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BAŞKAN YAVAŞ’IN ISRARI SONUÇ VERDİ :

“ POLATLI TEMİZ VE KESİNTİSİZ
SUYA KAVUŞUYOR”

A

nkara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş,
Başkent’in altyapı sorunlarının
çözümü için ASKİ’nin kredi
yoluyla borçlandırılması talebini
sık sık Büyükşehir Belediye
Meclisi gündemine taşıdı.
Muhalefetin oylarıyla yaklaşık
bir yıldır reddedilen ve ertelenen
kredi talebi temmuz ayı Belediye
Meclis Toplantısı gündemine bir
kez daha geldi. Başkan Yavaş’ın
ısrarı bu kez sonuç verdi ve
ASKİ’ye 472 milyon TL kredi
kullandırma talebi Büyükşehir
Belediye Meclisinde oy birliği
ile kabul edildi. Özellikle Polatlı
halkının yıllardır çözülemeyen
ve kangren haline dönüşen su
sıkıntısını çözmek için verdiği
sözünü de tutmuş oldu. Başkan
Yavaş, “Polatlı halkına müjde
olsun” dedi.

Başkan Yavaş, “İvedik- Temelli
-Polatlı Ana İsale Hattı’’
ihalesinin tek seferde yapılması
için meclis görüşmeleri
sırasında ASKİ Genel Müdürü
Erdoğan Öztürk’e talimat
verdiğini de söyledi.
Başkan Yavaş, sosyal medya
hesapları üzerinden yaptığı
duyuru ile “Polatlı halkına
müjde olsun. İhaleyi Polatlı’da
tek seferde yapacağız. İnşallah
Polatlı’daki su problemini
bitireceğiz” dedi.
BAŞKAN YAVAŞ, MECLİSE
ASKİ’NİN GEÇEN BİR YILINI
ANLATTI
Büyükşehir Belediye Meclisi
temmuz ayı toplantısında
Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve
EGO Genel Müdürlüklerinin
2019 mali yılı kesin hesabı ve
faaliyet raporları görüşüldü.
Büyükşehir Belediye Başkanı
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Mansur Yavaş başkanlık
yaptığı toplantıda son bir yılın
değerlendirmesini yaparak,
önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Yavaş, “Göreve geldik ve
ilk olarak bu şehri yönetenlere
karşı halkta güven duygusunu
inşa ettik” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ: “ANKARA
ÇOK YORULDU”
Meclis toplantısında yaptığı
sunumda Büyükşehir Belediye
Meclisini 11 milyar TL borçla
devraldıklarını belirten Başkan
Yavaş, şu açıklamalarda
bulundu:
“Bu şehir devletimizin
kurulduğu şehir. Bu şehir
Cumhuriyetin Başkenti. Bu
şehir Türkiye’nin vitrini. Gelin
görün ki Ankara yıllarca çok
yoruldu. İşte biz Ankara’nın bu
yorgun yüzünü unutturmak
için Ankara’yı Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’e yakışır, dünya
başkentleriyle yarışır bir kent
yapmak için yola çıktık. İmar
rantını kestiğimizde nerelerden
sesler geldiğini duydunuz. Bizim
için bir mazlumun ahı, rantı
kesilen imar yüzsüzlerinden
kat kat üstün ve önemlidir.
Bizim için bir yetimi tebessüm
ettirmek, halkın parasını plastik
oyuncaklara yedirenlerin
feryatlarına kulak vermekten
daha şereflidir.”

“GÜVEN İNŞA ETTİK”
Geçmiş dönemle göreve
başladığı 8 Nisan 2019
tarihinden itibaren 1 yıllık
dönemi karşılaştırmalı
olarak anlatan Başkan
Yavaş, amaçlarının eskiyi
kötülemek değil yapılanların
ya da yapılmayanların iyi
anlaşılmasını sağlamak
BORU İHALEMİZ DAHA ÇOK
İZLENDİ
Konuşmasını “Şu örnek bile
çarpıcı. Bizim boru ihalemizi
izleyenlerin sayısının bile,
halkın 750 milyon dolarının
heba edildiği ANKAPARK’ı
bugüne kadar gezenlerin
sayısından daha fazla olması çok
şey anlatmıyor mu?” sözleriyle
sürdüren Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur Yavaş,
tespitlerine şöyle devam etti:
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“2019 yılı gelir tahmini 8,8
milyar TL. Gerçekleşen 5,7
milyar TL. 3,1 milyar TL’lik
ciddi bir sapma var. 1 yılda
ödediğimiz borçların toplamı
1 milyar 125 milyon TL.
Göreve geldiğimizde bankalara
faizleriyle birlikte 1,6 milyar
TL kredi borcu vardı. Bu
rakamı 8 Nisan 2020’de 1,1
milyar TL’ye kadar düşürdük.
31 Mart seçiminden önce 2
yıl ödemesiz alınmış ve hiçbir
anapara ödemesi yapılmamış
banka kredileri bunlar. İkide
bir niye kredi istiyorsunuz
demeyin. Hep söylediğim bir
şey vardı; Ankara Belediyesinde
para da var kaynak da ama
siz halkın parasını har vurur
harman savurursanız, üç
liraya yapılacak bir hizmeti
on üç liraya mal eder, aradaki
farkı hiç ederseniz, buna değil
Ankara Belediyesi, Karun
Hazinesi dayanmaz.”

ASKİ ZARARA UĞRATILMIŞ

B

aşkan Yavaş, ASKİ’nin 2019
yılını 278 milyon TL zararla
kapattığını söyleyen Başkan
Yavaş, bunun nedeninin mal
ve hizmet alımlarının yüzde
50 oranında artmasından
kaynaklandığına dikkat çekti.
Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş, 2015
yılında ASKİ’nin yaptığı
harcamalara ilişkin şu çarpıcı
örneği de meclis üyeleriyle
paylaştı:

belirtilmiş. Aynı firma
çalışmayan otopark sistemini
yine 2015’te 2 katına ASKİ’ye
satmış. Teknik olarak çalışması
mümkün olmayan bir otopark.
Gölbaşı’na 1,8 milyon TL’ye
Uçuş Okulu yapılmış. Uçak
ve helikopterlerin belediyeye
zararı 42,5 milyon TL. Onlar
da savcılıkta. Bir de lüks
araçlar var. 4 adet lüks aracın
toplamı 1,9 milyon TL. Sadece
1 tanesinin 2014 yılında
zırhlanma bedeli 180 bin,
motor arızası 127 bin TL.”

“15 milyon TL’ye karaçam
alınmış. Firma tanesini
1,5 TL’ye alıyor, ASKİ’ye
14,90 TL’ye satıyor. 10 katı
fiyatla karaçam fidanı
alacaksınız ama Ankaralıları
su kesintilerine, sellere
mahkum edeceksiniz. Üstelik
Orman Genel Müdürlüğünün
raporunda bu fidanların
dikilmediği zaten dikilecek
bu kadar alanın olmadığı
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SU BORCUNU ÖDEYEMEYEN
ABONELERE FAİZSİZ
TAKSİT İMKANI
Belediye Meclisinde ayrıca
su abonelerini yakından
ilgilendiren karar oy birliği
ile kabul edildi. ASKİ
Genel Müdürlüğünün
COVID-19 salgınında
abone uygulamalarına
ilişkin Başkanlık yazısının
görüşüldüğü Büyükşehir
Belediye Meclisinde,

nisan-mayıs ve haziran aylarında
su faturalarını ödeyemeyen
abonelere gecikme zammı
ve faiz alınmadan borçlarını
temmuz, ağustos ve eylül
aylarında üç eşit taksitle ödeme
imkanı sağlandı.
15 SAAT CANLI YAYIN
REKORU
15 saat süren ve sosyal medya
hesapları üzerinden canlı
olarak yayınlanan Büyükşehir
Belediyesi Temmuz ayı Meclis
Toplantısında, Başkan Yavaş,
ASKİ Genel Müdürlüğü’nün
2019 mali yılı kesin hesapları
oy çokluğu ile kabul edilirken,
faaliyet raporları da Meclis’ten
geçti.
Başkan Yavaş, ASKİ’nin geçen
bir yıl içinde yaptığı tüm
çalışmaları tablolar eşliğinde
tek tek anlattı.
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ASKİ’NİN YILLARCA İHMAL EDİLEN PROJELERİ
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POLATLI’DA YILLARCA SU SORUNU ÇÖZÜLEMEDİ
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KÖYLERDEKİ ALTYAPI SORUNLARI GİDERİLEMEDİ
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YILLARDIR İHMAL EDİLEN SU DEPOLARI
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BOŞA HARCANAN ASKİ’NİN BÜTÇESİ
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ACİL YATIRIMLAR YERİNE ANKAPARK’A
600 MİLYON DOLAR AKTARILDI
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ASKİ 1 YIL İÇİNDE BÜTÇESİNİN YÜZDE 47’SİNİ
ACİL YATIRIMLARA KULLANDI

15

1 YIL İÇİNDE YAPILAN ALTYAPI ÇALIŞMALARI
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227 SU DEPOSU YENİLENDİ

Önce/Sonra
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BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
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ASBESTLİ
BORULARIN
DEĞİŞİMİ İÇİN
YAPILAN İHALEYE

REKOR BAŞVURU
Ankara Büyükşehir Belediye

Başkanı Mansur Yavaş’ın,
Başkent’in 13 ilçesinin içme
suyu ana iletim hattındaki
insan ve çevre sağlığını tehdit
eden 220 kilometrelik asbestli
boruların değiştirilmesine
yönelik talimatının ardından ilk
ihale Polatlı ve Beypazarı ilçeleri
için gerçekleştirildi. ASKİ
Genel Müdürlüğü Su İnşaat
Dairesi tarafından elektronik

ortamda yapılan ihaleye 57
firma katıldı. Rekor başvurunun
olduğu ve yaklaşık 2 saat süren
ihale, Ankara Büyükşehir
Belediyesi’nin sosyal medya
hesapları üzerinden de canlı
yayınlandı.
“Polatlı ve Beypazarı İlçeleri
Asbest ve Kullanım Ömrünü
Tamamlamış İçme Suyu, Şebeke
ve İletim Hatları Yenileme
İşi” ihalesine 57 firma katıldı.
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Yaklaşık maliyeti 19 milyon
963 bin 550 lira 24 kuruş
olan ihaleye verilen en düşük
teklif 13 milyon 620 bin 826
TL iken en yüksek teklif ise
21 milyon 725 bin 596 TL
oldu. İhaleye teklif veren
firmaların elektronik ortama
yüklemiş oldukları yeterlilik
belgeleri ihale komisyonunca
incelendikten sonra ihaleyi alan
firmanın adı EKAP üzerinden
ilan edilecektir.

