diğer
imalat bağlantılarını kapsıyor.

İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı İhalesi
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ELMADAĞ’A YATIRIM
ATAĞI

E

lmadağ ilçesinde aşırı
yağışlarda meydana
gelen sel ve su baskınlarını
önlemek için bir süredir
çalışma yürüten Ankara Su ve
Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)
Genel Müdürlüğü, ilçeye 541
metre yağmur suyu hattı ve
yaklaşık 9 kilometre de atık
su (kanalizasyon) hattı yaptı.
ASKİ, ayrıca Elmadağ’a yaklaşık
12 kilometre içme suyu hattı
döşedi.
ASKİ’nin kaynaklarını ASKİ’nin
yatırımları için kullanan ASKİ
Genel Müdürlüğü, Başkent
Ankara’nın yıllar içinde biriken
sorunlarını tek tek çözüyor.
ASKİ ekipleri, Elmadağ’ın
muhtelif mahallelerinde
içme suyu hattı bulunmayan
cadde ve sokaklara 11 bin
893 metre içme suyu hattı
imalatı yaparak bölge halkının
mağduriyetine son verdi. İlçede
eski, bakımsız ve yetersiz olan
su depolarının yerine ise yapılan

yeni su depoları kullanılmaya
başlandı. İlçenin eskiden köy
olan mahallelerine 7, merkez
mahallelerine ise 2 yeni su
deposu inşa edildi.
KÖYLERDE ATIK SU
AÇIKTAN AKMAYACAK
ASKİ, Elmadağ’da aşırı
yağışlarda yaşanan su
baskınlarını önlemek için
sorun yaşanan mahallelere 541
metre yağmursuyu hattı ile
uygun görülen yerlere yağmur
suyu ızgaraları yerleştirildi.
Elmadağ’ın hiç atık su hattı
olmayan veya atık su hatları
yetersiz kalan bölgelerine de
yaklaşık 9 kilometre (8 bin 985
metre) atık su hattı döşendi.
Ayrıca eskiden köyken mahalle
yapılan Aşağı Kamışlı, Yukarı
Kamışlı, Edige ve Kuşçuali
Mahallelerine 4 foseptik
yapılarak, atık suların açıktan
akması önlenmiş oldu.
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ELMADAĞ

BAŞKENT’İN BARAJLARINA
KORUMA
“KURTBOĞAZI-EĞREKKAYA-AKYAR BARAJLARI
KORUMA PLANI VE ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME
PROJESİ”NİN YÜZDE 90’I GERÇEKLEŞTİ

A

nkara Su ve Kanalizasyon
İdaresi (ASKİ) Genel
Müdürü Erdoğan Öztürk,
Başkent’in içme ve kullanma
suyu ihtiyacının karşılandığı
11 baraj havzasının korunması
amacıyla çalışma başlatıldığını
belirterek, “KurtboğazıEğrekkaya-Akyar Barajları
Koruma Planı ve Özel Hüküm
Belirleme Projesi”nin yüzde
90’ının tamamlandığın bildirdi.
ASKİ Genel Müdürlüğü,
Ankara’daki 11 baraj ve
gölet havzası ile yeraltı su
kaynaklarının sürdürülebilir
kullanımının sağlanması,
kirlenen baraj havzalarının
iyileştirilmesi için düğmeye
bastı. ASKİ Çevre Koruma ve
Su Havzaları Dairesi Başkanlığı
bünyesinde ilerleyen projenin
ilk etabında 7 baraj için eş
zamanlı çalışma başlatıldı. Söz
konusu 7 barajdan 2’sinde ise
çalışma bitirildi.
ÇAMLIDERE’NİN
PLANI HAZIR

KORUMA

Ankara’nın su kapasitesi
bakımından en büyük barajı
olan Çamlıdere Barajı ve Gerede
Işıklı Regülatörü havzaları için
“koruma planı” hazırlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından onaylanan plan, 27
Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe
girdi.

KURTBOĞAZI, EĞREKKAYA
VE AKYAR’DA ÇALIŞMALAR
SÜRÜYOR
ASKİ Genel Müdürlük
binasında geçtiğimiz günlerde
yapılan toplantıda ise Ankara’yı
besleyen Kurtboğazı, Eğrekkaya
ve Akyar Barajlarının
durumu masaya yatırıldı.
Toplantı ASKİ’nin ilgili daire
başkanlıkları ile yüklenici firma
yetkililerini bir araya getirdi.
Toplantıda yüklenici firmanın
hazırladığı taslak nihai raporu,
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk’e sundu.
GERÇEKLEŞME YÜZDESİ 90
Yürütülen çalışmalara ilişkin
bilgi veren ASKİ Genel
Müdürü Öztürk, “KurtboğazıEğrekkaya-Akyar Barajları
Koruma Planı ve Özel Hüküm
Belirleme Projesi”nin başlangıç
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ve gelişme raporlarının
hazırlandığını, ayrıca bölge
halkının görüşlerini almak
için birinci ve ikinci halk
toplantılarının düzenlendiğini
hatırlattı. Öztürk, projenin
fiziksel gerçekleşme yüzdesinin
yaklaşık yüzde 90, finansal
olarak gerçekleşme yüzdesinin
ise yüzde 70 civarında olduğunu
açıkladı.
Öztürk, önümüzdeki aylarda
Tarım ve Orman Bakanlığı Su
Yönetimi Genel Müdürlüğü
ile toplantılar yapılarak, havza
koruma planı çıktısı olan
özel hükümlere son halinin
verileceğini söyledi. Öztürk,
ardından kapanış halk toplantısı
düzenleneceğini, böylece ilgili
kurumlar ve halkın itirazlarının
değerlendirilerek gazetede
ilan edilen özel hükümlerin
yürürlüğe gireceğini anlattı.

MASKELERİNİZİ LÜTFEN
IZGARA VE KANALLARA
ATMAYIN

ASKİ EKİPLERİ, BAŞKENT
GENELİNDE
IZGARALARI TEMİZLİYOR
Ankara Su ve Kanalizasyon
İdaresi (ASKİ) Genel
Müdürlüğü, Başkent’in dört
bir yanında ızgara temizliği
çalışmalarını sürdürüyor.
Yoğun yağışlarda tıkalı
ızgaralar nedeniyle oluşabilecek
taşkınları önlemek için aralıksız
mesai yapan ASKİ ekipleri,
vatandaşları, maske ve diğer
çöpleri ızgara ve yağmur suyu
hatlarına atmamaları yönünde
uyardı.

Kent genelindeki ızgara
ve yağmur suyu hatlarını
periyodik olarak temizleyen
ASKİ ekipleri, çalışmalarını
özellikle yağışlı havalarda
arttırıyor. Sonbahar mevsiminin
başlaması ile birlikte Başkent’i
yoğun yağışlara karşı şimdiden
hazırlamak için çalışan ekipler,
merkez ilçeler Çankaya,
Altındağ, Yenimahalle,
Keçiören, Etimesgut, Sincan,
Mamak ve Gölbaşı’nın yanı
sıra Kalecik, Bala, Beypazarı
ve Elmadağ gibi uzak ilçelerde
de temizlik, bakım ve onarım
çalışmalarına hız kesmeden
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devam ediyor. ASKİ ekipleri,
rutin temizliğin dışında
vatandaşlardan gelen talepleri de
dikkate alıyor.
ÇÖP ATMAYIN UYARISI
ASKİ Su ve Kanal İşletme
Dairesine bağlı ekipler, altyapı
sistemlerini kombine, tazyikli
su, vidanjör ve su tankeri

ile temizliyor. Temizlik
çalışmalarında son teknoloji
araçlar kullanılırken, söz konusu
hatlar, kanal görüntüleme
robotu ile kameraya alınarak
takip ediliyor. Bakımlı ve
güvenli bir Başkent için
yoğun mesai harcayan
ekipler, tıkanmalara sebebiyet
vermemesi için maske ve diğer
çöplerin ızgara ve yağmur suyu
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hatlarına atılmaması çağrısında
bulundu.

SU İSRAFINA YOL AÇAN
ARIZAYA JET HIZINDA
MÜDAHALE
-VATANDAŞ, ASKİ GENEL
MÜDÜRÜ ERDOĞAN
ÖZTÜRK’E GECE 00.15’TE
ULAŞTI
-ASKİ EKİPLERİ, SABAHA
KARŞI 03.00’E KADAR
SORUNU ÇÖZDÜ

B

aşkent Ankara’nın yıllar
içinde biriken sorunlarını
adım adım var gücüyle
çözmek için çalışan Ankara
Su ve Kanalizasyon İdaresi
(ASKİ) Genel Müdürlüğü, son
olarak Gölbaşı ilçesi Karşıyaka
Mahallesi’nde su israfına
neden olan bir arızaya anında
müdahale ederek sorunu çözdü.
Gölbaşı’nda ikamet eden bir
vatandaşın, ASKİ Genel Müdürü

Erdoğan Öztürk’e popüler sosyal
medya sitesi twitter’dan geç
saatte ulaşması ile devreye giren
ASKİ ekipleri, sabaha karşı
03.00’e kadar mesai yaparak su
israfını önlemiş oldu.

VATANDAŞ, TWİTTER’DAN
ARIZAYI BİLDİRDİ

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan

Öztürk, göreve geldiği tarihten
bu yana bir bürokrat olarak
vatandaşların kendisine kolay
ulaşabilmesini önemsiyor.
Popüler sosyal medya sitesi
twitter’i de aktif biçimde
kullanan Öztürk, her kanaldan
kendisine iletilen sorunların
hızlı çözümü için çaba harcıyor.
Gölbaşı’nda yaşayan Gülşen
Sarıcı, 15 Ağustos 2020
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GÖLBAŞI

Cumartesi gecesi saat 00.15’te
bizzat ASKİ Genel Müdürü
Öztürk’e ulaşarak Karşıyaka
Mahallesi 730/1 Sokak’ta içme
suyu borusunda meydana
gelen arızayı bildirdi. Öztürk
de hiç vakit kaybetmeden ASKİ
Gölbaşı Bölge Müdürlüğü’nü
devreye soktu. Hemen bölgeye
ulaşan ve 20 dakika içinde
borudaki arızayı tespit eden
ASKİ ekipleri, soruna müdahale
etti. İçme suyu borusunun ek
yerindeki bağlantı parçasından
su kaçırdığını tespit eden
ekipler, sabaha karşı 03.00’e
kadar çalışarak problemi
ortadan kaldırdı. Böylece
duyarlı bir vatandaşın ihbarı,
suyun boş yere israf olmasını
engellemiş oldu.

AKYURT, KALECİK, ÇUBUK VE
PURSAKLAR İÇİN ATIK SU VE
YAĞMUR SUYU HATLARI İHALESİ

A

nkara Su ve Kanalizasyon
İdaresi
(ASKİ)
Genel
Müdürlüğü, Akyurt, Kalecik,
Çubuk ve Pursaklar’daki kırsal
bölgelere atık su (kanalizasyon)
ve yağmur suyu hatları yapımı
için ihaleye çıktı. İhale süreci
ile birlikte bölgeye yaklaşık 62
kilometre (61 bin 900 metre)
muhtelif çaplarda atık su hattı
döşenerek, 14 de foseptik çukuru
yapılacak.
Başkent Ankara’nın yıllar içinde
biriken
altyapı
sorunlarını
çözmek için tüm imkânlarını
seferber eden ASKİ, “Akyurt,
Kalecik, Çubuk, Pursaklar
İlçelerindeki Kırsal Mahallerde
Atık Su ve Yağmur Suyu
Hatları Yapım İşi” ihalesini
gerçekleştirdi. ABB TV ve Ankara
Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal
medya hesapları üzerinden canlı
olarak yayınlanan ihaleye 74
firma katıldı.
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AKYURT

ASKİ’DE COVİD TOPLANTISI

A

nkara Su ve Kanalizasyon
İdaresi (ASKİ) Genel
Müdürlüğü, “Korona
Pandemisine Yaklaşım”
konulu bir toplantı düzenledi.
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk ve tüm kurum
yöneticilerinin katıldığı
toplantıda 5 bin 126 personelin
çalıştığı ASKİ’de 118 pozitif
vaka bulunduğu belirtilerek,
bulaşın önlenmesi için maske,
sosyal mesafe ve hijyenin
önemine dikkat çekildi.

sigara kullanımının virüsü
14 kat daha tehlikeli hale
getirdiğini vurgulayarak,
“Maske takılmaması

durumunda bir kişi bir ay
içinde virüsü 400 kişiye
bulaştırabilir. Virüsü yenmenin
yolu maske kullanmak” dedi.
İş yeri sağlığı ve güvenliği
uzmanı Emine Gedik de
ASKİ’deki koronavirüs
rakamlarına ilişkin bilgiler
verirken, bulaş riskini en
aza indirmenin azami dikkat
ve hijyen kurallarına uyarak
sağlanacağı konusunda uyarıda
bulundu. Gedik, 700 personele
antikor testi yapıldığını,
18’inde sonucun pozitif
çıktığını belirtti. Gedik, ayrıca
dağıtılan maske ve temizlik
malzemelerinin doğru ve
yerinde kullanımının önemi
konusunda da çalışanların
sürekli bilgilendirildiğinin
altını çizdi.

ASKİ Genel Müdürlük
Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen toplantıda
ASKİ iş yeri hekimi Yavuz
Odabaşı, koronavirüsten
(COVİD-19) korunmak için
yapılması gerekenlere ilişkin
bir sunum yaptı. Odabaşı,
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BAŞKENT’İN SUYU
KAYNAĞINDA DENETLENİYOR

ASKİ’DEN BARAJ
HAVZALARI VE YÜZEY
SULARI İÇİN ÖZEL İZLEME
ÇALIŞMASI

personeli: ‘‘ASKİ tarihinde
ilk defa kendi imkânlarıyla
Ankara barajlarını kaynağında
denetledi.’’

eden Bozoğlu, ilk tespitlere
göre Kurtboğazı Barajı’nın
klor değerinin oldukça iyi bir
seviyede olduğunu açıkladı.

A

ÖZEL EKİPMANLAR İLE
SUDAN ÖRNEK ALINDI

ŞEBEKE SUYU GİBİ
BARAJLARA DA RUTİN
DENETİM

nkara Su ve Kanalizasyon
İdaresi (ASKİ) Genel
Müdürlüğü, Başkent Ankara’ya
içme ve kullanma suyu sağlayan
baraj havzaları ile barajları
besleyen yüzey sularının
kaynağında denetlenmesi için
özel izleme çalışması başlattı.
Çalışma kapsamında baraj ve
barajlara akan derelerden her
hafta sonu numune alınarak
analiz edilecek. Bu sayede
Başkent’in suyu, ASKİ’nin
içme suyu arıtma tesislerine
girmeden önce de rutin şekilde
kontrol edilmiş olacak.
ASKİ Genel Müdürlüğü Çevre
Koruma ve Su Havzaları Dairesi

Geçtiğimiz hafta sonu azami su
hacmi 92 milyon metreküp olan
Kurtboğazı Barajı’na tekne ile
açılan ekipler, özel ekipmanlarla
barajdan ve Kurtboğazı Barajı’nı
besleyen Bahtılı, Mera, Kınık,
Pazar, Uzunöz, Bostan, Kayıcık,
Batak, İğmir, Kirazlı, Eneğim
ve Karaboya Derelerinden
numune aldı. Alınan numuneler
ASKİ laboratuvarlarında
incelenerek Kurtboğazı
Barajı’nın su kalitesine yönelik
ölçüm yapıldı. Ekiplere ASKİ
Genel Müdür Yardımcısı Baran
Bozoğlu da eşlik etti. Analiz
çalışmasının sürdüğünü ifade
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ASKİ yetkilileri, başlatılan
“Ankara’nın suyunun
kaynağında korunması ve
izlenmesi” çalışması ile her
hafta sonu bir barajın su kalitesi
yönünden inceleneceğini
bildirdi. Ankara’da
musluklardan akan şebeke
suyunun zaten rutin şekilde
ASKİ ve Sağlık Bakanlığı
tarafından denetlendiğinin
altını çizen yetkililer, söz
konusu denetimin artık baraj
havzaları ve yüzey suları için de
yapılmaya başlandığını söyledi.

OLASI KİRLİLİK
AZALTILACAK
Konu hakkında bilgi veren
yetkililer, “İçme suyu arıtma
tesislerine giden baraj sularının
kalitesi de Ankaralıların içtiği
suyu doğrudan etkileyen
bir konu. Kaliteli su arıtma
tesisinin verimini arttırır.
Bu nedenle de baraj ve
havzalardaki suyu da kontrol
ediyoruz” dedi. Yetkililer,
şunları kaydetti:
“Bu çalışma ile baraj ve
havzalarımızdaki olası
kirlilik azaltılacak. İzleme
çalışması rutin şekilde devam
edecek. Su kaynaklarımızda
meydana gelen olası bir kirlilik
durumunda idari, hukuki ve
teknik çalışmalar gecikmeden
yapılacak.”
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BARAJLARDA ALG PATLAMASINI
ÖNLEMEK İÇİN YOĞUN
MÜCADELE
SES SİSTEMİ İLE
ALGLER STRES ALTINDA
TUTULUYOR

A

nkara Su ve Kanalizasyon
İdaresi (ASKİ) Genel
Müdürlüğü, Başkent Ankara’ya
içme ve kullanma suyu sağlayan
barajlarda alg (su yosunu)
patlamasını önlemek için yoğun
mücadele yürütüyor. Koku ve
tadı bozarak suyun kalitesini
tehdit eden, insan ve çevre
sağlığına zarar veren maviyeşil alglerin (siyanobakteriler)
artışını engellemek için Ankara
barajlarında düzenli şekilde
algisit uygulaması yapılıyor.
ASKİ Genel Müdürlüğü, sudaki
oksijeni tüketen,suyu kirleten,
balık ölümlerine neden olan ve
aşırı çoğalmaları durumunda
insan sağlığını tehdit eden
siyanotoksin salgılayan alglere
karşı adeta savaş açtı.
Bu kapsamda ASKİ Genel
Müdür Yardımcısı Baran
Bozoğlu, Çevre Koruma ve
Su Havzaları Dairesi ve ASKİ
Su Arıtma Dairesi ekipleriyle
birlikte Kurtboğazı Barajı’nda
alg incelemesinde bulundu. 92

milyon metreküp su kapasitesi
bulunan baraja botla açılan
ekipler, özel ilaçlama aparatı ile
baraja alg büyümesini önleyen
kimyasal karıştırdı.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
ARTTIRIYOR
Çalışmalar hakkında bilgi veren
Bozoğlu, küresel ısınmaya
bağlı olarak son zamanlarda
göl ve barajlarda alglerin hızla
çoğaldığına dikkati çekti.
Bozoğlu, Kurtboğazı Barajı’na
karıştırılan kimyasalın dozajı
doğru ayarlandığı takdirde
balık ve diğer canlılara zarar
vermediğini hatta balıkların
solungaçlarında bulunan
parazitleri önlediğini belirtti.
Sucul ortamda yaşayan
canlıların beslenmek için alglere
ihtiyaç duyduğunu ifade eden
Bozoğlu, “Bu nedenle çalışma
yaparken alg faunasının yok
olmasını değil, suda dengeli
şekilde bulunmasını istiyoruz”
dedi.
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Bozoğlu, ayrıca algisit
çalışmasının içme suyu arıtma
tesislerinin yükünü azaltarak
maliyeti düşürdüğünü ve daha
lezzetli su elde edilmesini
sağladığını söyledi. İlaçlamanın
yanı sıra kurulan ses sistemi
ile de alglerin stres altında
tutularak büyümelerinin
önlendiğini anlatan Bozoğlu,
şöyle konuştu:
“Su kaynaklarımızdaki
kirliliğin önlenmesi, var
olan kirliliğin de giderilmesi
için çalışmalar yapıyoruz.
Türkiye’nin birçok kentinde
içme suyu kaynaklarında
alg patlaması olmasına
rağmen Ankara’da ASKİ’nin
yaptığı çalışmalar sonucunda
herhangi bir alg patlaması
yaşanmasına izin vermeden
süreci yönetiyoruz. Bütüncül
bir perspektif ile teknik
bir çalışma yürütülüyor
barajlarımızda. Bu konuda
yüzde 100 oranına yakın
bir sonuç elde edebiliyoruz.
Hedefimiz ASKİ’nin elde ettiği
bu birikimin Türkiye’nin birçok
bölgesine taşınması.”

ALG KONTROL ÇALIŞMALARI
BİLİMSEL PLATFORMA TAŞINDI

A

nkara Büyükşehir
Belediyesi ASKİ Genel
Müdürlüğü ülke genelinde
çok ciddi problemlere sebep
olan alg patlamalarıyla iki
yıldır aralıksız mücadele
ediyor. Bu anlamda yapılan
çalışmaların diğer kurumlara
rehber olması için alg
patlamalarına karşı yürütmüş
olduğu çalışmaları sebep
sonuç ilişkisi içerisinde bir
makalede topladı. Ankara’nın
içme suyunun elde edildiği
Kurboğazı Barajın’da yaptığı
alg kontrol çalışmaları makale
haline getirilerek ‘‘Turkish

Journal of Water Science &
Management’’ isimli dergide
yayınlandı. Yapılan çalışmalar
dergi bilim adamlarından
oluşan hakemlerin de kontrol ve
onayını alan çalışma derginin
Temmuz 2020 tarih 4. Cilt
2.sayısında yayınlanmıştır.
Usage and Effects of Algaecide
in Kurtboğazı Dam Lake
(Kurtboğazı Baraj Gölü’nde
Algisit Kullanımı ve Etkileri)
başlığıyla ötrofik olan ve içme
suyu kaynağı olan Kurtboğazı
Barajın’da yapılan uygulamalar
ve etkileri değerlendirilmiştir.