ASKİ:

‘KURBAN ATIKLARINI
DERE YATAKLARINA ATMAYALIM

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk, Kurban Bayramı
öncesinde kurban atıklarının
kanalizasyon hatlarına, dere
yataklarına ve mazgallara
atılmaması konusunda
Başkentlilere çağrıda bulundu.
Kurban atıklarının kurban
kesim noktalarında belirlenen
yerlere bırakılması gerektiğini
belirten Öztürk, atık su ve
yağmur suyu kanallarına atılan
atıkların kanalları tıkayarak
taşkınlara neden olduğunu
söyledi.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk, şöyle konuştu:
“Kentimizin dört bir yanında
kanalizasyon hatları, mazgallar
ve dere yataklarında periyodik
temizliği aksatmadan yapıyoruz.
Buna karşın ne üzücüdür ki bazı
vatandaşlarımız kanalizasyon
hatlarını çöplük gibi kullanıyor.
Yağmur hatlarına atılan çöpler
akışı engelleyerek kısa sürede
tıkanmalara, kanal taşmalarına
ve su baskınlarına neden oluyor.
Bu durum kurumumuz için

KAMU ZARARI VE HALK
SAĞLIĞI UYARISI
Ankara’nın atık ve yağmur
suyunu toplayarak arıtma
tesislerine ileten kanalizasyon
hatlarının atılan kurban atıkları
ve çöpler nedeniyle işleyemez
hale geldiğine dikkat çeken
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maddi açıdan kayıplara neden
olurken, halk sağlığı açısından
da ciddi risk oluşturuyor.”

‘‘KURBAN ATIKLARINIZI
MAZGALLARA VE
KANALLARA ATMAYIN”
Sokaklardaki mazgalların
bazılarının sökülerek içlerine
inşaat atıklarından evsel
atıklara kadar her türlü çöpün
atıldığını tespit ettiklerini
ifade eden Öztürk, “Kurban

atıklarının kanallara atıldığına
tanık oluyoruz. Başkentlileri
kurban atıklarını dere yatakları,
mazgallar, atık su ve yağmur
suyu hatlarına atmamaları
konusunda duyarlı olmaya ve
hassasiyet göstermeye davet
ediyorum” dedi.

(kanalizasyon) ve yağmur
suyu hatlarına atmayın”
uyarısına rağmen Ankara
Çayı’ndaki manzara bu Kurban
Bayramı’nda da ne yazık ki
değişmedi. ASKİ ekipleri,
bayramın ardından kepçe
yardımı ile bugün de çayda atık
temizliği yaptı.

TÜM UYARILARA KARŞIN
Ankara’nın dere ve çaylarında
ANKARA ÇAYI’NDA
her Kurban Bayramı’nda
MANZARA DEĞİŞMEDİ
Kurban Bayramı öncesinde
ASKİ Genel Müdürü
Erdoğan Öztürk tarafından
yapılan “Kurban atıklarını
dere yatakları, atık su

yaşanan çirkin görüntü bu
bayramda da ne yazık ki
değişmedi.

Koronavirüs salgınına
karşı ihmalkâr vatandaşlar,
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mutlaka toprağa gömülmesi
gereken kurbanlık hayvanın
iç organlarını yine de Ankara
Çayı’na attı. Yenimahalle
İlçesi Varlık Mahallesi’ndeki
tarihi Akköprü’nün altında
biriken atıklar ve diğer çöpler,
bölgede kötü kokuya da sebep
oldu. ASKİ ekipleri Kurban
Bayramı sonrasında geçmiş
yıllarda olduğu gibi Başkent’in
göbeğinde oluşan çirkin ve
sağlık açısından tehlikeli
manzarayı düzeltmek için mesai
yaptı. ASKİ ekipleri, kepçe
yardımı ile Ankara Çayı’ndaki
kurban atıklarını temizledi.

ASKİ, ATA MAHALLESİ’NİN
SU SORUNUNU ÇÖZDÜ

A

nkara Su ve Kanalizasyon
İdaresi (ASKİ) Genel
Müdürlüğü, hatta yaşanan
basınç düşüklüğü nedeniyle
üç yılı aşkın süredir sorun
yaşayan Yenimahalle İlçesi Ata
Mahallesi’nin içme ve kullanma
suyu problemini çözdü.
Ata Mahallesi’nde yer alan
Şelale, Tekirdağ Park Evleri,
Aydınkent, Mutlu, Güzel
Aküzüm, Akonur, Dilara,
Maviladin, Sermina Life
ve Kainat Evleri Sitelerinin
sakinleri, 3-4 yıldan bu
yana su sıkıntısı çekiyor.
Mahalle sakinleri, deposu
olmayan sitelerde çamaşır
yıkanamadığını, bahçe
sulanamadığını belirtirken,
özellikle üç katlı villalardan

oluşan Maviladin Sitesi’nde
tazyiksiz suyun üst katlara
çıkmadığını belirtti. Ata
Mahallesi’ndeki 12 sitede
ikamet eden bin 400 aboneyi
etkileyen su sorunu, ASKİ
Genel Müdürlüğü’nün iki gün
süren yoğun çalışmaları ile
çözüldü. ASKİ, T55 depodan
gelen 150’lik düktil hattan
söz konusu 12 siteye bağlantı
vererek 1.6 bar olan su basıncını
4.6 bara yükselterek, abonelere
rahat bir nefes aldırdı.
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ASKİ’YE TEŞEKKÜR
Ata Mahallesi Muhtarı Cem
Gürkan, özellikle su deposu
olmayan villaların ciddi
sıkıntı yaşadığını belirterek,
“ASKİ Yenimahalle Bölge
Müdürümüz ve değerli ekibi bu
sorunu çözdüler. Çok teşekkür
ediyoruz” dedi.
Maviladin Sitesi sakini Ahmet
Çalışkan da, “Çamaşırlarını alıp
yıkamak için Batıkent’e ablasına
götüren komşum var. Ancak
şimdi rahatız ASKİ ekiplerine
teşekkür ederiz” diye konuştu.
İlk zamanlar su sorununun
hafta sonları herkesin evde
olduğu saatlerde yaşandığını
anlatan Maviladin Sitesi sakini
Gökhan Kubilay ise “Sıkıntı
mesai saatlerinde de devam
edince sorunun hattan kaynaklı
olduğunu anladık. Birkaç gün
önce de güzel haberi aldık ve
çok mutlu olduk. Bahçemizi
daha rahat suluyoruz. Çamaşır
makineleri çalışıyor. Özellikle
ev kadınları rahat etti. Emeği
geçen herkese ayrı ayrı teşekkür
ediyoruz” dedi.

‘ASKİ’ ALTINDAĞ KAVAKLI’NIN
SU SORUNUNU ÇÖZÜYOR
ASKİ, sayıları artan hobi

bahçeleri nedeniyle yaklaşık
2 aydır su sıkıntısı yaşayan ve
tankerle su sağlanan Altındağ
İlçesi Kavaklı Mahallesi’nin
su sorununu çözüyor. ASKİ
Genel Müdürü Erdoğan Öztürk,
içme suyu ana isale hattına
eklenen bağlantı ile mahallenin
yüzde 85’ine su verildiğini,
yüzde 15’lik bölüm için ise
çalışmaların sürdüğünü söyledi.
ASKİ Genel Müdürlüğü,
Başkent Ankara’nın su ve
kanal sorunlarını adım adım
çözüyor. ASKİ, 3 bin 500
civarı hobi bahçesi ve konut
abonesi bulunduğu için aşırı su
kullanımı nedeniyle abonelerin
su sıkıntısı yaşadığı Kavaklı
Mahallesine bir süredir tankerle
su desteği sağlanıyordu.

MEVSİM ŞARTLARINA
BAĞLI SUYUN DEBİSİ
AZALDI
Çalışmalar hakkında bilgi
veren ASKİ Genel Müdürü
Erdoğan Öztürk, Kavaklı
Mahallesi’nde ASKİ’nin işlettiği
bir kaptaj, bir derin kuyu ve
şehir şebekesinden beslenen bir
de terfi istasyonu yer aldığını,
ancak mevsim şartlarına bağlı
olarak kuyu ve kaptajdan
sağlanan suyun debisi yüzde 50
azaldığı için terfi istasyonuna
su akışının sağlanamadığını
belirtti.
Öztürk, “Bu süreçte sorunu
çözmek için gün içerisinde su
tankerleriyle su deposuna her
gün yaklaşık 180 metreküp su
takviyesi yapıldı. Ancak buna
rağmen sıkıntı devam etti” dedi.

23

Öztürk, 29 Temmuz 2020
tarihinde içme suyu ana isale
hattında yapılan bağlantı
çalışması ile terfi istasyonuna
su döküşü sağlandığını ve
mahallenin yüzde 85’ine su
verildiğini bildirdi.

MUHTARDAN ASKİ’YE
TEŞEKKÜR
Kavaklı Mahallesi Muhtarı
Adil Turunç ise bölgede suyun
yüzde 90’ını hobi bahçelerinin
kullandığını ifade ederek, “Hobi
bahçesi sahipleri bölgeye genelde
hafta sonları geliyor. Bizse
sürekli orada zorunlu yaşayan
kişileriz. Bu nedenle mağdur
olan kişiler biziz. ASKİ’ye
teşekkür ediyorum başlatılan
çalışma ile şu an mahallemizin
yüzde 85’i su alıyor” diye
konuştu.

BAŞKENTLİLERİN SORUNLARINA
MOBİL ÜZERİNDEN
CANLI DESTEK
Ankara Su ve Kanalizasyon
İdaresi (ASKİ) Genel
Müdürlüğü bünyesinde hizmet
veren 616 10 00 numaralı
“ASKİ Çağrı Merkezi”, Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş’ın göreve geldiği
8 Nisan 2019 tarihinden
bu yana 280 bin çağrıyı
yanıtladı. Kayıt altına alınan
14 bin çağrının temmuz ayı
kayıtları hariç tamamı çözüme
kavuşturuldu. ASKİ Çağrı
Merkezi’ne gelen ilginç talepler
ise gülümsetti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi
bünyesinde 2017 yılından bu
yana çağrı merkezi hizmeti
veriliyor. Belediyenin “Başkent
153” hattı ile koordineli
şekilde çalışan, Ankaralıların
sorunlarına mobil araçlar
üzerinden hızlı ve etkin çözüm
geliştirmeyi amaçlayan ASKİ
Çağrı Merkezi 24 kişilik

personeli ile vatandaşlara 7 gün
24 saat kesintisiz canlı destek
sağlıyor.
Gündüz vardiyasında 16,
gece vardiyasında ise 4 kişi
olmak üzere toplam 20 kişinin
çalıştığı çağrı merkezinde
ayrıca vatandaşların online

ASKİ ÇAĞRI MERKEZİ,
BAŞKAN
MANSUR YAVAŞ’IN
İLK 15 AYINDA
280 BİN ÇAĞRIYI
YANITLADI

veya Başkent 153’ü arayarak
oluşturduğu kayıtların dağıtımı
ve takibi için de 4 kişilik bir
ekip yer alıyor. Böylece 24
kişilik personel, Başkentlilere
kesintisiz hizmet veriyor. ASKİ
yetkilileri, vatandaşların çağrı
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merkezini genelde fatura
sorgulama, abonelik için
gereken evrakları öğrenme,
su ve kanalizasyon hattı
çekilmesi talepleri, su arızaları
ve bina kanal tıkanıklıkları için
aradığını bildirdi.