Kurtboğazı Barajı
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Yapılan çalışmanın uzun vadede
su kaynağında oluşturabileceği
etkiler araştırılmıştır.
Uygulama ASKİ Su Arıtma
Dairesi Başkanlığı
AR-GE bölümü tarafından
gerçekleştirilerek ülkemiz su
kaynakları için bir rehber olması
düşünülerek gerçekleştirilmiştir.
Aşağıdaki linkten çalışmanın
bulunduğu dergiye
ulaşabilirsiniz.
https://dergipark.org.tr/tr/
pub/tjwsm/issue/56165

TEHLİKELİ ATIĞA ANINDA
MÜDAHALE

A

nkara’yı besleyen ikinci
büyük su kaynağı olan
Kurtboğazı Barajı’na dökülen
Mera Çayı’nda dün yaşanan
tehlikeli kimyasal atık alarmı,
Ankara Su ve Kanalizasyon
İdaresi (ASKİ) Genel
Müdürlüğü’nün seri müdahalesi
ile krize dönüşmeden önlendi.
İhbar gelir gelmez kirlilik
noktasına intikal eden, bölgede
kriz masası oluşturan ve gece
boyunca da durmaksızın
çalışan ekipler, tehlikeli atığı
Kurtboğazı Barajı’na ulaşmadan
temizlemeyi başardı. ASKİ
Genel Müdürü Erdoğan Öztürk,
önlem amaçlı baraj girişinden
1 kilometre önceye bariyer
kurulduğunu belirterek, “Anlık
olarak İvedik İçme Suyu
Arıtma Tesisi’ne giren ve çıkan
su detaylı şekilde inceleniyor.
Ankara’nın içme suyunda
herhangi bir kirlilik tespit
edilmedi. Vatandaşlarımız
musluklardan akan suyu gönül
rahatlığı ile tüketebilir” dedi.

Başkent Ankara, dün güne
tehlikeli kimyasal atık alarmıyla
başladı. Bölge halkı, jandarma
ekiplerine Ankara-İstanbul
Otoyolu’nun 63. kilometresinde,
Kızılcahamam ilçe sınırında
yer alan Mera Çayı’na geri
kazanılmış atık yağ boşaltıldığı
ihbarında bulundu. İhbar
kendilerine ulaşır ulaşmaz hızla
olay yerine sevk edilen ASKİ
ekipleri, vakit kaybetmeden
çayda temizlik çalışmalarına
başladı. ASKİ öncülüğünde
Jandarma, İl Çevre ve Şehircilik
Müdürlüğü ile birlikte kriz
masası oluşturuldu.
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EKİPLERİNİN
ZAMANLA YARIŞI

BARAJ GİRİŞİNE BARİYER
KURULDU

Atıkların çoğunun suyun
debisini ölçmek için çay üzerine
inşa edilen sediment tutucu
yükseltide biriktiğini tespit
eden ASKİ ekipleri, bölgeye
sevk edilen vidanjörler ile bu
kısımdaki suyu boşaltmaya
başladı. Ekiplerin hızlı
müdahalesi seddenin taşmasına
ramak kala karışmayı önledi.
Ancak ilerleyen saatlerde
yaşanan sızıntı, 200 metre
ileride de atık birikimine yol
açtı. Ekipler, dere ve dere
yatağında biriken atığın
tamamını alabilmek için
gece boyunca çalıştı. Atığın
döküldüğü noktada kirlenen
toprak da bertarafa gönderildi.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk, kirliliği analiz etmek
için çaydan numuneler
alındığını belirterek, “Tam
da tahmin ettiğimiz gibi
atık yağ ve madeni yağ geri
kazanım tesisinden çıkan
tehlikeli kimyasal atık söz
konusu. Zaten önlem amaçlı
baraj girişinden 1 kilometre
önceye bariyer kurduk.
Kirlilik Kurtboğazı Barajı’na
ulaşmadı” dedi.
İÇME SUYU İZLENİYOR
Ayrıca Ankara’nın içme ve
kullanma suyunun arıtıldığı
İvedik Arıtma Tesisi’nin

Mera Çayı’nda Temizlik Çalışmaları
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de teyakkuza geçirildiğini
kaydeden Öztürk, “Anlık olarak
tesise giren ve çıkan su detaylı
şekilde inceleniyor. Herhangi
bir kirliliğin tesisimize
ulaşmadığı tespit edildi.
Ankara’nın içme suyunda
herhangi bir kirlilik tespit
edilmedi. Vatandaşlarımız
musluklardan akan suyu gönül
rahatlığı ile tüketebilir” diye
konuştu.
Öztürk, ayrıca Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş’ın talimatıyla
İvedik İçme Suyu Arıtma
Tesislerinin çıkışından saat başı
numune alınarak şeffaf ve açık
bir şekilde suyun temizliğine
dair analiz sonuçlarının sosyal
medyadan Başkentliler ile
paylaşıldığını bildirdi.

İÇME SUYU KALİTESİNİ
KORUMAK İÇİN SU DEPOLARI
TEMİZLENİYOR

B

aşken’tin içme suyu ihtiyacını karşılayan
ASKİ Genel Müdürlüğü, suyun
kalitesini korumak için su depolarının rutin
temizliklerine başladı. ASKİ Su Arıtma Tesisi
Daire Başkanlığına bağlı ekipler, öncelikli
olarak şehir şebekesine içme suyu verilen
ana depoların da temizleme çalışmalarını
gerçekleştiriyorlar. Bu kapsamda su deposu
temizliğine ilk olarak İvedik İçme Suyu Arıtma
Tesisi’ndeki depolardan başlayan ekipler,
Arıtma Tesisinde bulunan ve 90 bin metreküp
kapasiteli temiz su deposunun temizliğini
yaptı.
ASKİ yetkilileri, İvedik İçme Suyu Arıtma
Tesislerinde arıtılarak temiz ve güvenli olarak
şehir şebekesine verilen suların bakımsız
su depoları ile eskiyen bina içi şebekelerde
kirlenebildiği uyarısında bulunarak, “ Zaman
zaman abonelerimizden su kirliliğiyle ilgili
şikâyetler gelmektedir. Yapılan incelemelerde
abonelerin su kalitesinin bizim şebekeye
verdiğimiz suyla aynı kalitede olmadığı
görülmektedir. Bu durumlarda çoğunlukla
kirlilik kaynakları olarak binalarda bulunan
depoların kirli olduğuna şebekenin ise eski
ve ekonomik ömrünü tamamladığına şahit
olmaktayız” dediler.
ASKİ Genel Müdürlüğü İnsani Tüketim
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin istediği
tüm şartları karşılayacak şekilde arıttığı suyun
aynı şekilde kalitesi bozulmadan abonelere
ulaşmasını sağlarken ASKİ yetkilileri,
Başkentlilerden binalarındaki depolarının
temizliklerini ve bina içi tesisatlarının
yenilenmesi konusunda daha dikkatli
olmalarını istediler.
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SAĞLIKLI ALTYAPI, HUZURLU
BAŞKENT

ALT GEÇİTLERDEKİ TERFİ MERKEZLERİNE BAKIM
ÇALIŞMASI

B

aşkentlilerin içme ve
kullanma suyu ihtiyacını
kesintisiz, güvenli ve temiz bir
şekilde karşılayan ASKİ Genel
Müdürlüğü, Ankara’nın 42
noktasında bulunan altyapı terfi
merkezlerindeki yağmur suyu
şebeke hatlarının bakım, onarım
ve temizliğini de büyük bir
titizlikle gerçekleştiriyor.

merkezlerinin bakım, onarım
ve temizliğini gerçekleştiriyor.
Bilinçsizce atılan çöpler ve
yağmur suyunun sürüklediği
atıkların tıkadığı ızgaralar,
özel arıtmalı sistem kombine
kanal temizleme araçları
ile temizlenirken, tıkanmış
noktalar da tespit edilerek
sorunlar ortadan kaldırılıyor.

Kentin ana arterleri arasında
yer alan Akay Kavşağı, Çiftlik
Kavşağı, Türk Telekom,
Kazım Karabekir gibi 42 farklı
noktada bulunan altyapı terfi
merkezlerindeki aksaklıkları
gidermek için yerin metrelerce
altında zorlu koşullarda çalışan
ekipler, sistemin sağlıklı bir
şekilde çalışmasını sağlayarak
olası arızaların ve taşkınların
önüne geçiyor.

EKİPLER, TAŞKINLARA
KARŞI TEYAKKUZ
HALİNDE…

Ankara’yı sağlıklı ve güçlü bir
altyapı ağına kavuşturmak
için imkânlarını seferber eden
ASKİ Genel Müdürlüğü, yağışlı
havalarda meydana gelebilecek
muhtemel su taşkınlarının
önüne geçmek için de kavşak
ve alt geçitlerde temizlik,
bakım çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor.
ASKİ Genel Müdürlüğü
Tesisler Daire Başkanlığı’na
bağlı ekipler, altyapıdaki kot
farkından dolayı oluşabilecek
su birikmelerini, pompalar
aracılığıyla tahliye ederek olası
taşkınları önleyen altyapı terfi

ASKİ yetkilileri, kavşaklar ve
alt geçit noktalarındaki terfi
merkezleri ile ızgaraların
bakım ve temizliğinin rutin
olarak gerçekleştirildiğinin
altını çizerek, Meteoroloji
Genel Müdürlüğü tahminleri
doğrultusunda yağış beklenen
günlerde oluşabilecek
olumsuzluklara karşı 7/24
teyakkuzda olduklarını ve
soruna anında müdahale
ettiklerini kaydettiler.
Başkentte özellikle, yeraltı
sularının yükselmesi, arızalar,
aşırı yağışlar gibi farklı
sebeplerle meydana gelen
su baskınlarını da “SCADA”
üzerinden takip ederek anında
tespit ettiklerini belirten
yetkililer, ekiplerin alt geçitlerde
oluşan su birikintilerini, yağmur
suyu hattı ile tahliye ederek
aksaklığı kısa süre içerisinde
giderdiklerini dile getirdi.
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Türk Telekom alt geçidi terfi merkezlerinin bakım, onarım ve temizliği
27

SEL VE TAŞKIN GİBİ AFETLER İÇİN
RİSK MODELLEME ÇALIŞMASI
YAPILACAK

A

nkara Büyükşehir
Belediyesi ile Kore
Cumhuriyeti’nin (Güney
Kore) işbirliği yaptığı “2020
K-City Network Akıllı Şehirler
Programı” kapsamında
belediyeye bağlı Ankara
Su ve Kanalizasyon İdaresi
(ASKİ) Genel Müdürlüğü
de, sel, su baskını, taşkın gibi
afetlerin planlanması ve risk
modellemesine ilişkin çalışma
yapacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
Kore Cumhuriyeti’nin başlattığı
“2020 K-City Network Akıllı
Şehirler İş Birliği Programı”
hibe desteğinden yararlanmaya
hak kazanmıştı. Kore
Cumhuriyeti Arazi Altyapı
ve Ulaştırma Bakanlığı’nın
(MOLIT) finanse edeceği, ilk
aşaması 444 bin dolar bütçeli
proje kapsamında sel, çığ,
heyelan, kaya düşmesi, salgın
hastalık gibi her türlü afet ve acil
durumlara ilişkin iki ülke ortak
çalışma yürütecek. “Personelin
afet eğitimi, yazılım-donanım
ve yüksek teknolojik imkânların
geliştirilmesi, altyapı bilgilerinin
ortaklaştırılması” gibi
konularda işbirliğini içeren
projede, MOLIT, dünyaca ünlü
teknoloji markası Samsung’dan
danışmanlık hizmeti alıyor

Teak Jeon, Young Tae Huh
ve Park Byeonglae, ASKİ’yi
ziyaret etti. Güney Koreli heyet,
ziyarette ASKİ Genel Müdürü

için teşekkür ederek, “Dileriz bu
ziyaret tüm kurumlar açısından
yararlı olur” dedi. Öztürk,
yabancı konuklara, sudaki fiziki

Erdoğan Öztürk, Genel Müdür
Yardımcısı Baran Bozoğlu ve
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Deprem Risk Yönetimi ve
Kentsel İyileştirme Daire
Başkanı Mutlu Gürler ile bir
araya geldi. Toplantıda ASKİ’nin
çalışmalarına ilişkin, kurumu
tanıtan sunumlar yapıldı.
Sunumda içme suyu arıtma
tesislerinde uygulanan SCADA
(Yönetsel Denetim ve Veri Elde
Etme) Sistemi, Sakarya Havzası
Taşkın Yönetim Planı gibi
bilgiler paylaşıldı.

kayıp ve kaçakları önlemek
için kendi ülkelerinde ne gibi
çalışmalar yaptıklarını sordu.
ASKİ ekibi ve Koreli uzmanlar,
taşkın için erken uyarı sistemi,
risk analiz simülasyonu gibi
konularda fikir alışverişinde
bulundular.

YABANCI UZMANLAR İLE
FİKİR ALIŞVERİŞİ

SUDAKİ FİZİKİ KAÇAK
ÖNLEMLERİ

Proje için Başkent Ankara’ya
gelen Samsung uzmanları Woo

Toplantıda konuşan Öztürk,
yabancı uzmanlara ziyaretleri
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BAŞKENT’E YAKIŞIR AFET
KOORDİNASYON MERKEZİ
Güney Kore’nin başkenti Seul
ile Ankara’nın “kardeş şehir”
olduğunu hatırlatan Gürler
de, “Seul, afet konusunda
dünyadaki iyi örneklerden
birisi. Bu avantajı kullanıyoruz.
Başkent’e yakışır bir Afet
Koordinasyon Merkezi
kuracağız” diye konuştu.

İNDİRİMLİ SU TARİFESİNDEN
62 BİN 557 BAŞKENTLİ
YARARLANIYOR

A

SKİ Genel Müdürlüğü;
gaziler, şehit yakınları,
engelliler ve üniversite
öğrencilerinin su faturalarına
yüzde 50 indirim uygulamasını
sürdürüyor.
ASKİ’nin indirim
uygulamasından 62 bin 557 kişi
yararlanıyor. Toplam abone
sayısı 2 milyon 401 bin 150
olan ASKİ Genel Müdürlüğü
gazilerin, şehit yakınlarının,
engelli vatandaşların ve
üniversite öğrencilerinin su
faturalarına yüzde 50 indirim
uyguluyor.

ASKİ Abone İşleri Dairesi
Başkanlığı yetkililerinin verdiği
bilgilere göre; Başkent’te gazi
ve şehit yakını indiriminden
yararlanan abone sayısı 4 bin
680, engelli indiriminden
yararlanan abone sayısı da 56
bin 868 kişi olduğu bildirildi.

ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİNE DE
KOLAYLIK
Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş,
öğrenci evlerine yüzde 50 su
indirimi vaadinde bulunmuştu.
Yavaş’ın göreve gelir gelmez
vakit kaybetmeden seçim
vaadini yerine getirmesi
neticesinde ailesi ile birlikte
ikamet etmeyen, su aboneliği
kendi üzerine olan üniversite
öğrencileri de fatura zamanı
rahat bir nefes aldı. “Öğrenci
evlerinde su ve atık su
tarifesinin yüzde 50 indirimli
olacağına” yönelik kararın
resmileştiği 15 Haziran 2019
tarihinden bu yana bin 9
öğrenci de su indiriminden
yararlandı. İndirimli su
faturası ile Başkent Ankara’da
yaşamanın ayrıcalığını
hissettiklerini ifade eden
aboneler, uygulama nedeniyle
Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş’a
teşekkür ettiler.

İNDİRİMDEN
YARARLANMAK İÇİN
NELER GEREKİYOR?
ASKİ yetkilileri, indirimden
yararlanabilmek için
öğrencilerin, “abone olacağı
yerde ikamet ettiklerini
gösteren belge, Sosyal Güvenlik
Kurumu’ndan (SGK) herhangi
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bir yerde çalışmadığına ilişkin
belge, örgün eğitim verilen
yüksekokulda (normal eğitim
ile sınırlı olmak kaydıyla)
eğitim gördüğüne ilişkin belge
“ ile ASKİ’ye başvurmaları
gerektiğini hatırlattı.
Yetkililer, ayrıca gazilerden Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
veya SGK’dan alacakları
GAZİ SERBEST kartının
fotokopisini, şehit yakınlarının

da yine Bakanlık ve SGK’dan
alacakları ŞEHİT YAKINI
SERBEST kartının fotokopisini
istediklerini bildirdi.
Engelli vatandaşlar ise Sağlık
Kurulu raporuna göre en
az yüzde 40 engellerinin
bulunması durumunda
engelli indiriminden
yararlanabilmektedirler.

“KAÇAK SU KULLANANLARA
FIRSAT VERMEYECEĞİZ”
A

SKİ Genel Müdürlüğü,
Kaçak Su Kontrolü Şube
Müdürlüğü ekipleri, Başkent’te
kaçak su kullananlara göz
açtırmıyor. Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur
Yavaş’ın göreve başladığı Nisan
2019’dan bu yana kaçak su
kullandığı tespit edilen 5 bin
897 aboneye, 13 milyon 250 bin
951 lira 59 kuruş ceza kesildi.
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk, “Kaçak su kullanan
abonelere fırsat vermeyeceğiz”
dedi.

Daire Başkanlığı Kaçak Su
Kontrolü Şube Müdürlüğü’ne
bağlı ekiplerin, usulsüz su
kullananları tespit etmek için
aralıksız çalıştığını söyledi.
Öztürk, 33 kişiden oluşan ekibin
gelen ihbarlar başta olmak
üzere, rutin denetimler ve
kontrollerle kaçak su kullanan
aboneleri tespit ederek gerekli
işlemleri yaptıklarını kaydetti.
GEÇEN YIL YAKLAŞIK 8
MİLYON LİRA CEZA

Konuya ilişkin bilgi veren
ASKİ Genel Müdürlüğü, kaçak
Öztürk, 1 Ocak 2019 ve 31
su kullanımına yönelik kapsamlı Aralık 2019 tarihleri arasında
bir mücadele yürütüyor. Genel
14 bin 830 adrese kontrole
Müdür Öztürk, Abone İşleri
gidildiğini, bunlardan 4 bin

506’sında tutanak düzenlenerek
cezai işlem uygulandığını
bildirdi. Öztürk, geçen yıl 7
milyon 997 bin 429 lira 11 kuruş
tahakkuk edildiğini açıkladı.
2020’NİN İLK 8 AYININ
RAKAMLARI
Öztürk, 2020 yılının ilk 8
ayında ise 7 bin 629 adrese
kontrole gidildiğini ve 2 bin
441 tutanak sonucunda cezai
işlem uygulandığını belirterek,
8 ayda 6 milyon 287 bin 974 lira
89 kuruş kaçak su tahakkuku
yapıldığını kaydetti. Öztürk,
Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve
başladığı Nisan 2019’dan 18
Ağustos 2020 tarihine kadar
ASKİ ekiplerinin, 5 bin 897
abonenin kaçak su kullandığını
tespit ettiklerini, bu abonelere
13 milyon 250 bin 951 lira 59
kuruş ceza yazıldığını söyledi.
HAPİS CEZASI
Yıllar itibarıyla ASKİ’ye yapılan
kaçak bildirim sayılarının
farklılığına dikkati çeken
Öztürk, vatandaşları kaçak su
kullanımı konusunda hassas
davranmaya davet etti. Öztürk,
kaçak su kullanımının para
cezasının yanı sıra hapis ile
de cezalandırıldığının altını
çizerek, kaçak su kullanan
abonelerin diğer vatandaşların
hakkını gasp ettiğini ifade etti.
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BAŞKENT’Lİ TEMİZ VE
SAĞLIKLI SU İÇİYOR
A

SKİ Genel Müdürlüğü’nün
şehir şebekesine verdiği
içme ve kullanma suyunun
temiz ve kaliteli olduğu temmuz
ayında yapılan analizlerle
bir kez daha kanıtlandı.
Başkentlilere sağlıklı ve
içilebilir su sağlamak amacıyla
kaynağından başlayarak
musluktan akıncaya kadar
ASKİ tarafından kontrol altında
tutulan şebeke suyu 01-31
Ağustos 2020 tarihleri arasında
yine sağlıklı ve temiz olarak
sunuldu.
Türkiye’nin en büyük su arıtma
tesisi olan İvedik İçme Suyu
Arıtma Tesisi yerleşkesinde yer
alan Su Kalite Merkezi’nin 37

uzman personeli ile Ankara’nın
suyu sürekli denetleniyor.
Temiz su, atık su ve
bakteriyoloji bölümleri olmak
üzere 3 üniteden oluşan
laboratuvarda her ay bin
112 farklı noktadan alınan
numunenin analizi yapılıyor.
İçme suyunu musluklardan
akıncaya kadar sürekli
denetleyen ASKİ’nin yanı
sıra Sağlık Bakanlığı İl Sağlık
Müdürlüğü de analizler yaparak
denetim de bulunuyor.
WHO VE AB KRİTERLERİ
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
ve Avrupa Birliği’nin (AB)

standart değerleri ile Sağlık
Bakanlığı’nın İnsani Tüketim
Amaçlı Sular Hakkındaki
Yönetmeliğinde belirtilen
kriterlerine uygun olarak şehir
şebekesine verilen ASKİ suyu
tüm bu standartlara göre güvenli
şekilde tüketilebilir özelliktedir.
Ankara’nın içme suyu ihtiyacını
en temiz şekilde sağlamak
için suyu kaynağından alıp
arıttıktan sonra şehir şebekesine
verdiği son noktaya kadar
kontrol altında tutan ASKİ,
raporlaştırılan bir aylık analiz
sonuçlarını da web sayfası
ve basın yayın araçlarıyla da
aboneleriyle paylaşmaktadır.