HAZİRANDA 107 BİN
DAKİKA KONUŞTUK
ASKİ Çağrı Merkezi’nin
çalışmalarına ilişkin bilgi
veren yetkililer, çağrıların
gün içerisinde 10.00 – 16.00
saatleri arasında yoğunlaştığını,
11.00-12.00 saatleri arasının
ise en yoğun zaman dilimi
olduğunu belirtti. Yetkililer,
kentte su kesintisi yaşanan
günler, ASKİ’nin hayata
geçirdiği Su Ver Kampanyası
döneminde, sayaç okuma veya
okumama, genel duyuru gibi
durumlarda merkeze günde 3
bin ve üzerinde çağrı geldiğini

açıkladı. Bu rakamın yaz
aylarında günlük ortalama bin
500-2 bin, kışın ise bin-bin 500
olduğunu kaydeden yetkililer,
hafta sonları çağrı sayısının
yarı yarıya düştüğünü söyledi.
Yetkililer, konu hakkında
şunları kaydetti:
“Hafta içi günlük cevaplanan
çağrı sayısı bin 100 – bin
400 arasında değişmektedir.
Abone evrakı sorma veya
borç sorgulama için arayan
vatandaşlarımız ile ortalama
1 dakika ve altında, su ve
kanal arızalarında veya hat
taleplerinde 1-2 dakika arası,
fatura itirazı için arayan
abonelerimiz ile de 5 dakika
ve üzerinde konuşuluyor.
Geçtiğimiz nisan ayında
abonelerimiz ile 48 bin 946
dakika, mayısta 59 bin 367
dakika, haziranda ise 107 bin
466 dakika konuşulmuş.”

BAŞVURULARIN YÜZDE
95’İ BİR HAFTADA
CEVAPLANIYOR

Her konuşmanın ses

kaydının 2 sene boyunca
muhafaza edildiğini anlatan

yetkililer, nitelikli personel
ve çalışma ortamı ile ASKİ
Çağrı Merkezi hizmetlerinin
kalitesinin arttığını, artan
kalitenin de şikâyet üzerine
veya rastgele dinleme yapılarak
sürdürülmesinin amaçlandığını
ifade etti. Yetkililer, şöyle
konuştu:
“Gelen çağrılardan günlük
40–90 (adet) arası kayıt
alınarak sisteme atılıyor. Hafta
sonları bu rakam 10-20 arasına
düşüyor. Personelimizin
aldığı başvuru kayıtları eğer
zamanında birim tarafından
cevaplanmaz ise sistem uyarı
veriyor. Birime ulaşılarak
vatandaşa dönüş yapmaları
hatırlatılarak, Bilgi Edinme
Kanunu’nun sunduğu yasal süre
içinde kaydın cevaplanması
sağlanıyor. Çok sayıda başvuru
aynı gün içinde, genel olarak
ise başvuruların yüzde 95’i bir
hafta içinde cevaplanıyor.”

SU KESİNTİLERİ ANLIK
BİLDİRİLİYOR

Yetkililer ayrıca bir bölgede

planlı su kesintisi söz konusu
olduğunda vatandaşları
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mağdur etmemek için o
mahalledeki kayıtlı abonelerin
cep telefonlarına kesintiden
bir gün önce otomatik mesaj
gönderilerek bilgi verildiğini
belirtti. Diğer su kesintilerinde
ise aboneler anlık olarak
bilgilendiriliyor.

GÜLÜMSETEN TALEPLER

Çağrı merkezine gelen ilginç

talepler ise tebessüm ettiriyor.
Yetkililer, su faturasına itiraz
eden bir vatandaşın, ASKİ
personelini ikna etmek için
“Hanımefendi vallahi ben
o kadar su tüketmiyorum;
çamaşır makinesinden çıkan
suyu biriktirip evimi o su ile
temizliyorum” dediğini aktardı.
Yetkililer, bir başka abonenin
ise yüksek faturaya tepki
gösteren komşusuna, “Biz pis
miyiz de bize az, onlara çok
fatura geliyor” sözleri ile destek
çıktığını söyledi.

ASKİ’DEN POLATLI İLÇESİ’NDE YAŞANAN
SU SIKINTISINA ACİL MÜDAHALE

A

SKİ Genel Müdürlüğü,
Polatlı ilçesinde uzun
yıllardır yaşanan içme suyu
sorununu çözmek için
aldığı acil önlemleri hayata
geçirmeye başladı. ASKİ
yetkilileri, Polatlı İlçesi
Gülveren Mahallesi, Melikşah
Caddesi içinden geçen
içme suyu şebeke hattında
meydana gelen arızanın
giderilmesinin ardından,
acil olarak 5 bin metreküp
kapasiteli su deposunun
devreye alındığını bildirdi.
Ankara’nın Polatlı ilçesinin
yüzde 40’ını besleyen içme suyu
hattında arka arkaya yaşanan
arızalar nedeniyle zorunlu olarak
su kesintisine gidildiğini belirten
ASKİ Genel Müdürlüğü, ilçenin
susuz kalmaması için bölgede
yeni yapılan 5 bin metreküp

kapasiteli su deposunu acilen
devreye soktu.
Bir kısım imalatı tamamlanan
yeni proje ve mevcut altyapının
birbirine entegre çalıştırılması
için geliştirilen mühendislik
çözümü doğrultusunda; doğru
basınç sınıflarında yapılan
bağlantı ve hat iptalleri ile
sistemin birlikte çalışması
sağlanarak depo devreye alındı.
Planlanan tarihten erken
kullanıma sokulan deponun,
7 farklı noktadan alternatif
bağlantılarla içme suyu şebeke
hattını beslemesi ile Polatlı’ya
tekrar su verilmeye başlandı.
ASKİ Genel Müdürlüğü, Polatlı
halkının uzun yıllardır devam
eden içme suyu sorununun
çözülmesi için çalışıyor.

5 BİN METREKÜP
KAPASİTELİ SU DEPOSU
ASKİ Genel Müdürlüğü, arka
arkaya tekrar eden arızalar
nedeniyle bölge de hizmet
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ASKİ, KEÇİÖREN’DE TAŞKIN
SORUNLARINI ÇÖZÜYOR

A

SKİ Genel Müdürü
Erdoğan Öztürk, su
taşkınlarına neden olan
noktalarda altyapı çalışmaları
gerçekleştirdiklerini belirterek,
bu kapsamda Keçiören Kamil
Ocak Sokak’ta su taşkınlarına
neden olan hatalı bağlantı
sorununu çözdüklerini, yeni
hat ve yağmur suyu deşarjının
Ankara Çayı’na verildiğini
açıkladı.
Bölgede yaşanan sorunun daha
önce yapılan hatalı bağlantı
imalatının aşırı yağışlarda
sel baskınlarına neden
olmasından kaynaklandığını
ifade eden Öztürk, yeni hat
imalatı ile sorunu çözüme
kavuşturduklarını söyledi.

Kentimizde şiddetli yağışın
ardından yaşanabilecek
olumsuzlukları ve olası sel
baskınlarını engellemek
amacıyla sahada yoğun mesai
harcıyoruz. Yeni yapılan hat
ile yağmur suyu deşarjı direkt
Ankara Çayı’na verildi. Bu
sayede taşkınların önüne
geçilecek” dedi.
BÖLGEDE SU
TAŞKINLARINA SON

YENİ HAT VE YAĞMUR SUYU
DEŞARJI ANKARA ÇAYI’NA
VERİLDİ

Kamil Ocak Sokak’ta su
taşkınlarına son verecek çalışma
ile bölge halkının rahat bir nefes
alacağını belirten ASKİ Genel
Müdürü Erdoğan Öztürk,
“Buradan daha önce çekilen
hattaki dirseklerin su akış
hızını yavaşlatması nedeniyle
yoğun yağışlarda geriye doğru
tepmeler meydana geliyordu.

Keçiören Kamil Ocak Sokak’ta
incelemelerde bulunan ASKİ
Genel Müdürü Erdoğan Öztürk,
ekiplerin yoğun çalışması ile
bölgedeki sıkıntının kısa sürede
giderildiğini ifade etti.
Yaşam kalitesi yüksek ve daha
yaşanılabilir bir Ankara için
Başkent’in dört bir tarafında
kapsamlı bir altyapı çalışması
sürdürdüklerini vurgulayan
Öztürk, “Ekiplerimiz son olarak
Ankara’nın tüm havzalarından
beslenen Ankara Çayı’nın,
Keçiören Kamil Ocak Sokak’ta
taşkınlara sebep olan bağlantı
sorununa müdahale etti.

Bu da bölgede
taşkınlara yol
açıyordu.
Yaptığımız yeni
hat imalatı
ile Ankara
Çayı’na
direkt deşarj
sağlandı. Bu
sayede artık
burada yoğun
yağışlarda
geri tepmeler
olmayacağı
için taşkınlar da
meydana gelmeyecek”
dedi.
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ASKİ SU KAYBI İLE
MÜCADELEYE
DEVAM EDİYOR
Su kayıp ve kaçaklarıyla etkin

bir mücadele yürüten Ankara
Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü(ASKİ),
Türkiye’nin en büyük arıtma
tesisi olan İvedik İçme Suyu
Arıtma Tesisi’nin yıllardır ihmal
edilen filtreleme sistemini son
teknoloji ile yeniledi. ASKİ, 6
buçuk milyon liralık yatırım ile
hem yılda 1 milyon metreküp
su kaybının önüne geçecek hem
de musluklardan akan şebeke
suyunun kalitesini arttıracak.
Ankara’yı besleyen barajlardan
gelen suyu arıtarak içime ve
kullanıma hazır hale getiren
ASKİ, İvedik İçme Suyu
Arıtma Tesisleri’nin, kullanım
ömrü dolduğu ve artık işlevini
yitirdiği için yılda ortalama 1
milyon metreküp su kaybına
neden olan filtre otomasyon
sistemini yeniledi.
İleri teknolojiye sahip filtre
sistemi ile suyun süzme
işlemi farklı seviyelerde
gerçekleştirilerek Ankaralılara
daha kaliteli içme ve kullanma
suyu sunulacak.

YILDA 7 MİLYON LİRA
KÂR

Su kaynaklarını korumak ve

etkin kullanmak için titizlikle
çalışan ASKİ, 1984 yılından
beri kullanılan ve ekonomik
ömrünü çoktan tamamlayan
filtreleme ünitesini yenileyerek,
çağın gerektirdiği teknolojik
donanıma kavuşturdu. ASKİ,
toplam maliyeti 6 buçuk
milyon lira olan modern
sistem sayesinde yılda 1 milyon
metreküp suyun israfını
önleyerek, 7 milyon lira kâr
sağlayacak.

Yetkililer, üretim tarihinin
üzerinden uzun yıllar geçen ve
yedek parça temin edilemediği
için arıza durumunda onarımı
yapılamayan önceki ithal
hidrolik sistemin ise zaman
zaman yağ sızıntısı yaparak
suyun kalitesini olumsuz
etkilediğini ifade etti.
Su seviyesinin yükselmesi ve
suyun basıncında yaşanan
dalgalanmalarla ilgili veri
sağlayan ve otomatik olarak
müdahale edebilen filtre
otomasyon sistemi, olası
su taşkınlarının da önüne
geçebilecek.

YERLİ TEKNOLOJİ İLE
DONATILDI

Pnömatik (havayla çalışan)

ve yerli teknoloji ile donatılan
yeni filtre otomasyon sistemi
hakkında bilgi veren ASKİ
yetkilileri, sistemin otomatik
olarak kontrol sağlayacağını
ve böylece olası aksaklıkların
önüne geçilebileceğini belirtti.
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ASKİ’DEN ENDÜSTRİYEL ATIK
SULARA SIKI DENETİM
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, doğa ve çevreyi
korumak için Başkent Ankara’nın çeşitli noktalarında hizmet veren endüstriyel
kuruluşların faaliyetleri ile oluşan atık suları, sık sık numune alarak denetliyor.

A

SKİ Çevre Koruma ve Su
Havzaları Daire Başkanlığı,
bu kapsamda personeline atık
sudan numune alma eğitimi
düzenledi.
“Atık Suların Kanalizasyon
Şebekesine Deşarj Yönetmeliği”
hükümleri kapsamında
endüstriyel kuruluşların
faaliyetleriyle oluşan atık
sulardan düzenli şekilde
alınan numuneler ilgili sektör
tablolarına göre inceleniyor.
Böylece altyapı sistemini
kullanan işletmelerin,
numune alma bacalarından
belirli aralıklarla alınan
örneklerin, atık suların deşarj
standartlarına uygunluğu
periyodik şekilde takip edilmiş
oluyor.

Havzaları Dairesi Başkanlığı,
“numunelerin alınması
ve analize hazırlanması”
işlemlerinin standartlara uygun
şekilde yapılabilmesi için teknik
personeline atık sudan numune
alma eğitimi düzenledi.

ÇEVRE DOSTU HİZMET
İÇİ EĞİTİM

Atık suların, vidanjör

ile taşınarak kanalizasyon
şebekelerine boşaltılabilmesi
için gereken Bağlantı Kalite
Kontrol Ruhsatı’nı da veren
ASKİ Çevre Koruma ve Su
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TEORİK VE UYGULAMA
EĞİTİMİ

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı

Baran Bozoğlu’nun da katıldığı
eğitimde, personele, “numune
alma ve denetim tutanağının
düzenlenmesi, numune alma
programlarının tasarımı,
numune alma teçhizatı,
numune kaplarının seçilmesi,
numunelerin muhafazası, ilgili
güvenlik kuralları, numunelerin
soğutulması, dondurulması ve
koruyucu madde ilave edilmesi”
gibi bir dizi konuda teorik ve
uygulamalı şekilde bilgi verildi.
Eğitimde numunelerin alınması
ve analize hazırlanmasının
önemine dikkati çeken
Bozoğlu, “Usulüne uygun
şekilde alınmamış bir numune,
en gelişmiş cihazlarla, en
duyarlı yöntemlerle analiz
edilse bile yanlış yargılara
neden olabilir. Bu durum da
ülke kaynaklarının, emek
ve zamanın ne yazık ki boşa
gitmesine yol açar” dedi.

ASKİ’DEN ABONELERE UYARI
SAHTE FATURA ÖDEME NOKTALARINA DİKKAT

A

SKİ Genel Müdürlüğü, bazı
internet siteleri üzerinden
sahte fatura ödeme noktaları
oluşturulduğu yönünde gelen
ihbarlar üzerine Başkentlilere
dikkatli olmaları konusunda
uyarıda bulundu.
Dolandırıcılara karşı dikkatli
olunmasını isteyen ASKİ
Genel Müdürlüğü yetkilileri,
resmi internet sitesi www.aski.
gov.tr dışında hiçbir internet
adresi üzerinden ödeme
yapılmamasını isteyerek,
ödeme adreslerinin ASKİ Genel
Müdürlüğüne bağlı tahsilat
şubeleri, “onlineislem.aski.gov.
tr” ile anlaşmalı bankalar ve
kiosklar olduğunu bildirdi.
DOLANDIRICILARA KARŞI
DİKKAT
ASKİ’nin adını kullanarak
vatandaşları dolandırmaya
yönelik kurulan sahte sitelere
karşı yasal mücadele başlatan
ASKİ Genel Müdürlüğü,
yaptığı yazılı açıklama ile
abonelerini mağduriyet
yaşamamaları için dikkatli
olmaya çağırdı.
Resmi internet adresi ve
anlaşmalı bankalar dışında
başka hiçbir firma veya kurum
ile anlaşmasının olmadığını
belirten ASKİ yetkililer, sosyal
medya ve resmi internet sitesi
üzerinden yaptığı açıklamada
şu ifadelere yer verdi:
“Son günlerde, ASKİ’ ye
ait su faturalarının tahsil
edildiğine dair art niyetli
kişilerce açılmış sahte

hesapların olduğu yönünde
şikâyetler almış bulunmaktayız.
ASKİ Genel Müdürlüğünün
anlaşmalı bankalar ile sosyal
medya hesaplarında belirtilen
noktaların dışında herhangi bir
ödeme yeri bulunmamaktadır.
Bu nedenle tamamen sizleri
dolandırmak üzere açılmış
bu siteler üzerinden herhangi
bir ödeme yapılmaması
konusunda dikkatli olunması
gerekmektedir. Kurum olarak
söz konusu siteler ve kişiler
hakkında gerekli mercilere
başvurarak, yasal işlemleri
başlatmış bulunmaktayız. Siz
değerli abonelerimizin de
mağdur olmaması için yukarıda
belirttiğimiz ödeme noktaları
dışında internet üzerinden
ödeme yapmamanızı önemle
rica ederiz.”

30

ÖDEME YAPILABİLECEK
BANKALAR
ASKİ, Başkentli abonelerin
bilgilendirilmesi amacıyla su
faturası ödeme işlemleri için
anlaşmalı bankaların listesini
de paylaştı:Yapı Kredi Bankası,
Türkiye Vakıflar Bankası, Vakıf
Katılım Bankası, Akbank,
Türkiye İş Bankası, Fibabank,
Garanti Bankası, Türkiye
Ekonomi Bankası, ICBC Turkey
Bank, Denizbank, Alternatif
Bank, Finansbank, Şekerbank,
Ziraat Bankası, T. Emlak Katılım
Bankası, HSBC Bank, Halkbank,
T. Finans Katılım Bankası, İNG
Bank, Kuveyt Türk, PTT Bank.

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 01-30
Temmuz 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
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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
01-30 Temmuz 2020 tarihlerine
ilişkin sonuçlar:

Cumhuriyet Ankarasının Bilinmeyen İlk Su Tesisi

KUSUNLAR YERALTI KAPTAJI

Kusunlar Yeraltı Kaptaj İnşaatı, Kayaş, 1928

32 Kayaş, 2020
Kusunlar Yeraltı Kaptajı,

Ü

ç derenin birleştiği bir
coğrafyada bulunan
Ankara uzun süre bu sulardan
yararlanmıştır. Ankara’nın
tarihteki ilk su tesislerinin
Romalılar tarafından
yapıldığı bilinmektedir. Eski
çağlarda yerleşim yerinin
bugünkü kale ve civarı olduğu
düşünüldüğünde, su kaynağı için
yükselti bakımından en uygun
konum Elmadağ kaynaklarıdır.
Su mühendisliğinde uzman
olan Romalılar da bu kaynakları
keşfetmiş ve şehirdeki birçok
tesise doğu – güneydoğu
kaynaklı suları getirerek
kullanmışlardır.
Bir zamanlar Kayaş’ta
bulunan şimdilerde izine
rastlayamadığımız antik
Roma Galerisi Cumhuriyet’in
ilk yıllarına kadar şehre
su vermiştir. Cumhuriyet
öncesinde, Vali Abidin
Paşa’nın döneminde ve sonraki
dönemlerde Ankara’ya yeni
su kaynaklarının getirildiği
bilinmektedir. Bu kaynaklar
arasında Kayaş kaynaklarından
Hanımpınarı, Şahnepınarı
ile Elmadağ kaynaklarından
Akpınar, Altınpınar, Elmapınarı,
Karapınar, Kayapınar,
Kayaözüpınarı, Kehlispınar,
Sekipınar sayılabilir.
Ankara’nın başkent oluşundan
sonra hızla artan nüfusa mevcut
su kaynakları yetmemeye
başlamıştır. Dönemin Belediye
Başkanı Ali Haydar (Yuluğ) Bey,
İstanbul’da Prof. Burhanettin
(Berken) Bey’e Hanımpınarı
sularının ıslahı ve çoğaltılması
için başvurmuş, sonuçta işler
Belçikalı Emile Cantraine
firmasına ihale edilmiştir.
Firma Paris Su İşleri Müdürü L.
Bonnet’ye başvurmuş ve sahada
yapılan deneyler ile Hanımpınarı

ve Roma Galerisi’ndeki suların
Kusunlar vadisinden geldiği
sonucuna varılmıştır. Bu sonuca
göre Kusunlar vadisinde bir
yeraltı kaptajı yapılmasına
karar verilmiş ve kaptajın
projeleri mühendis Bay Hyard’a
hazırlattırılmıştır.
Kaptaj inşaatı için Kusunlar
vadisi ortalama 12 metre
derinlikte enine kazılmış ve
beton bir bent yapılmıştır.
Bendin içerisindeki galeride
tutulan su buradan şehre