SU ANALİZ SONUÇLARI
01-31 Ağustos 2020 tarihlerine ilişkin sonuçlar:
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KALECİK ÇAYKAYA’NIN
İÇME SUYU ALT YAPISI
SİL BAŞTAN
A
nkara Büyükşehir
Belediyesi ASKİ Genel
Müdürlüğü, Kalecik ilçesi
Çaykaya Mahallesi’nin içme
suyu şebeke hattını sil baştan
yenileyerek, bölge halkının
hizmetine sundu. ASKİ
Genel Müdürlüğü Çaykaya
Mahallesi’nin 9 bin metrelik
altyapısını baştan sona 9 ayda
yeniledi.

ASKİ Genel Müdürlüğü,
Başkent’in dört bir tarafında
ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni
içme ve kullanma suyu altyapı
çalışmalarına imza atarken, bir
taraftan da eskimiş hatları sil
baştan yenileme çalışmalarına
devam ediyor. Sadece merkez
ilçe ve mahallelerde değil,
25 ilçe ve mahallelerinde de
büyük ve kapsamlı çalışmalar
gerçekleştiren ASKİ Genel
Müdürlüğü, çevre ilçelerinde de
sil baştan altyapısını yeniliyor.
31 Mart yerel seçimlerinin
ardından Ankara’nın tüm alt
yapısını baştan sona ele alıp,
eskiyen ve yenilenmesine ihtiyaç
duyulan bölgelerin tespiti ile
yeni yerleşimlerin de altyapı
çalışmalarına başlayan ASKİ
Genel Müdürlüğü, bu kapsamda
Kalecik’e bağlı Çaykaya
Mahallesi’ndeki yaklaşık 9 bin
metrelik içme suyu şebeke
hattını yeniledi.
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KALECİK

SIK SIK ARIZALANIYORDU
Çaykaya’da, mahalle genelinde
yaşanan içme suyu şebeke hattı
ve iletim hatlarının sık sık
arızalanmasından dolayı çapı
90 HDPE PN10 boru hattından
bin 815 metre, 75 HDPE PN10
boru hattından da 3 bin 968
metre olmak üzere toplam 5
bin 785 metre içme suyu şebeke
hattını yenileyen ASKİ Genel
Müdürlüğü ekipleri, sadece
9 ayda gerçekleştirdikleri bu
çalışmayla mahalle genelinde
yaşanan içme suyu sorununu
gidermiş oldu.

Yapılan bu çalışmalar sayesinde
Çaykayalıların içme suyuna
sıkıntısız ulaşımı konusunda
önemli bir çalışmaya imza
atan ekipler, bölgeye tankerle
su takviyesine de son vererek,
mahallelilerin daha sağlıklı bir
şebeke hattı ve su alma yapısına
kavuşturulmasını sağladı.
ÇAYKAYALILARDAN
TEŞEKKÜR…

Çaykaya’nın yıllar içerisinde
eskiyen ve artık sürekli arıza
veren, suya ulaşımda sorunlara
neden olan altyapısını sil
baştan yenileyen ASKİ Genel
Genel Müdürlük ekipleri ayrıca, Müdürlüğü’ne teşekkür eden
bölge halkı, “Yıllardır kanayan
mahalle geneline içme suyu
teminini sağlayan kaynaklarda bir yaraydı Çaykayamızın su
sıkıntısı. Ancak ASKİ Genel
azalma olmasından dolayı da
Müdürlüğümüz, 9 ay gibi kısa
Çandır Mahallesi içme suyu
deposundan yaklaşık 2 bin 800 bir sürede tüm alt yapımızı sil
baştan yenileyip, bizi sağlıklı
metre uzunluğunda çapı 75
PE100 PN10 boru ile iletim hattı içme suyuna kavuşturduğu için
emeği geçen herkese teşekkür
imalatını da gerçekleştirerek
bölge halkının hizmetine sundu. ediyoruz” ifadelerini kullandılar.
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Kapasitesi : 92.053.000 metreküp

KURTBOĞAZI BARAJI

B

aşkent’in içme ve kullanma su ihtiyacının karşılandığı
Kurtboğazı Barajı’nın 1963 yılında başlayan yapım
çalışmaları 1967 yılında tamamlanarak baraj faaliyete
geçirilmiştir. Ankara’nın kuzeyinde Kurtboğazı Çayı
üzerine kurulu olan baraj İvedik İçme Suyu Arıtma
Tesislerine 47 kilometre uzaklıktadır. Mera, Kınık,
Pazar, Uzunöz, Bahtılı, Kayıcık, Batak, Bostan, İğmir,
Kirazlı, Eneğim ve Karaboya dereleri tarafından beslenen
barajdan alınan sular İvedik Arıtma Tesislerine 2.200 mm
çapındaki 3 farklı isale hattı ile taşınmaktadır.
Kurtboğazı Barajı’nın haricinde Eğrekkaya ve
Akyar Barajlarının da faydalandığı 610 metre rakımlı
Işık dağı, üzerine yağan karın erimesiyle yer altı sularını
besleyip barajlarımızdaki su oranını desteklemektedir.
834 bin metreküp gövde hacmi ve 92 milyon metreküp
azami su hacmi olan Kurtboğazı Barajı, toprak gövde dolgu
tipindedir. Ölü hacmi 5 milyon 922.000 metreküp, aktif
hacmi 86 milyon 131 bin metreküp olan barajın normal su
kotu 961 metre, minimum su kotu 931 metredir. Normal
su kotunda göl alanı ise 5,5 kilometrekaredir. Baraj 2 bin
800 hektar net alanda da sulama amaçlı kullanılmaktadır.
Kurtboğazı Barajı ayrıca Akyar, Eğrekkaya ve Kavşakkaya
Barajları tarafından beslenmektedir.
Beton ve çelik borulardan oluşan hatlardan; 1.
hattan 300 bin metreküp, 2. hattan 370 bin metreküp ve 3.
hattan maksimum 470 bin metreküp olmak üzere toplam
1 milyon 140 bin metreküp su akışı sağlanmaktadır.
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İÇİMİZDEN BİRİLERİ...
-ASKİ’NİN GÖRME ENGELLİ PERSONELİ
MEMİŞ:

-“ENGELLİ OLMAK, ÇALIŞMAYA
ENGEL DEĞİLDİR”

A

nkara Su ve
Kanalizasyon İdaresi
(ASKİ) Gölbaşı Bölge
Müdürlüğü’nün “arıza
haber alma” biriminde
hizmet veren, görme
engelli personel Fatma
Altıkat Memiş, üç senedir
kurumda meslektaşlarıyla
omuz omuza çalışıyor. İş
yeri bilgisayarında görme
engelliler için hazırlanan
sesli programı kullanan ve
işini tutkuyla yaptığını ifade
eden Memiş, “Engelli olmak,
çalışmaya hiçbir zaman engel
değildir” diyor.

Fatma ALTIKAT MEMİŞ

Ankara’nın Gölbaşı
ilçesinde 1987 yılında
doğan Memiş, Ankara
Büyükşehir Belediyesi’nin
şirketi BELKA’da 5 buçuk,
ASKİ’de ise son 3 senedir
çalışıyor. Lise mezunu
olan Memiş, bir yandan da
açıköğretim fakültesinde
Çocuk Gelişimi Bölümü’nde
okuyor. Mesleğini görme
engeline rağmen başarı ile
yürüten Memiş’in bir günlük
mesaisine biz de tanık olduk.
Memiş ile hayatını, planlarını
ve hayallerini konuştuk…
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-Öncelikle sizi tanıyabilir
miyiz?
FM: Gölbaşı doğumluyum.
ASKİ’den önce yine belediyenin
vatandaşlardan gelen talep
ve şikâyetlerin çözüme
kavuşturulduğu birimi ALO
153 Mavi Masa’da çalışıyordum.
Öncesinde ise Türkiye Körler
Vakfı’nda sekreterlik yaptım.
-ASKİ maceranız nasıl başladı?
Mavi Masa’da çalışırken bir
gün mesai bitiminde beni
aradılar. “Fatma seni artık
ASKİ’ye gönderiyoruz”
dediler. Zaten ASKİ Gölbaşı
Bölge Müdürlüğü’ne geçmeyi
çok istiyordum. Çünkü
görme engelimden ötürü
yol konusunda biraz sıkıntı
yaşıyordum. Telefonun ertesi
günü de hemen yeni işime
başladım. ASKİ’de çalışmaktan
çok mutluyum. ASKİ’de arıza
haber alma biriminde görev
yapıyorum. Telefonla arıza
bilgilerini alıp arkadaşlara
iletiyorum. Onlar da rapor
çıkartıyor, müdahale için işçileri
yönlendiriyorlar.

-Görme engeliniz doğuştan mı?
Şu an sadece yüzde 15
görüyorum. Aslında o da
bana yetiyor. Görme engeli
ne yazık ki sonradan olan bir
şey. Doğduktan 4 saat sonra
başıma aldığım darbe nedeniyle
olmuş. Başımı yanlışlıkla beşiğe
vurmuşlar ve göz damarlarım
etkilenmiş. Sonraki süreçte de
birçok ameliyata girdim. En son
ameliyatımı da göz tansiyonumu
yükseltmemek için yaptılar.
Düzenli şekilde kontrollere
gidiyorum.
-İş yerinde bir gününüz nasıl
geçiyor?
Sabah uyanıp
herkes gibi işe
gelmek için
hazırlanıyorum.
Maalesef ki iş
yerime tek başıma
gelemiyorum.
Abim, yeğenlerim
beni bırakıyorlar.
Gelen telefonlar
fazla olduğu için
aslında gün nasıl
akşam oluyor
anlamıyorum bile.
-Size karşı telefonda
vatandaşların tepkileri genelde
nasıl oluyor?
Aboneler bizi daha çok su
arızaları için arıyor. Tabii zaman
zaman tepkiler artabiliyor.
ASKİ’nin halka açılan yüzü, sesi
olduğumuz için vatandaşlar ile
ne şekilde iletişim kuracağımıza
dair eğitimden geçtim. Diksiyon
eğitimi de aldım.