Kusunlar Kaptaj İnşaatı, 1931 – 1932

verilmiştir. 1926 yılında
başlatılan inşaat, 1928 yılında,
ödenek yetersizliği nedeniyle
durdurulmuş, 1929 ve 1930
yıllarında yaşanan ciddi
susuzluk döneminden sonra
20 Mayıs 1931 tarihinde
Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı
Ankara Şehri İçme Suyu
Komisyonu kurulmuştur.
Gerekli parasal kaynak Sular
Umum Müdürü (bugünkü
DSİ) J. Van Tübergen’in raporu
doğrultusunda genel bütçeden
sağlanmıştır.
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Üst düzey bürokratlardan oluşan
Komisyonun uzman mühendisliğini
ise 1949 yılında Ankara Sular
İdaresi’nin (dolayısıyla ASKİ’nin)
kurucu genel müdürü olacak olan
Yüksek Mühendis Eşref Özand
yapmaktaydı.
Komisyon kendisine tahsis edilen
bütçe ile Ankara’nın içme suyu
sorununu çözecek Çubuk Barajı,
Su Süzgeci, şehir içi depo – terfiler
ve iletim hatlarının yapılmasını
sağlamıştır. Bu tesisler arasında
Bedesten, Atpazarı, Kocatepe ve
Kavaklıdere su depoları sayılabilir.
Tüm bu tesislerden önce ise yarım
kalan Kusunlar Kaptajı inşaatı 2
Eylül 1931 tarihinde Mühendis
Galip Bey’e ihale edilmiş ve 7
Kasım 1932 tarihinde inşaat
tamamlanmıştır.
L. Bonnet’ye göre Kusunlar
Kaptajı saniyede 200 litre suyu
toplayabilecek bir tesis iken,
gerçekte bu miktarın saniyede 18
litreye kadar düştüğü gözlenmiştir.
Yapıldığı dönemde kamuoyunu
çokça meşgul etmiş olan
Ankara’nın çağdaş anlamda ilk
içme suyu tesisi Kusunlar Kaptajı,
günümüzde halen şehre saniyede
10 ile 20 litre arasında su vermeye
devam etmektedir. Günümüze
gelene kadar çeşitli yenilemeler ve
onarımlardan geçen kaptajın suları
halen Kayaş Pompa İstasyonu’na
iletilmekte ve oradan pompayla E4
basınç bölgesine verilmektedir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında başkent
Ankara’nın su sorununun çözümü
için uğraşanları saygı ile anıyor,
emektar Kusunlar Yeraltı Kaptajı’na
kent halkına hizmetleri için
teşekkür ediyoruz.
L. TOSUN, «Su Süzgeci Anısına,» [Çevrimiçi]. Available: https://
susüzgeci.gen.tr/. [Erişildi: 26 05 2020].
N. Fıratlı, «Ankara’nın İlk Çağdaki Su Tesisatı,» Belleten, cilt XV, no.
Temmuz, pp. 349-359, 1951.
E. ÖZAND, Ankara Şehri Su Tesisleri, Ankara: Ankara Sular İdaresi,
1967.
Hakimiyet-i Milliye, «Kusunlar Kaptaj Ameliyatı,» Hakimiyet-i
Milliye, p. 1, 2 Eylül 1931.
Hakimiyet-i Milliye, «Yapılmakta Olan Bent Bitti,» Hakimiyet-i
Milliye, p. 2, 7 Kasım 1932.
E. ÖZAND, Ankara Sular İdaresi, Ankara: Koşal Basımevi, 1954.

ASKİ’DEN PANDEMİ ÖNLEMİ
-ASKİ SIRADA BEKLEYEN VATANDAŞLARI SICAKTAN KORUMAK İÇİN KURUM DIŞINA
ÇADIR KURARKEN, ÇAY, SU VE KOLONYA İKRAMINDA DA BULUNUYOR

A

nkara Su ve Kanalizasyon
İdaresi (ASKİ) Genel
Müdürlüğü, bir süredir
dünyayı etkileyen koronavirüs
pandemisi nedeniyle merkez ve
taşra binalarında bir dizi önlem
aldı. ASKİ, günde yaklaşık 5
bin kişinin yeni abonelik, fatura
ödeme ve sayaç okuma itirazları
gibi işlemlerin yapıldığı Abone
İşleri Daire Başkanlığı’na
vatandaşları gruplar halinde
almaya başladı.

Koronavirüs salgınının
yayılma riski göz önünde
bulundurularak, abonelerin
işlemleri belirli aralık ve sırayla
yapılıyor. Görevliler, işlem
sırası bekleyen vatandaşlara,
sık sık “sosyal mesafe” kuralını
hatırlatırken, aboneler ateş
ölçümü yapılarak kuruma
alınıyor.
ASKİ yetkilileri, işlemlerini
yaptırmak için kurum dışında
sıra bekleyen vatandaşların
mevsim sıcaklarından
etkilenmemeleri amacıyla
gölgelik sağlayan çadırlar kurdu.
Gölgelik alanlarda vatandaşlara
su, çay gibi içecekler ve
hijyen için de kolonya ikramı
gerçekleştiren ASKİ, ayrıca
hijyen tedbirleri kapsamında
dezenfektan kullanım noktası
da hazırladı.

“ASKİ, VATANDAŞIN
SAĞLIĞINI DÜŞÜNÜYOR”
Abonelik devri yaptırmak
için ASKİ’ye geldiğini
belirten Bilgehan Bozkurt,
“Vatandaşların sırayla
içeri alınması bence güzel
bir uygulama. Dışarıda
bekleyenler için de güneşlik
yapmışlar. Beklemek rahatsız
edebilir ama insanlar biraz
daha duyarlı olmalılar. ASKİ
neticede vatandaşın sağlığını
düşünüyor” dedi. Bozkurt,
“Çay, kolonya ikramı da güzel
hizmetler. Vatandaşın da biraz
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anlayış göstermesi lazım.
Sonuçta salgın dönemindeyiz.
ASKİ gibi yoğunluğu çok olan
kurumlarda bu sıralar daha
önce de oluyordu. Şimdi tedbir
amaçlı içeri daha az sayıda
kişi alıyorlar. O anlamda
bence güzel bir uygulama” diye
konuştu.
Necmettin Gökdemir de, yazın
güneşin altında beklemek
zorunda olmamanın kendisini
rahatlattığını söyledi. İshak
Şahin ise “Birkaç gün öncesine
kadar burada bu güneşten
koruyan çadırlar yoktu.
Hizmet gayet güzel” dedi.

ASBESTLİ BORULARIN
DEĞİŞİMİ İÇİN ÜÇÜNCÜ
İHALE DE YAPILDI
-EVREN, ŞEREFLİKOÇHİSAR, HAYMANA VE ELMADAĞ’DA DA
ASBESTLİ BORULAR DEĞİŞECEK

A

nkara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş’ın,
Başkent’in 13 ilçesinin içme
suyu ana iletim hattındaki
insan ve çevre sağlığını tehdit
eden 220 kilometrelik asbestli
borunun değiştirilmesine
yönelik talimatının ardından
Evren, Şereflikoçhisar,
Haymana ve Elmadağ ilçeleri
için de ihale gerçekleştirildi.
İhale kapsamında yaklaşık 141
kilometre (140 bin 723 metre)
asbestli boru değiştirilecek ve
yeni içme suyu iletim hatları
yapılacak. Asbestli borular
için ilk ihale, durumu acil olan
Polatlı ve Beypazarı, ikinci ihale
ise Nallıhan ve Ayaş ilçeleri için
yapılmıştı.

Belediyesi’nin sosyal medya
hesapları üzerinden canlı
yayınlandı.
YAKLAŞIK MALİYET VE
TEKLİFLER
Yaklaşık maliyeti KDV hariç
19 milyon 241 bin 138 TL 74
kuruş olan ihaleye verilen en
düşük teklif 13 milyon 303 bin
313 TL iken en yüksek teklif

İhale kapsamında değişimi
gerçekleştirilecek asbestli
boruların yanı sıra kullanım
ömrünü tamamlayan bazı
boruların da değişimi yapılacak.
ASKİ Genel Müdürlüğü Su
İnşaat Dairesi tarafından
elektronik ortamda yapılan
”Evren, Şereflikoçhisar,
Haymana, Elmadağ İlçeleri
Asbest ve Kullanım Ömrünü
Tamamlamış İçme Suyu Şebeke
ve İletim Hatları Yenileme
İşi” ihalesine 29 firma katıldı.
Yaklaşık bir buçuk saat süren
ihale, Ankara Büyükşehir
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ise 21 milyon 908 bin 595
TL oldu. İhaleye teklif veren
firmaların elektronik ortama
yüklemiş oldukları yeterlilik
belgeleri ihale komisyonunca
incelendikten sonra ihaleyi alan
firmanın adı EKAP üzerinden
ilan edilecek.

GÖLBAŞI’NDA İÇME SUYU ANA
İSALE HATTININ KAPASİTESİNE
TAKVİYE

A

nkara Su ve Kanalizasyon
İdaresi (ASKİ) Genel
Müdürlüğü, Gölbaşı’nda 6
mahalleyi besleyen ancak
zaman zaman yetersiz kalan
içme suyu ana isale hattını
yenileyerek ilçenin kangren
halini alan su sorununu
çözüyor.
Çalışmaları yerinde denetleyen
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk, “Bölgede yaşanan su
problemi büyük ölçüde ortadan
kalkacak” dedi.
Gölbaşı ilçesinde yaşanan
hızlı yapılaşma nedeniyle
artık yetersiz kalan içme
suyu ana isale hattını adım
adım yenileyen ASKİ Genel
Müdürlüğü, hatta yer alan
boruların çapını yaklaşık iki katı
büyüklükteki duktil borularla
değiştiriyor. 280 milimetre
çapındaki boruların, 500
milimetre çapındaki borularla
değiştirilmesi; Hacısinan,
Yavrucuk, Hacımuratlı,

Gökçehöyük, İkizce ve Oyaca
Mahallesi sakinlerine rahat bir
nefes aldıracak.
14 BİN 500 METRELİK
DUKTİL İSALE HATTI
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk, 500 milimetre
çapındaki boruların
oluşturduğu 14 bin 500 metrelik
duktil isale hattının devreye
alınması için yapılan bağlantı
çalışmalarını yerinde inceledi.
Çalışmalar hakkında bilgi veren
Öztürk, gerek hızlı yapılaşma
gerekse de amacını aşan hobi
bahçelerinin artan sayısı
nedeniyle ilçede su sıkıntısı
yaşandığına dikkati çekti.
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3 BİN METREKÜP SU
KAPASİTELİ DEPO BAYRAM
SONRASI DEVREDE
Öztürk, şunları kaydetti:
“Mevcut 280’lik hat yerine çapı
500’lük 14 bin 500 metre hattın
devreye alınması sonucunda
Gölbaşı’nda su problemi gözle
görülür biçimde azalacak.
Bölgeye 3 bin metreküp su
kapasiteli bir de depo yapılıyor.
Kurban Bayramı sonrasında
söz konusu depoyu devreye
alma çalışmaları başlayacak.
Uzun vadede yapılması
planlanan Mamak-Gölbaşı
içme suyu ana iletim hattı ile
birlikte de bölgede yaşanan su
problemi büyük ölçüde ortadan
kalkacaktır.”

ASKİ’DEN
NİSAN, MAYIS VE HAZİRAN
FATURALARINA TAKSİT İMKÂNI

A

nkara Su ve Kanalizasyon
İdaresi (ASKİ) Genel
Müdürlüğü, nisan, mayıs
ve haziran dönemine ait su
faturalarını ödemekte zorlanan
vatandaşlara, gecikme zammı ve
faiz alınmadan üç taksit imkânı
sundu.
Koronavirüs pandemisi
nedeniyle alınan hijyen
tedbirleri kapsamında 17
Mart 2020 tarihinde “su
sayaçlarının okunması ve
faturalandırılması” işlemine ara
veren ASKİ Genel Müdürlüğü,
geçtiğimiz mart, nisan ve mayıs
aylarında abonelere, en kısa
ay olan şubat ayı faturalarının
yüzde 80’i oranında tahmini
bir ücretlendirme yapmıştı.
Bilim Kurulu’nun “yeni
normal” olarak tanımladığı
süreçle birlikte 1 Haziran 2020

itibarıyla faturalandırma işlemi
yeniden başlatıldı.
Abonelere aylık olağan
tüketimlerinin yanı sıra söz
konusu 3 aydaki fazladan su
tüketiminin de yansıtılması
üzerine ASKİ isteyen herkes için
faturalarını taksitlendirmesine
olanak tanıdı.
MESKEN ABONELİKLERİNDE
1 EKİM’E KADAR KAPAMA
YAPILMAYACAK
ASKİ, bu kapsamda nisan,
mayıs ve haziran dönemine
ait birikmiş su faturalarını
ödemekte güçlük yaşayan
abonelerine, taksit imkânı
sağladı. Kurumun işlem
merkezine başvuran aboneler
gecikme zammı ve faizi
alınmaksızın faturalarını üç
taksitle ödeyebiliyor. Konuya

37

ilişkin yapılan açıklamada
ayrıca “16 Ekim 2020 tarihine
kadar gecikme zammı ve
faizi alınmadan ödeme
yapılabilmektedir.
Mesken aboneliklerinde 1 Ekim
2020 tarihine kadar borcundan
dolayı kapama işlemi
yapılmayacaktır. Abonelerimiz
Alo 153, 616 10 00 numaralı
ASKİ Çağrı Merkezi ve 0535

ASKİ, ÇEVREGÖL PARLEMENT
SİTESİ’NİN 25 YILLIK SU SORUNUNU
ÇÖZÜME KAVUŞTURUYOR

A

nkara Su ve Kanalizasyon
İdaresi (ASKİ) Genel
Müdürlüğü, Gölbaşı ilçesi
Tulumtaş Mahallesi’nde yer
alan Çevregöl Parlement
Sitesi’nin yaklaşık 25 yıldır
çözüm bekleyen su sorununun
giderilmesi için çalışmaları son
aşamaya getirdi.
Sitedeki, içme suyu ve atık
su (kanalizasyon) sorununu
çözmek için çalışmaları
yoğun bir şekilde sürdüren
ASKİ yetkilileri, problemin
ağustos ayı içinde çözüme
kavuşturulacağı müjdesini
verdi.

SORUNLU BÖLGE
KALMAMASI İÇİN
ÇALIŞMALAR SON SÜRAT
Site Yöneticisi Şükrü Durmuş
2308 Sokak’ta yer alan ve 196
bağımsız konuttan oluşan
sitenin yaklaşık 2 aydır su
ihtiyacının kuyu suyu ve
tankerle taşıma su şeklinde
karşılandığını, sitenin atık
su giderinin de şehir şebeke
hattına bağlı olmadığını

kaydetti. Durmuş, atık su arıtma
işlemini Gölbaşı Belediyesi’ne
ait 30 metrekarelik bir arıtma
binasında ayda 8 bin liraya
yaptırmak zorunda kaldıklarını
belirtti. Durmuş, “ASKİ bu
konuda elinden geleni yapıyor.
Pandemi nedeniyle süreç biraz
aksadı ancak gereken adımlar
atıldı ve ihale yapıldı. Çözüme
çok az kaldı” bilgisini verdi.

“PANDEMİ VE HOBİ
BAHÇELERİ SU TÜKETİMİNİ
ARTTIRDI”
ASKİ yetkilileri ise “Bölgemizde
pandemi süreci ile birlikte su
kullanımında meydana gelen
artış, dağıtım şebekesinin
yetersiz kalmasına yol açtı.
Hidrolik açıdan şebekenin
en yüksek kotunda yer alan
mahalle de susuzluktan ilk
etkilenen yerler arasında”dedi.
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Bilkent Şehir Hastanesi
yanındaki P18 pompa istasyonu
ile başlayan terfi hattından
sırasıyla PSW3, PSW4 ve
PSW11 Çayyolu istasyonlarının
beslendiğini kaydeden yetkililer,
bunun yanı sıra bölgedeki su
sorununun bir diğer nedeninin
de son zamanlarda sayıları artan
hobi bahçelerine bağlı fazla su
tüketimi olduğunu açıkladı.
“ÇAYYOLU POMPA BASMA
HATTININ ÇAPININ
BÜYÜTÜLMESİYLE SORUN
ÇÖZÜME KAVUŞACAK”
Bölgenin ana kaynağı
konumunda yer alan PSW11
Çayyolu pompa istasyonunda
pompa basma hattının çapının
büyütülmesiyle birlikte, tesisin
kolektör kapasitesi ve manevra
kabiliyetinin de arttırıldığını
aktaran yetkililer,
“PSW11 SW10 basma hattı
pompalarının kapasitesinin
arttırılması işi ihalesi
sonuçlandı. Ağustos ayı
içerisinde problemin çözüme
kavuşması için çalışmalarımız
yoğun şekilde devam ediyor”
dedi.

ASKİ, BAŞKENT’İN
BARAJLARINI KORUYOR
“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 tamamlandığını
bildirdi.
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 KORUMA
PLANI HAZIR
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
firmanın yetkililerini bir araya
getirdi. Toplantıda yüklenici
firma, 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
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Koruma Planı ve Özel Hüküm
Belirleme Projesi”nin başlangıç
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.

ÇAMLIDERE BARAJI
Ankara ve çevre bölgelerin içme suyunu karşılamak için kurulup, 1985 yılında faaliyete geçen Çamlıdere
Barajı, Ankaramızın en büyük barajı olup, 32 kilometrelik bir göl alanına sahiptir.
Yapım çalışmalarına 1976 yılında başlanan barajımız, Bayındır Deresi üzerine inşa edilmiş olup,
Acun, Akpınar, Ilıca, Eşik, Çay, Değirmenözü, Kayaağzı, Çayır ve Avluçayır dereleri tarafından
beslenmektedir. Ayrıca tek başına Ankara’nın 3 yıllık su ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olması,
Çamlıdere Barajımızın Ankara için ne kadar önemli bir baraj olduğunu göstermektedir. İki adet 2200
mm çaplı boru ile 59,6 kilometre uzaklıktaki İvedik Arıtma Tesislerine aktarılan baraj suları, arıtılma
işlemi tamamlandıktan sonra hanelere ulaştırılmaktadır.
1.220.000.000 m³ üzerinde göl hacmine sahip olduğu bilinen Çamlıdere Barajı, akarsular haricinde,
Gerede ve Çamlıdere ilçesi Çukurova köyünde bulunan Benli yaylasına yağan kar ile dolaylı yollardan
beslenmektedir. Bu bölgelere yağan kar Çamlıdere Barajı’nın doluluk oranının artmasında hayati
bir rol oynamaktadır. Kaya gövde dolgu tipi olan barajımızın gövde hacmi 2.487.000 m³ olup yılda
150.000.000 m³ içme - kullanma suyu sağlamaktadır. Akarsu yatağından yüksekliği 106 metre olan
barajımızın normal su kotunda göl alanı ise 32 km² dir.
Yolunuz Çamlıdere’ye düşerse Doğanlar-Ozmuş yol güzergâhını kullanarak ilçeye 40 km. uzaklıktaki
Benli Yaylası’nı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Çamlıdere Barajı’na giderken sağ tarafta Aluçdağı Milli
Parkı’nı da göreceksinizdir. Park alanında kamp kurma bölgesi, çocukların oyun oynayabileceği özel
alanlar, piknik için ahşap masalar, barbeküler ve bulaşık yıkamak gibi işlerde kullanmak üzere su
ihtiyacınızı çok sayıdaki çeşmeler aracılığıyla karşılayabilirsiniz. İlçeye değer katan ve aynı zamanda
Çamlıdere Barajı’na yakın bir noktada bulunan bir diğer kamp-piknik alanı ise bünyesinde Çamkoru
Göletini barındıran Çamkoru Tabiat Parkı’dır.
Bölgedeki bir diğer yer ise müzelerdir. Mesela; tren vagonlarından yapılmış olan ve 1000’den fazla
antika sayılabilecek çeşitlilikteki oyuncakların sergilendiği Oyuncak Müzesi… Bir diğer müze ise terazi,
tartı ve çeşitli aletlerin sergilendiği Terazi Müzesi’dir. Bunun haricinde yaşamını yitirmiş hayvanların
çürümemeleri amacıyla bir tahnit sanatçısı tarafından içleri doldurularak sergilendiği Doğa ve Yaşam
Müzesi de ziyaret edilecek müzelerdendir.
Tarihi yer olarak da Çamlıdere Kültür Evi bulunmaktadır. 1949 yılında üçüncü Cumhurbaşkanımız
Celal Bayar’ın Çamlıdere halkına konuşma yaptığı Çamlıdere Kültür Evi, Macar asıllı usta bir mimar
tarafından Çamlıdere mimarisine uygun yapıda bir tarihi eser niteliği taşımaktadır. Üç katlı yapının
zemin katı ticarethane, diğer iki katı ev olarak kullanılmıştır.
Maneviyatımızı güçlendirecek Şeyh Ali Semerkandi Türbesi yine bu bölgede bulunmaktadır. Türbenin
ilçeye katmış olduğu manevi hava, ziyaret edenlerin spiritüel huzurunu da artırmaktadır.
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A

nkara Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur
Yavaş, Polatlı, Beypazarı ve
Gölbaşı ilçelerinin mahalle
muhtarlarıyla bir araya
geldi. Büyükşehir Belediyesi
Konferans Salonunda
gerçekleşen görüşmeye ASKİ
Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk’te katıldı. Temmuz ayı
Meclis toplantısının ardından
gerçekleşen toplantıda
muhtarlar; Polatlı’nın içme suyu
sorununu çözüme kavuşturacak
kredi talebinin Meclis’te kabul
edilmesi için uzun süredir
çaba gösteren Başkan Yavaş’a
teşekkür etti. Kent yönetiminde
önceliği toplum sağlığı ve acil
olan yatırımlara vereceklerini
belirten Başkan Yavaş, “Görev
süremiz bitmeden tüm
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hemşehrilerimizin sorunlarını
çözeceğiz” dedi.
BAŞKAN YAVAŞ:
“ÖNCELİĞİMİZ ALTYAPI, SU
VE TOPLUM SAĞLIĞI”
Polatlı’nın yıllardır çözülemeyen
altyapı ve içme suyu sorununun
farkında olduğunu ve Meclis’ten
oy birliği geçen kararla birlikte
nihayet çözüme kavuşacağını
belirten Başkan Yavaş,
önceliklerinin tüm kentte
altyapı ve içme suyu sorununu
çözerek toplum sağlığını
korumak olduğunu söyledi.
ASKİ’nin görevinin öncelikli
olarak bütün köylerde
musluktan içilebilir suyu ile
açıktan akan hiç bir kanalın
olmamasını sağlamak