“ÇOK AĞLADIĞIM
GÜNLER OLDU AMA EKİP
ARKADAŞLARIM HEP
YANIMDA”
-Görevinizi icra ederken
yaşadığınız ilginç bir anınız var
mı?
Dediğim gibi bir sorun
yaşandığı zaman ilk ulaştıkları
kişi biz olduğumuz için zaman
zaman tepkiler artabiliyor.
Bazen çok kötü davranan, hatta
argo konuşanlar da oluyor. Bu
nedenle çok ağladığım günler
oldu. Öylesi durumlarda sağ
olsunlar meslektaşlarımdan,
müdürlerimden destek
alıyorum. Bu olaylar sonuçta

-Görme engeliniz nedeniyle
zorlanıyor musunuz?
Hayat felsefem; engelli olmak
çalışmaya hiçbir zaman
engel değildir. Kesinlikle
böyle düşünüyorum.
Sonuçta ben sadece görme
engelliyim. Aklımı, ellerimi
kullanabiliyorum. İş
bilgisayarımda konuşan bir
programım var ve bana çok
yardımcı oluyor. Engellilerin
evde oturmak yerine toplumsal
hayata daha fazla karışması
gerek. Yine kamu kurumlarında
çalışan engelli sayısı da fırsat
eşitliği için arttırılmalı.
Engelimi bir sorun haline
getirmeyip özel şartlarıma
rağmen kendi ayaklarımın
üzerinde durduğum
için kendimle çok
gurur duyuyorum.
“HAFIZASI
KUVVETLİ VE
ÇALIŞKAN”

hep ekip işidir. Arkadaşlarınız
size yardımcı oluyorlarsa
şanslısınız. Çok zorlandığım
dönemlerde bir bakıyorum
yanımdalar. O ekip ruhu
olduktan sonra çalışma ortamı
herkes için çok güzeldir.
“FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN
ENGELLİ ÇALIŞAN SAYISI
ARTMALI”
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ASKİ Gölbaşı
Bölge Müdürü
Hayrullah Akkaya
ise Memiş ile
birlikte çalışmaktan
duyduğu
memnuniyeti ifade ederek,
“Daha önce kendisini arayan
vatandaşları ses tonundan
tanıma özelliği çok yüksek.
Hafızası kuvvetli. Çalışkan,
arkadaşları ile de oldukça
iyi geçinen bir personelimiz.
Fatma hanım gibi çalışkan
elemanlarımızın çoğalmasını
istiyoruz” dedi.

Cumhuriyetin
Temelini Atan Zafer

Hakkı Suat YILMAZER

olmaktan kurtarmış, özgür ve
bağımsız bir devlet olmamızı
sağlamıştır.

H

iç şüphesiz 30 Ağustos
Zaferi, varlığına kastedilen
Türk milletinin üstün mücadele
gücüyle varlığını devam
ettirmesinin en önemli örneğini
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
temelini oluşturur. Balkan
Savaşları ve sonrasında Birinci
Dünya Savaşı’ndan yorgun
ve yıpranmış olarak ayrılan
milletin, Başkomutan Mustafa
Kemal Atatürk önderliğinde
yeniden ve bu sefer kesin çözüm
amacıyla mücadeleye girmesi
sonucunda kazanılan bu şanlı
zafer, bizi sömürge devleti

26 Ağustos günü belki de bir
milletin geleceğini etkileyecek
iradenin ilk adımının atıldığı
gündü. Afyon’da ateşlenen
Büyük Taarruz, 27 Ağustos’ta
Türk birliklerinin Yunan
mevzilerine girmesiyle başlamış
ve Yunanların geri çekilmesiyle
devam etmişti. Türk
birliklerinin kararlı ve güçlü
biçimde üzerlerine gelmesi
sonucunda Yunanlar mevzi
alamamış ve Afyon’u boşaltıp
geri çekilmesini sürdürmüştü.
Akabinde 28 Ağustos günü
Afyon’a giden Mustafa Kemal
Paşa, vatandaşlar tarafından
büyük bir sevgi gösterisiyle
karşılanmıştı. Hepsinin
gözü hayranlıkla, güvenle ve
sevgiyle Başkomutanın mavi
gözlerinin içini denetliyordu.
Ordunun başındaki kuvvetli
irade, cephedeki askerlere de
yansıdığından, 29 Ağustos
günü Türk ordusu ilerleyişini
sürdürmüş bu durum
Yunanların umutsuzluğunu had
safhaya çıkarmıştı. Nihayet 30
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Ağustos günü gelip çattığında,
Başkomutan Mustafa Kemal
Paşa’nın bizzat idare ettiği
Dumlupınar Muharebesi’yle
Yunan ordusuna büyük bir
darbe daha vurulmuş, birçok
Yunan komutanı esir düşmüştü.
Kalan Yunan birlikleri de kısa
süre içerisinde bozulmuş ve
dağılmaya başlamıştı.

Türk Kurtuluş Savaşı’nın
dönüm noktası sayılan
Başkomutanlık Meydan
Başkomutan Mustafa Kemal
Muharebesi; vatanından
Paşa, her ihtimali hesap ederek
kovulmak ve varlığına
düşman birliklerinin yeniden
son verilmek istenen Türk
mevzilenmesini engellemek
milletinin, birlik olmak
amacıyla ordusuna o veciz
sözüyle emrini verdi: “Ordular! suretiyle, bağımsızlığına ve
İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” vatan topraklarına sahip
çıktığının net bir göstergesi
olmuştur. Sergilenen bu irade
26 Ağustos 1922’de başlayıp 30
neticesinde düşman askerleri,
Ağustos 1922’ye kadar süren
Büyük Taarruz, Türk ordusunun vatan topraklarından atılmış ve
Türkiye Cumhuriyeti sağlam bir
kesin zaferiyle sonuçlanmıştı.
temel üzerine oturtulmuştur.
Taarruz planlanmasının
Başkomutan ve kurmayları
Kazanılan zaferin ruhuna
tarafından çok gizli olarak
uygun biçimde ve şehitleri
yürütülmesi ve sonrasında
anmak amacıyla ilk tören,
peş peşe gelen zafer haberleri,
Mustafa Kemal Atatürk’ün
meclis de dâhil olmak üzere
de katılımıyla zaferden iki
vatandaşlarda önce şaşkınlık
sene sonra yani 1924 yılında
sonra ise büyük bir mutluluğa
gerçekleşmiştir. 1926 yılında ise
sebep olmuştu. Meclisteki
30 Ağustos Zaferi’nin bayram
muhalif vekiller dâhil herkes
ilan edildiğine dair kanun
Başkomutan Mustafa Kemal
çıkarılmıştır. Bugün de gelecekte
Paşa’yı ve idaresindeki Türk
de aynı coşkuyla, kararlılıkla
ordusuna övgüler düzmüş,
ve bilinçle 30 Ağustos Zafer
sevinçlerini paylaşmıştı.
Bayramı kutlanıyor ve
kutlanacaktır.
O gün gelip çattı…
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KORONA VİRÜSÜNÜ “MASKE,
MESAFE, HİJYEN” İLE
ENGELLEYEBİLİRSİNİZ

ASKİ Genel Müdürlüğü
İş Yeri Hekimi Dr. Yavuz Odabaş

T

üm dünyayı etkisi
altına alan Covid 19
pandemisinden en etkili
korunma yolunun “Maske,
Mesafe, Hijyen” kurallarına
uyarak sağlandığını artık
bilmeyenimiz yoktur. Bu yılın
başından itibaren ülkemizde
görülen Covid 19 salgınıyla
insanlığın mücadelesi
devam ederken, ASKİ Genel
Müdürlüğü İş Yeri Hekimi Dr.
Yavuz Odabaş pandemiden
korunma yolları, dikkat
edilmesi gerekenler, etkileri
ve ASKİ’nin aldığı önlemler
hakkında sorularımızı yanıtladı.
Pandemi nedir?
Pandemi en az iki kıtada
görülen salgın demektir.
İnsanlık tarihi boyunca İspanyol
Gribi, Sarı Humma, Kolera gibi
milyonlarca insanın yaşamını

kaybettiği çeşitli pandemiler
olmuştur. Bugün de yaşadığımız
gibi pandemiler sadece sağlık
alanında değil, sosyoekonomik,
sosyo psikolojik olarak da
toplumun her kademesinde
olumsuz etkiler yaşanmasına
neden olmaktadır.

birkaç tipi insanlarda hastalık
yapmaktaydı. İlk olarak 2002
yılında yapı değişikliği ile SARS
hastalığına neden olup bir
pandemi yapmış daha sonra
tekrar yapı değiştirerek 2012
de MERS pandemisine neden
olmuştur.

Dünyada yaşanan Pandemiler
hakkında bilgi verir misiniz?

Belirtileri nelerdir?

Virüslerin tanımlanmadığı
yıllarda veba gibi bakterilerden
kaynaklı pandemiler olmuş ve
milyonlarca insan ölmüştür çok
daha fazlası hasta olmuş, çok
kişi de sakat kalmıştır.
Antibiyotiklerin bulunması ve
hijyenin önemi anlaşıldıktan
sonra bakteriyel pandemilerin
yerini viral (İspanyol Gribi,
Domuz gribi, Sars, Mers Cov,
Ebola gibi) pandemiler almıştır.
Birçok virüs sürekli yapı
değiştirdiği için her
birinin pandemi boyutuna
ulaşacak kadar salgın
potansiyeline varma özelliği
vardır.
Korona virüs pandemisinin
etkeni nedir?
Günümüzde yaşadığımız
pandeminin etkeni de korona
virüsdür. İlk olarak 1960
yılında tanımlanan bu virüsün
birçok tipi olup, sadece
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Hastaların yüzde 30 ‘u hiçbir
bulgu göstermeden, yüzde
55’ i ise çok hafif bulgularla
ayakta hastalığı geçirmektedir.
Hastaların yüzde 15’i hastalığı
ağır atlatmaktadır. Virüs tespit
edilen tüm hastalardan yüzde
3 ila 4’ü ne yazık ki yaşamını
yitirmektedir.
Hastalığın tanısı nasıl
konulmaktadır?
Hastalığın tespitinde antijen ve
antikor testleri kullanılmaktadır.
Nasıl bulaşır ve korunma
yolları nelerdir?
Korona virüsün bilinen en
belirgin özelliği damlacık
yoluyla bulaşmasıdır. O nedenle
en etkili yol korunmaktır. Eğer
toplumda herkes sadece doğru
biçimde maske takarsa bulaşma
oranı yüzde 1,5 oranındadır
Yüzeylere bulaşan virüsün
elimiz yoluyla bulaşmasının

önlenmesinin yolu da, hijyen
ve elimizin ağız ve burnumuzla
temasının olmamasıdır.
Özetle havalandırılan bir
ortamda herkes doğru biçimde
maske takar, 1,5 metre kuralına
uyar ve hijyene dikkat ederse
korona virüsü kişiden kişiye
bulaşmaz
Günümüzdeki
pandemi etkeni olan
virüs de SARS etkeni
virüsün değişmesiyle
Covid 19 ismini alarak
içinde bulunduğumuz
pandemiye neden
olmuştur.