POLATLI VE GÖLBAŞI
MUHTARLARINDAN, BAŞKAN
YAVAŞ’A TEŞEKKÜR ZİYARETİ

A

nkara Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur
Yavaş, Polatlı, Beypazarı ve
Gölbaşı ilçelerinin mahalle
muhtarlarıyla bir araya
geldi. Büyükşehir Belediyesi
Konferans Salonunda
gerçekleşen görüşmeye ASKİ
Genel Müdürü Erdoğan
Öztürk’te katıldı. Temmuz ayı
meclis toplantısının ardından
gerçekleşen toplantıda
muhtarlar; Polatlı’nın içme suyu
sorununu çözüme kavuşturacak
kredi talebinin mecliste kabul
edilmesi için uzun süredir
çaba gösteren Başkan Yavaş’a
teşekkür etti. Kent yönetiminde
önceliği toplum sağlığı ve acil
olan yatırımlara vereceklerini
belirten Başkan Yavaş,

“

Görev süremiz bitmeden
tüm hemşehrilerimizin
sorunlarını çözeceğiz” dedi.
BAŞKAN YAVAŞ:
“ÖNCELİĞİMİZ ALTYAPI, SU
VE TOPLUM SAĞLIĞI”
Polatlı’nın yıllardır çözülemeyen
altyapı ve içme suyu sorununun
farkında olduğunu ve meclisten
oy birliğiyle geçen kararla
birlikte nihayet çözüme
kavuşacağını belirten Başkan
Yavaş, önceliklerinin tüm kentte
altyapı ve içme suyu sorununu
çözerek toplum sağlığını
korumak olduğunu söyledi.
ASKİ’nin görevinin ise
öncelikli olarak bütün
köylerde musluktan içilebilir
suyu ile açıktan akan hiç bir
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kanalın olmamasını sağlamak
olduğuna dikkat çeken Başkan
Yavaş, “Sonradan mahalle
olan köylerde ne yapılmış
hepsini tespit ettik. Şu anda
bizim net tespitimize göre
222 mahallenin evlerinin
musluğundan su akmıyor.
Birçok mahallede ise
kanalizasyon sorunu var.
Biz öncelikli olarak bütün
köylerimizde musluktan su
akmayan yer kalmasın, açıktan
akan kanal kalmasın istiyoruz.
Daha sonra da yol, park ve
bahçeler hepsini yapacağız.
Bir diğer verdiğimiz söz suyun
ucuzlatılmasıydı. Köyden
mahalle olan yerlerde Meclis
kararıyla oy birliğiyle geçti.
Su ucuzlatıldı” dedi.

Başkan Yavaş’ı aradıklarında
ulaşabildiklerini ve geri dönüş
aldıklarını ifade eden muhtarlar,
Polatlı halkına temiz ve
kesintisiz su sağlamak, açıktan
İlçe muhtarların mahalleriyle
ilgili sorunlarını tek tek not alan akan kanal bırakmamak için
uzun bir süredir çaba gösteren
Başkan Yavaş, verdiği sözleri
Başkan Yavaş’a teşekkür etti.
yerine getireceğini söyledi.
Görev süresi dolmadan tüm
sorunları gidermeye çalışacağını
vurgulayan Başkan Yavaş, şöyle
konuştu:
“SÖZLERİMİZİ YERİNE
GETİRİP SORUNLARINIZI
GİDERECEĞİZ”

“Tüm sıkıntıları görev
süremizde bitireceğiz inşallah.
Bu sene yapılanların bir kısmı
neden kaldı? Pandemi nedeniyle
belediyenin gelirleri azaldı.
Ama bu süre zarfında inşallah
hepsini telafi edeceğiz.
Görev süremiz bitmeden
Allah ömür verirse, son
güne kadar Ankara’nın
tümünde Kızılcahamam’dan
Şereflikoçhisar’a kadar
hemşehrilerimizin bir tane
eksiği kalmaması için elimizden
ne geliyorsa onları yapacağız.”
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İÇİMİZDEN BİRİLERİ...

Y

YERALTINDAN NOTLAR: ALTYAPI
TERFİ MERKEZLERİ İŞÇİLERİ

erin metrelerce altında,
yağmur çamur demeden
her türlü zorlu hava koşullarına
rağmen havadan, ışıktan,
güneşten uzakta çalışan onlarca
kanal işçisinden sadece biri
Özkan Arat…

ekipmanlarımızı giyiyoruz.
Çalışma alanına inmeden
önce gaz ölçümü yapılıyor.
Şartlar uygunsa yerin
altındaki mesaimiz de
başlamış oluyor.”

Su taşkınlarını önlemek
amacıyla kavşak ve altgeçit
noktalarındaki altyapı terfi
merkezlerinde tam 7 yıldır
çalışıyor.

Elimizde sıcacık çayımızla
keyifle izlediğimiz yağmur,
onlar için yerin metrelerce
altında çamurun içinde geçen
zorlu ve uzun mesai saatleri
demek… Aşırı yağışlarda
günlerce evlerine gidemedikleri
zamanlar olduğunu söyleyen
Özkan Arat, devam ediyor
işinin zorluklarını anlatmaya…

Araba camlarından
düşüncesizce yollara atılan
pet şişelerin, çöplerin ve
izmaritlerin tıkadığı ızgaraları
temizlerken kirlenen
elleriyle sımsıkı sarılıyor tüm
zorluklarına rağmen severek
yaptığı işine… Çok iyi biliyor
o da “İşin kolayı yok!” derken
ekmeğin aslanın midesinde
olduğunu…
Zor ve tehlikeli olan mesleğini
şöyle anlatıyor Özkan Arat,

“Köprü ve altgeçitlerde
ızgaraların temizliği, bakım
ve onarımını yapıyorum.
Yağmurun sürüklediği
birikintilerin, atılan çöplerin
sebep olduğu tıkanıklıkları
gideriyoruz. Sabah 8’de
işbaşı yapıyoruz. Belirlenen
görev yerlerimize giderek
çalışmaya başlıyoruz.
Her ne kadar iş güvenliği
sağlamak için tedbir alsak
da tehlikeli bir iş yapıyoruz
aslında. Önce koruyucu
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Yağmur bizi doğrudan
etkiliyor. Meteorolojinin
tahminleri doğrultusunda aşırı
yağış beklendiği zamanlarda
olası taşkınları önlemek
için kritik noktalarda nöbet
tutuyoruz. Tüm tedbirlerimizi
aldığımız halde hava
muhalefetinden dolayı zaman
zaman taşkınlar da yaşanıyor.
Hiç düşünmeden suya girip
mahsur kalan vatandaşa da
uzatıyoruz elimizi…
Tabii ki zaman zaman
zorlanıyoruz, yoruluyoruz ama
gün sonunda işimizi hakkıyla
yapmış olmanın verdiği huzur
her şeye değiyor.”
Son sözünü söylerken ise
gözlerindeki yorgun mutluluk
ses tonuna yansıyor.

“Belki görünmüyoruz, fark
edilmiyoruz ama gerçekten
Başkentliler için önemli
bir iş yapıyoruz. Biz bu
yüzden mesai doldurmak
için değil, çamurun içinde
bile severek, özveriyle
çalışıyoruz.”
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ANKARA’NIN TARİHİ ÇEŞMELERİ
AHİ TURA ÇEŞMESİ
-Bey’im; bizim yolumuz, köprümüz, çeşmemiz yok.
Kitaplığı ne yapacağız?
			
- Eğer kitaplığınız olursa, yolunuz köprünüz ve çeşmeniz de olur!
									
Fakir Baykurt
		

T

ürk Edebiyatının
başarılı kalemlerinden
Fakir Baykurt’un da “Eşekli
Kütüphaneci” adlı eserinde
belirttiği gibi bilimsel aklın bir
ürünü olan çeşmeler, suyun
insan ile buluşmasına vesile
olması açısından da oldukça
önemlidir. Yaşam kaynağı olan
ve uygarlıkların gelişmesine
katkı sağlayan su; bereket, refah
ve bolluk anlamına gelir ve
Türk mitolojisi de dâhil birçok
mitolojide yer alır. Devlet
yöneticilerinden başlayarak
insanların su yollarını
geliştirdiği ve birçok çeşme
yaptırdığı bilinmektedir.
Çeşme kelimesinin kökenine
baktığımızda Farsça bir kelime
olduğu ve “göz” anlamındaki
“çeşm” kelimesinden geldiğini
görürüz.
Çeşme, Türk ulusu için çok
büyük bir öneme sahiptir.
Ulus kültürümüzde çeşmenin
yer edinmesiyle, mimari
yapılar gelişmiş ve bir çeşme
kültürü meydana gelmiştir.
Bu mimari yapılar, kentlerin
tarihi dokusunu oluşturmada
ve güçlendirmede oldukça etkili
olmuştur.
Çeşmeler, yapıldıkları yerlere
göre de çeşitlilik kazanmıştır.
Örneğin; mahalle çeşmeleri,
binaya bitişik çeşmeler, meydan
çeşmeleri, köşe başı çeşmeleri,
şadırvan çeşmeleri, iç mekân
çeşmeleri, çukur çeşmeleri, yol
çeşmeleri ve bahçe çeşmelerini
verebiliriz. (1)

Suyun aziz olduğuna duyulan
inanç doğrultusunda, Türkİslam kültüründe ekonomik
gücü iyi olanların, hayrat ve
sadaka niyetiyle yaptırdıkları
çeşmeler genellikle şehrin
veya kasabanın merkez
noktalarında yahut ana yol
kenarlarında, kırlık bölgelerde
yapılır. İnsanlık tarihiyle
beraber önemli bir yeri olan
çeşmeler, kadim kültürlerin
özelliklerini, dönemin plan ve
mimari yapısını da yansıtır.
Bu mimari yapılar, kentlerin
tarihi dokusunu oluşturmada
ve geliştirmede oldukça
etkilidir. Ebedi hayatı bahşettiği
düşünülerek “ab-ı hayat”
ifadesinin kullanılması da Türk
edebiyatındaki rolünü gözler
önüne sermektedir.

(1) Serkan Özer, “Geçmişten Günümüze Kent-Çevre İlişkisi İçinde Çeşmeler”, Sanat Dergisi, 0 (13), 2008, ss.132-133.
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Selçuklu mimarisinin Anadolu
topraklarındaki ürünlerinin
birçoğu günümüze kadar
ulaşmış olmasına rağmen
tahrip olduğunu, yapısının
bozulduğunu ve amacı dışında
kullanıldığını görüyoruz.
Çeşme yapımında kullanılan
taşların ve oyma şekillerinin
zarar görmesi ve daha da iç
acıtıcı şey olan çeşme taşlarına
yazıların yazılması ve resimler
çizilmesi buna bir örnektir.
Birçok medeniyete ev sahipliği
yapan Ankara’mızda birçok
tarihi çeşme bulunuyor. Ahi
Zafer, Derçatoğlu ve Ahi
Tura Çeşmesi bunlardan
bazıları… Bu sayımızda o
tarihi çeşmelerden Ahi Tura
Çeşmesi’ni siz okurlarımıza
tanıtacağız.

Ö

ztürk Mahallesi Güvercin
Sokağı kavşağında bulunan
Ahi Tura Cami’nin doğusunda
yer alan Ahi Tura Çeşmesi,
su hazneli ve dikdörtgen
forumludur. Kitabenin
bulunması gereken çeşmenin
alınlık kısmı günümüzde
boştur. Bu yüzden çeşmenin
yapım tarihi noktasında kesin
bilgiye ulaşılmamakla beraber,
mimari özellikleri göz önüne
alınarak 19.yy. sonu veya 20.yy
ilk çeyreği olarak bir tahminde
bulunulabilir.
Çeşmenin ön cephesi düzgün
yüzeyli kesilmiş Ankara
taşından, depo bölümü ise
moloz taşlardan yapılmıştır.
Çeşmenin en üstünde üçgen
biçimli bir alınlık bulunurken,
ön cephesi düz bir silme ile
çevrelenmiştir. Aynalık olarak
bilinen bölüme ise tek parçadan
oluşan dikdörtgen şeklinde bir
yatay taş yerleştirilmiştir. Bu taş
üzerinde kabartma yöntemiyle
dişli bir desen çerçeve olarak
kullanılmıştır. Bilindiği üzere
çeşmelerin lüleleri o çeşmenin
estetik kıymetini artırır.
Ahi Tura Çeşmesi’nin aynalık
bölümüne yerleştirilen tek
parça kabartma dişli desenli
dikdörtgen taşın ortasına yeni
bir lüle yerleştirilmiştir. Lülenin
altına ise yine tek parça bir
yalak taşı yapılmıştır.
Mimari özellikleri bunlar olan
Ahi Tura Çeşmesi sadece estetik
bir taş düzeneği değildi.
Önceleri sadece su ihtiyaçlarını
karşılamak için kullanılan
çeşme zamanla toplumsal
kaynaşmayı da artırdı.
Çeşme türküleri yakılmaya,
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hikâyeler oluşmaya başladı.
Adres tariflerinde Ahi Tura
Çeşmesi merkez nokta oldu.
Kadınlar çeşme başında hem
temizlik işlerini halletti hem
birbirleriyle toplumsal konular
üzerine muhabbet ederek hoşça
vakit geçirdiler.
Ankaramızın kent estetiğinin
oluşmasına ve gelişmesine katkı
sağladı. Ahi Tura Çeşmesi, o
dönemde bulunduğu muhitteki
insanlar için vazgeçilmez oldu.
Çeşme, bugün dahi eskisi
kadar yoğun kullanılmasa da
varlığını devam ettirebiliyor
ve birçok insanın hayatına bir
köşesinden dokunabiliyor.
İnsanların yürüme güzergâhı
üzerinde olan Ahi Tura
Çeşmesi, yanından geçen her
insana tarih fısıldıyor ve her
biriyle dün olduğu gibi bugün
de Ankaralılarla bağ kuruyor.
Bu bağ gelecekte de Ahi Tura
Çeşmesi’nin varlığının devam
edeceğinin birer destekçisi
olacağa benziyor.
Biz Ankaralılara düşen görev
ise çok kıymetli olan tarihi
çeşmelerimizle bağımızı
koparmamak ve her birine
sahip çıkmaktır.

KAYNAKÇA:
Yavuz İşçen, Osmanlı Dönemi’nde Ankara’nın
Mahalle Çeşmeleri, Cadde Anafartalar
Kuyumcuları, Mayıs 2019.
Gökçe GÜNEL,Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları
ve Sanat Tarihi Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları,
İzmir, 2010. ss. AHİ TURAN ÇEŞMESİ

ASKİ’DEN “ŞEFFAF BİR ASKİ”
BROŞÜRÜ

A

nkara Su ve Kanalizasyon
İdaresi (ASKİ) Genel
Müdürlüğü, şeffaflık ilkesi
gereğince yeni yönetimin göreve
başladığı 8 Nisan 2019 tarihinden
bu yana geçen çalışma sürecini
anlatan broşür bastırarak
abonelere dağıtmaya başladı.

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı
Cüneyt Öztürk, son on yılda
ASKİ bütçesinden bağlı olduğu
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne
1 milyar 224 milyon dolar (8

buçuk milyar lira) aktarıldığını
belirterek, “Bu kaynak ASKİ’ye
kullanılsaydı birikmiş altyapı
sorunlarını çözer ve Ankara
için çok daha güzel projelerin
hayalini kuruyor olabilirdik”
dedi.
“Şeffaf Bir ASKİ” adlı
broşürde, “Neler Yaptık?”,
“Neler Yapamadık?” ve
“Neden Yapamadık?” şeklinde
bölümler yer alıyor. Yapılan işler
bölümünde; tüm dünyayı etkisi
altına alan koronavirüs salgın
günlerinde “borcundan dolayı
kimsenin susuz bırakılmaması”
gibi ASKİ yönetiminin diğer
birçok kuruma da örnek olan
kararlarına da yer veriliyor.
Broşürde yapılamayan işlerin
aslında yıllar önce bitirilmesi
gereken projeler olduğuna
dikkat çekilerek, son on
yılda bütçesinin sadece yüzde
28.83’ünü, 2015 yılında ise
yüzde 14.97’sini yatırım
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için kullanan ASKİ’nin geçen
yıl gelirleri önemli ölçüde
azalmasına karşın yüzde 52.6
rakamı ile yine de en yüksek
yatırım oranına ulaştığı
kaydedildi.
“ABONELERİMİZ
BİLGİLENDİRİLMEKTEN
MUTLU
Broşür çalışmasına ilişkin bilgi
veren ASKİ Genel Müdür
Yardımcısı Cüneyt Öztürk,
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve
ASKİ’nin en büyük özelliğinin
‘şeffaflık’ olduğunun altını
çizerek, “Abonelerimize ASKİ’nin
son bir yıl içinde yaptığı
çalışmalar ile salgın süresince
yaptıklarımızı da anlattık.
Şeffaf ASKİ broşürünün
Başkentliler tarafından büyük
ilgi görmesi bizi de çok mutlu
etti. Her bir Ankaralıya ulaşmak
bizim için çok önemlidir” dedi.

EBRU

DENGENİN VE SABRIN SANATI
“Suya yazı yazılmaz” deyimini
mutlaka duymuşsunuzdur.
Aslında “İmkânsızlık”
vurgusu yapılan bu sözün
ebru sanatçıları için geçerli
olmadığını gönül rahatlığıyla
söyleyebiliriz. Ebru sanatçıları
aslında su yüzeyine yaptıkları
desenler ve figürlerle bir nevi
yazı yazmaktadır. Doğanın,
insanın ve yaşamın vazgeçilmez
unsuru olan suyun, sanatın da
vazgeçilmezleri arasında olması
elbette tesadüf değildir. Ebru
sanatçıları, iki sonsuz kaynağı
yani su ve sanatı bir araya
getirerek, suya yazı yazmayı
başarmışlardır.
Ebru, at kılından yapılan
fırçalar yardımıyla ve sığır
ödünün eklendiği kıvamlı
suya boyaların serpilip su
yüzeyinde oluşan şeklin, kâğıda
aktarılmasıyla meydana gelen
kâğıt bezeme sanatıdır. Kâğıt
bezeme sanatlarının en önemlisi
olan ebru sanatının tarihteki ilk
örneğinin ne zaman yapıldığı
kesin olarak bilinemiyorken,
en eski ebrunun 16.yüzyılın ilk
çeyreğinde yapılmaya başladığı
da 8.yüzyıldan itibaren
ebrunun yapıldığı da rivayet
ediliyor. Bir başka rivayet
ise; 16.yüzyılın sonlarında
Avrupalı gezginlerin uğrak
noktası olan İstanbul’da ebru
sanatını tanıdığı ve Avrupa’ya
götürdüğüdür. Bu gezginler
aracılığıyla Avrupa’nın çeşitli
ülkelerinde ebru sanatında
çalışmalar yapılmış ve sanatın

adı “Türk Kâğıdı” olarak
coğrafyada tanınmıştır. Ebru
sanatının merkezi bu sebeple
İstanbul olarak bilinmiştir. Türk
sanatı olan Ebrunun, çeşitli
yollarla dünyaya yayılması

bu yüzden kullanılmaktadır. Bir
diğer malzeme ise sığır ödüdür.
Kıvamı artırılmış su yüzeyindeki
boyaların dibe çökmeden
yayılması için kullanılır.
Ebru sanatının Battal Ebru,
Gel-git Ebru, Şal Ebru, Bülbül
Yuvası Ebru, Taraklı Ebru,
Kumlu-Kılçıklı Ebru ve Hatib
Ebru gibi çeşitleri vardır.
Ebru yapımında her şeyin dengeli
olması gerekir. Suyun yoğunluğu,
kıvamı, boyaların öd ayarı,
sıcaklık, nem ve tekne biçimi gibi
tüm etkenler kendi içinde bir
dengeye sahiptir. Çünkü ebru

dengenin ve sabrın sanatıdır.

sanatın evrenselliğine de katkı
sağlamaktadır.
Peki, Ebru yapımında hangi
malzemelere ihtiyaç duyarız?
Kâğıt, tekne, fırça, sığır
ödü, kitre ve boya, ebru
sanatının icrasında kullanılan
malzemelerdir. Kâğıt
tercihinde mat olması ve emici
özelliğinin bulunması önemli
bir etkendir. Tekne seçiminde
ise krom olmayan hemen
her kabın ebru yapmak için
uygun olduğu söylenmektedir.
Ebru yapımında bir
önemli malzeme ise kıvam
artırıcılardır. Kullanılan suyun
yoğunlaştırılması için, yapışkan
özelliği olan kıvam artırıcıları
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Ebru sanatçısının ruhunun en saf
halinin yansıdığı suyun üzerinde
oluşturduğu her renk ve şekil, bu
açıdan oldukça önemlidir. Türk
sanatında Ebrunun geçmişten
geleceğe ulaşmasının temelinde
yatan neden de budur. Her sanatçı,
sanata kendinden bir parça katar.
Bu parçalar, kendinden sonra
gelecekler için adeta bir projektör
görevi görmektedir.
Su gibi kutsal bir varlığın, sanat ile
birleşerek estetik kazandığı Ebru,
gelecek yüzyıllarda da insanların
ruhuna dokunmaya devam
edeceğine inanç tamdır.
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