Virüs kaynaklı salgın ve
pandemilerin yönetimindeki
öncelikli amaç aşısı, tedavisi
veya virüsün yapısal bir
değişiklikle etkisizleşmesine
kadar geçecek süreyi, bunlar
olmadığı takdirde toplumun
en az yüzde 60-70 i hastalığı
geçirene kadar salgının

Pandemiden etkilenen
kişi sayısı ne kadardır?
Günümüz itibariyle
sağlık kuruluşlarına
başvuranlar içerisinde
26 milyonun üstünde
kişiyi enfekte etmiş
ve yaklaşık 900 bin
kişinin ölümüne neden
olmuştur.

kontrolünü kaybetmemektir.
Bu şekilde can kaybının en aza
inmesi sağlanılmalı ve sağlık
sisteminin çökmesinin önüne
geçilmesi gerekmektedir.
Bunu da maske takarak,
aramızda en az 1,5 metre
mesafe bırakarak ve ellerimizi
yıkayarak hijyen kurallarına
uyarak sağlayacağız. Ellerimizi
ağzımıza, gözlerimize ve
burnumuza sürmeyeceğiz.
Tokalaşmayacağız.
Toplu ortamlardan
uzak duracağız. Alınan
tüm önlemlere sıkı sıkı
uyacağız. Hem kendi
yaşamımızı ve hem de
başkalarının yaşamını
tehlikeye atmamanın
yolunun maske, masefe
ve hijyen ile sağlandığını
unutmayacağız.
Sadece sosyal mesafeye
uyularak ve, insanlar
birbirlerine en fazla 1,5
metre mesafede durarak
bulaşma oranı yüzde 75
azalır.

Salgın nasıl yönetilmelidir ve
korona virüsün tedavisi var
mıdır?
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ASKİ İş Yeri Sağlığı ve İş
Güvenliği Müdürlüğü olarak ne
tür önlemler aldınız?
Kişiler kadar kurumlara
da büyük görev düştüğü
bu ortamda Ankara Su
ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü olarak
personelimizin korunmasına
yönelik çeşitli önlemler alınmış
ve halen daha alınmaya devam
etmektedir. Bu kapsamda;
•
•

Diğer kurumlarla işbirliği
içerisinde vardiyalı çalışma
sistemine geçildi.
Abone İşleri Daire
Başkanlığı ve Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı

•
•

•
•
•

gibi vatandaşlarımızla
temasın daha çok
olduğu birimlerde
vatandaşlarımızın sırayla
kontrollü biçimde maskeli
olarak ve ateşi ölçülerek
kuruma girişi sağlandı.
Termal kamera sistemi ile
çalışanlarımızda ateş takibi
yapıldı.
Maske, el dezenfektanı,
yüz siperliği, tulum temin
edilerek ihtiyaca göre
dağıtımları sağlandı.
Ortak kullanılan alanlara el
dezenfektanları verildi.
Ortak alanlarda
dezenfeksiyon işlemleri
yapıldı.
Asansör gibi ortak kullanım
alanları için yazılı ve görsel

•
•
•

•

•

önlemler görülebilecek
yerlere asıldı.
Bilgilendirme toplantıları
yapıldı.
700 kişide antikor taraması
yapıldı.
Korona pozitif hasta ve
temaslıları takibi yapılarak
izolasyon yöntemleri
uygulandı.
İş Yeri Sağlığı ve İş
Güvenliği Müdürlüğü olarak
ile olası vakalarda PCR testi
yapılmaya başlandı.
Önümüzdeki dönem salgın
senaryoları değerlendirildi
ve ön görüler ışığında
gerekli önlemler alındı.

Sonuç olarak toplum olarak yaşadığımız bu salgını en az zararla atlatmanın tek yolu
korunmak ve şu 3 şartı yerine getirmek;

MASKE, MESAFE, HİJYEN
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TARİHİMİZ

ANKARA’NIN TARİHİ ÇEŞMELERİ
-AHİ ZAFER ÇEŞMESİCumhuriyetimizin güzide Başkenti Ankara’mız, bünyesinde birçok değer taşımaktadır.
Çeşmeler de bu değerlerden biridir. Misyon edindiğimiz üzere tarihi çeşmelerimizi tanıtmaya
bu sayımızda Ahi Zafer Çeşmesi’yle devam edeceğiz. Bu vesileyle siz okurlarımızın şahitliğinde
tarihe de bir not düşmüş olacağız.
***

Ahi

Zafer Çeşmesi, Ankara
Ulus’ta Hükümet Caddesinden
ayrılan Eti Zafer Sokakta
bulunmaktadır.
Bulunduğu
konuma
göre
çeşmenin
doğusundaki duvar, yanındaki
yapı ile birleşiktir. Sade
görünümlü çeşme kesme
taşlardan yapılmıştır.
Ahi Zafer Çeşmesi’nin bir
de dikdörtgen biçiminde
ayna taşı bulunmaktadır. Bu
ayna taşının çevresi çeşitli
süslemelerle kaplıdır. Bu
süslemeler çeşmeye estetik bir
görünüm kazandırmaktadır.
Tam ortasında geometrik bir
şeklin bulunduğu nişler de yine
çeşmenin mimari özellikleri

arasında gösterilebilir. Kenar
taşları ve tavan silmesi ise öne
doğru hafif çıkıntılıdır.
Tek parça halinde yapılmış
olan yalak taşı ise günümüzde
zeminle aynı seviyededir. Bu
durum estetik görünümüne
gölge düşürse de Ahi Zafer
Çeşmesi bölge için değerini
korumaktadır. Uzun zaman
suyu akmayan Ahi Zafer
Çeşmesi’nin bakımı, onarımı
yapılmış ve su bağlanmıştır.
Bu gelişmeler bölge halkını
memnun etmiştir.
Ankara’nın
çeşmelerinden
Ahi
Zafer

tarihi
biri
olan
Çeşmesi’nin

yapım
yılına
ve
kimin
yaptırdığına dair bir bilgi
bulunmamaktadır. Çeşmenin
kitabe yeri günümüzde boş
olduğundan çeşmenin tarihi
ile alakalı doyurucu bilgiye
ulaşmak maalesef ki mümkün
gözükmüyor.
Ankaralılar, suyun ve çeşmenin
önemini çok iyi biliyor. Bu
sebepten
tarihi
yapılara
gereken
önemi
veriyor.
Kentimizin bu zenginliklerini
koruyup geleceğe taşımak
adına da yoğun çaba sarf
ediyor diyebiliriz. Ahi Zafer
Çeşmesi de kentimizin tarihi
yapılarından biri olarak hak
ettiği ilgiyi görmeyi bekliyor.

Mottomuzu dile getirelim: Su, medeniyetlerin en temel gereksinimidir.
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ASKİ TARİHİ

ASKİ’NİN KURUCU
GENEL MÜDÜRÜ
EŞREF ÖZAND

Eşref Özand Ankara Belediye Başkanı Orhan Eren ile (1955 – 1957)

C

umhuriyet’in ilanından
sonra ülkemizde başlayan
mühendislik yatırımlarının
en önemlilerinden birisi de
kuşkusuz su yapılarına yapılan
yatırımlardır. Bu yatırımlar,
o yıllardaki idealist yurtsever
genç mühendislerin emekleri
sayesinde gerçekleşmiştir.
Cumhuriyet’in ilk on yılında
ancak 183 mühendisin mezun
olduğu düşünülürse o genç
idealistlerin verdiği emekler
daha iyi anlaşılacaktır [1].
Eşref Özand da bu genç
mühendislerden birisidir. 1905
yılında Bilecik’te doğan Özand,
Vefa Lisesi 10. sınıfından 1921
yılında sınavla Mühendis
Mektebi’ne (günümüzde İTÜ)
girmiştir. 1927 yılında sınıf
birincisi olarak mezun olmuş
ve ilk iş olarak Konya Sulama

Projesi ve İnşaatı’nda görev
almıştır.
Nüfusu tahminlerin çok
üstünde artan Başkentin içme
suyu sorununu çözmek için
1931 yılında Ankara Şehri İçme
suyu Komisyonu kurulmuştur.
Komisyonun başkanlığını
Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı
yaparken, baş mühendis olarak
Eşref Özand görevlendirilmiştir.
Bu komisyon, Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilk barajı
Çubuk Barajı’nı, ilk içme suyu
arıtma tesisi Su Süzgeci’ni, ve
Kusunlar Kaptajı, Bedesten
Su Deposu / Terfi Merkezi,
Atpazarı Su Deposu / Terfi
Merkezi başta olmak üzere
şehir içi içme suyu sistemini
kurgulamış ve inşaatını
gerçekleştirmiştir.
1936 yılında komisyonda
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görevini tamamlayan Özand,
1939 yılı sonuna kadar İller
Bankası Belediyeler İmar
Heyeti Su İşleri Müdürü
olarak görev almıştır. Böylece
genç yaşta Ankara’nın su
sorununu çözen komisyonda
görev aldıktan sonra birçok
büyük kentin de su sorununu
çözmüştür. Günümüzde halen
kullanılan İller Bankası içme
suyu şartnamesinin temelini
oluşturan ilk şartnameleri bu
dönemde hazırlamıştır [2].
1931 yılı sonundan 1947
yılı sonuna kadar serbest
mühendis ve müteahhit
olarak çalışan Eşref Özand,
1948 ile 1950 yılları arasında
Ankara’nın 250’ye yakın
köyünün su projesini ve 150
köyün su tesisatının inşaatını
gerçekleştirmiştir [3].

6 Nisan 1949 tarihinde çıkarılan
5363 sayılı yasa ile Ankara Sular
İdaresi (ASU) kurulmuştur.
ASU’nun teşkilatlanması bitene
kadar görevi bir diğer genç
su mühendisi Necip Suveren
yürütmüştür [4]. ASU’nun
kurucu genel müdürü olarak
görevlendirilen Eşref Özand
bu görevi 1950 yılından
1974 yılı Nisan ayına kadar
kesintisiz olarak sürdürmüştür.
1954 yılında Ankara Sular
İdaresi’ni bir genel müdürlük
yerleşkesine (günümüzde
eski Genel Müdürlük binası)
kavuşturmuştur. Görev süresi
boyunca durmaksızın artan
Ankara nüfusuna nitelikli içme
suyu sunabilmek için şehrin
değişik yerlerinde kuyular
açtırmış ve Su Süzgeci’nin

kapasitesinin artırılmasını
sağlamıştır. 1969 yılında
tamamlanan Ankara’nın
ilk içme suyu ana planına
kadar şehrin içme suyu
ihtiyacı için gerekli projeleri
ve yönetmelikleri [5] bizzat
hazırlayıp uygulamıştır.
Eşref Özand, Türk
mühendisliğine 1964 – 1970
yılları arasında 6 dönem
TMMOB İnşaat Mühendisleri
Odası Başkanı olarak da hizmet
etmiştir. Bu dönemde inşaat
mühendisliğinin ülkemizde
daha nitelikli hale gelmesi için
çalışmalar yürütmüş ve özellikle
Türkiye Mühendislik Haberleri
dergisinde çok sayıda başyazı ve
makale yayınlamıştır.
Türk Belçika Dostluk ve
Kültür Derneği ve Ankara

Eğitim Vakfı gibi örgütlerde
de yöneticilik yapan Özand’ın
Ankara içme suyu üzerine
Ankara Sular İdaresi tarafından
yayınlanmış çok sayıda kitabı
ve çeşitli dergilerde yayınlanan
makaleleri mevcuttur.
Uzun yıllar Körfez Lokantası
olarak kullanılan Cumhuriyet
dönemi Türk sivil mimarlık
örneklerinden birisi olan
Bayındır – 1 Sokak’taki konutun
[6] da sahibi olan Eşref Özand
21 Haziran 1995 tarihinde vefat
etmiştir. Türk mühendisliğine
ve Ankara içme suyuna
sayısız katkıda bulunmuş
olan Cumhuriyet’in ilk su
mühendislerinden ve ASKİ’nin
kurucu Genel Müdürü Eşref
Özand’ı saygıyla anıyoruz.

KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
1982.
[4]
[5]
[6]
09 2020].

Ö. Bilen, Anılar ve Düşünceler, 2012.
E. Özand, «Su işleri projesine ait fennî şartname,» Belediyeler Dergisi, no. 41, pp. 17-22, İkincikanun 1939.
Türkiye Mühendislik Haberleri, «En Uzun Süre Oda Başkanlığı Yapmış Üyemiz Eşref Özand’ın Özgeçmişi,» Türkiye Mühendislik Haberleri, no. 300, p. 16, Eylül
Ankara Belediyesi, Ankara Belediye Meclisi 1949 Yılı Tutanakları, cilt 4, Ankara: Ankara Belediyesi, 1950.
E. Özand, Abone İşleri ve Şebeke Tesislerine Ait Talimatname, Ankara: Ankara Belediyesi Sular İdaresi Genel Müdürlüğü, 1952.
Başkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi, VEKAM, «(Eşref Özand Evi) Körfez Lokantası,» [Çevrimiçi]. Available: http://sivilmimaribellekankara.com/. [Erişildi: 12
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TÜRKİYE’NİN AVRUPA
STANDARTLARINDA İLK
GÜREŞ SALONU AÇILDI

A

nkara Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yapılan ASKİ Spor Kulübü ‘Rıza
Kayaalp ve Taha Akgül Spor
Kompleksi’, 30 Ağustos Zafer
Bayramı’nda düzenlenen törenle
açıldı.
Spora ve sporcuya verdiği
destekle sporun bir yaşam
biçimine dönüşmesine katkı
sağlayan Büyükşehir Belediyesi,
Ankara’ya yeni bir spor
kompleksi daha kazandırdı.
Açılışa Ankara Büyükşehir
Belediyesi Başkan Vekili
Hüseyin Özcan, Genel Sekreter
Vekili Baki Kerimoğlu, Genel
Sekreter Yardımcısı Mustafa
Kemal Çokakoğlu, ASKİ Genel
Müdürü Erdoğan Öztürk, ASKİ
Spor Kulübü Başkanı Yüksel
Arslan, Büyükşehir Belediyesi
Meclis üyeleri Türkiye Güreş
Federasyonu Başkanı Musa
Aydın ve sporcular katıldı.

açılışında konuşan ASKİ Spor
Kulübü Başkanı Yüksel Arslan,
“ASKİ Spor güreş branşımız
Türk güreşinin gururudur.
ASKİ Spor güreşçilerimizin
tamamı milli sporcudur.
Geçmişi başarılarla dolu olan
kulübümüz, geçtiğimiz yıl
tarihinin en başarılı dönemini
geçirerek 423 kupa almıştır.
ASKİ Spor olarak güreş
branşının yanı sıra halter, boks,
tekvando ve yağlı güreşte de
ulusal ve uluslararası birçok
başarı elde ettik. Bizlere düşen
görev atalarımızın emaneti,
geleceğimizin teminatı olan
gençlerimizi şanlı tarihimizin
ışığında eğitimle, kültürle,
bilimle, sporla, sanatla
buluşturmaktır” ifadelerini
kullandı.

Özellikleri bakımından
Dünya’da üçüncü, Türkiye’de bir
ilk olan ASKİ Spor Kulübü’nün
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ANKARA BÜYÜK BİR SPOR
KOMPLEKSİNE DAHA
KAVUŞTU
34 bin metrekarelik alan
üzerine inşa edilen ve 15
ayda tamamlanan ASKİ Spor
Kulübü Rıza Kayaalp ve Taha
Akgül Spor Kompleksi’nde,
sporcuların konforu için
her türlü detay düşünüldü.
İçerisinde spor havuzu ve sauna
da bulunan yeni tesis, güreş
alanında Avrupa standartlarında
yapılan Türkiye’de tek, dünyada
ise üçüncü tesis olma özelliğini
taşıyor.
ASKİ Spor’un Türk güreşinin
lokomotifi olduğunu söyleyen
Türkiye Güreş Federasyonu
Başkanı Musa Aydın’da yaptığı
konuşmada, “Hem ata
sporumuza sahip çıktıkları
için hem de böylesine güzel
bir tesisi ASKİ Spor Kulübü’ne
ve Türk güreşine kazandıran
Büyükşehir Belediye Başkanı
Sayın Mansur Yavaş’a teşekkür
ediyorum.” dedi.

İKİ ŞAMPİYONUN İSMİ
VERİLDİ
ASKİ Spor Kulübü Rıza
Kayaalp ve Taha Akgül Spor
Kompleksi’nin çok büyük ve
önemli bir kompleks olma
özelliği taşıdığını belirten
ASKİ Spor Kulübü Genel
Koordinatörü Emre Özmen,
“Tüm sporcularımızın
aynı anda antrenman
yapabileceği büyük bir minder
alanından şok havuzlarına,
antrenör odalarından sosyal
alanlara kadar burası
büyük bir spor kompleksi
oldu. Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanımız Sayın
Mansur Yavaş’ın talimatıyla
bu tesisin adı, ülkemizin
gururları Rıza Kayaalp ve
Taha Akgül Kompleksi olarak
isimlendirildi. Bu tesiste
nice başarıları hep beraber
yaşayacağımıza inanıyoruz.”

ŞAMPİYONLARDAN
BAŞKAN YAVAŞ’A
TEŞEKKÜR
Böyle önemli bir tesisin ASKİ
Spor Kulübüne kazandırıldığı
için çok mutlu olduğunu
belirten ASKİ Spor Kulübü’nün
olimpiyat şampiyonu güreşçisi
Rıza Kayaalp duygularını
şu sözlerle paylaştı: “Böyle
bir tesisin Avrupa’da da tek
olduğunu söyleyebilirim. 15
yıldır ASKİ Spor Kulübü’nde
güreş yapıyorum. Mansur
Başkanımız, Taha kardeşim
ve benim ismimi layık
görüp burada ismimizi
ölümsüzleştirdi. Başkanımıza
çok teşekkür ediyorum.
Bu emeğin karşılığını yeni
başarılar getirerek vereceğiz.
İnanıyorum ki, buradan nice
başarılı sporcular çıkacak
ve onlar da ülkemizi bu spor
kompleksinde çalışarak en iyi
şekilde temsil edecektir.”
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Salona adı verilen ASKİ’nin bir
diğer şampiyonu Taha Akgül
ise isminin spor kompleksinde
ölümsüzleştirildiği için
memnuniyetini şu sözlerle
ifade etti: “30 Ağustos Zafer
Bayramı’nda, böyle önemli
bir günde Türk sporu çok
önemli bir tesis kazandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi
ASKİ Spor güreş takımına çok
güzel bir tesis yapıldı. Bizi
örnek alarak güreşe başlamak
isteyenlere çok önemli ve gurur
duyulacak bir tesis oldu. Bu
tesis için Büyükşehir Belediye
Başkanımız Mansur Yavaş
başta olmak üzere emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum. Biz
bu emeğin hakkını minderde
vereceğiz. Gençler daha
iyi motive olacak. Adımız
burada ölümsüzleşti, buna
layık gördükleri için teşekkür
ediyorum.”

ÖLÜMSÜZLÜK SANATI:
BALMUMU
“Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı!”
		
Albert Camus

A

lbert Camus’un da dediği
gibi dünya aydınlık
olsaydı, sanata ihtiyaç
duyulmazdı. Sanat, dünyaya
tutulmuş bir projektör görevi
görmekte. İnsanın sanata
olan ihtiyacı da “anlamak” ve
“kalıcı” olmak istemesinden
kaynaklanmaktadır. Kimisi
ruhunun derinliklerini
kelimelerle anlatır, kimisi
fırça darbeleriyle… Kimisi
suya damlatır duygularını
ebru olur, kimisi göç etmenin
dayanılmaz ağırlığı karşısında
balmumundan heykeller
yapar kalıcı olur. Mutlaka ama
mutlaka, sanata ihtiyaç duyar
insan…
Bu sayımızdaki sanat
köşemizde insanların kalıcılık
arzusunu gerçekleştiren
Balmumu Heykelciliğinden
bahsedeceğiz…
Çoğumuz yakınımızda
uçuşurken tedirgin olduğumuz
arıların karnında bulunan salgı
bezlerinden habersizizdir. İşte
balmumu bu salgı bezlerinde
oluşmaktadır. Daha da ilginci
arıların 1 kilo balmumu
yapabilmek için yaklaşık 20
küsur kilo balmumuna ihtiyaç
duyduğudur. (1)
Mısırlılar, balmumunu
mumya yapımında balsam
içerisinde ve gemi sanayinde,
Romalılar ve Yunanlılar, su
geçirmez taş zeminlerde ve

mermerlerin cilalanmasında
kullanmaktaydılar. Orta çağa
kadar, bir boyama tekniği
olan çini yapımında, tutkal
olarak değerlendirilmekteydi.
Balmumu, yüzyıllar boyunca,
mum heykeltıraşlığını
gerçekleştirmede kullanılmıştır.
17. ve 20. yüzyıllarda balmumu
heykeltıraşlığı anatomik
oymacılık ve botanik modeller
yapımı yönünde gelişme
göstermiştir. (2)
Peki, balmumu heykelleri nasıl
yapılır? Yapılışlarında ne tür
malzemeler kullanılır?
Öncelikle bir insanın
balmumundan heykeli
yapılacaksa vücut ölçüleri
alınıyor. Alınan bu ölçülerin
hatasız olmasına özen
gösteriliyor. Alüminyum ve
çelik ile kişinin iskelet yapısı
hazırlanıyor. Kas yapısının
oluşturulmasında kâğıt ve
tel, baş bölgesi içinse alçı
gibi malzemelerin tercih
edildiği belirtilmekte.
Sonrasında balmumu
kalıbının hazırlanması işlemi
uygulanıyor. Bu aşamadan
sonra döküme geçiliyor.
Döküm yapıldıktan sonra
kişinin saçı, gözleri, dişleri,
tırnakları gibi detay çalışması
başlıyor. Bu noktada heykelin
daha gerçekçi olabilmesi
adına kişinin –mümkünsesaçından örnekler alınabiliyor.
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Tüm bu işlemler hassasiyetle
uygulandıktan sonra boyama ve
renklendirmeye geçiliyor. Son
rötuşlardan sonra balmumu
heykeli hazır hale geliyor.
Londra başta olmak üzere
dünyada birçok Balmumu
Müzesi bulunmaktadır.
Ülkemizde ise Eskişehir’deki
Balmumu Müzesi, bu alanda en
bilindik müzedir.
KAYNAKÇA
(1) https://www.gigbi.com/blog/bal-mumu-nasilyapilir/
(2) http://www.tab.org.tr/balmumu
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