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GEREDE SUYU BAŞKENTE GELİYOR!

BAŞKENTİN ALT YAPISI ADIM ADIM YENİLENİYOR!
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İSTİŞARE TOPLANTISI 
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Ankara ve Ankaralılar için hazırladığı-
mız projelerin başarıyla uygulamaya 
koyulduğu, dolu dolu bir yılın ardın-

dan hız kesmeden yeni projeler için çalış-
maya başladık. Böylesine zengin imkanlara 
ve kaynaklara sahip bir ülke olan Türkiye’nin 
ve özellikle Ankaramızın layık olduğu sevi-
yeye erişmesi için dört koldan çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Şüphesiz ki bir şehrin 
medeni olmasını sağlayan en etkili faktör 
o şehrin altyapısının güçlü ve iyi seviyede 
olmasıdır. 

Altyapı kalitemizi artırmak için Ankara Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ola-
rak daha önceden 23 olan Daire Başkanlığı 
sayısını 16’ya düşürerek çalışmaların daha 
etkili olmasını sağladık. Daire Başkanlığı 
sayısının azaltılması ile personele verilen 
mesleki ve kişisel eğitimlerin içeriği yüksel-
tilerek atılan adımların daha bilinçli hale ge-
tirilmesi sağlandı. Daha güçlü bir altyapı ile 
Ankara’yı medeniyet çizelgesinde üst sıra-
lara taşıma hedefimiz doğrultusunda 2018 
yılını, gelen su taleplerinin karşılanmasına 
ayırdık. 
Daha sağlam bir altyapı amacıyla toplamda 

15 sorunlu bölgede ameliyatlara başlayıp 
11 tanesinin sağlığına kavuşmasını sağla-
dık. Özellikle şiddetli yağışlarda su taşkınla-
rının yaşandığı diğer 4 bölgede ise iyileştir-
me çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte. 

Suyun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde kul-
lanılabilir olması için tüm birimlerimizle çalı-
şıyoruz. Beklenmeyen aksilikler sonucunda 
yaşanabilecek aksaklıkları önlemek ama-
cıyla mevcut hatlara paralel hatlar döşene-
cek. 

Bu kapsamda 2019 yılında Altınpark’tan 
Mamak, Altındağ, Çankaya ve Gölbaşı’na 
uzanan bir hat döşeyerek hem Gölbaşı il-
çesinin hem de yeni yerleşim yerlerinin su 
ihtiyacını karşılamayı hem de herhangi bir 
arıza anında bu hatların devreye girmesini 
planlıyoruz. 

Ankaramız gün geçtikçe gelişip güzelleş-
mekte. Her geçen gün bir cazibe merkezi 
haline gelen başkentimizde artan nüfus ve 
köy statüsünden mahalle statüsüne geçen 
bölgelerde doğan su ihtiyacını karşılamak 
üzere doğal su kaynaklarını araştırdık. 

Her Şey Ankara ve Ankaralılar İçin...
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Ankara genelinde 1300 noktada mevcut ve 
tespit ettiğimiz yeni yeraltı su kaynaklarının 
hepsinin su kalitesi ve özelliklerini belirledik. 
İçme suyu olarak kullanıp kullanılamayaca-
ğının test edilmesinin ardından da 45 adet 
küçük su arıtma tesisi kurduk. 

Her bölgenin su kalitesinde ve ihtiyaç du-
yulan su miktarında farklılıklar yaşanması 
sebebiyle daha temiz ve kaliteli içme suyu 
sağlamak için 100 adet su deposu inşa et-
tik. Her bölgenin kendine ait su deposunun 
olması ve eskiyen su depolarının yenilen-
mesi için tespitlerimiz ve çalışmalarımızı ti-
tizlikle sürdürüyoruz. 

Bu doğrultuda Ankara’nın içme suları kay-
nağından itibaren temizleniyor. Ankaralıla-
rın kaynak suyu lezzetinde su içmesi için 
barajlarda Baraj Havza Koruma Planları 
çerçevesinde algasit uygulamasını başlat-
tık. Ayrıca arıtmada kullandığımız kimya-
salları ve dozajlarını değiştirerek koku ve 
tatta iyileşmeyi sağladık. Daha önceden 
kullanılan ve koku kaynaklarından biri olan 
kloru İvedik Su Arıtma Tesisi’nin yanı sıra 
32 farklı noktada kurduğumuz ara klorlama 
istasyonlarından vermeye başladık. Bu is-
tasyonlarda dozaj ayarlaması yapılabildiği 
için rahatsız edici koku ve tatta değişiklik 
yaşanmasının önüne geçiliyor. 

Su kaynaklarımızda, depolarımızda ve te-
sislerimizde birincil ilkemiz temizlik. Temizli-
ğin ardından gelen ilkemiz ise hem çevreyi 
korumak hem de ülke ekonomisine katkıda 
bulunmak amacıyla mevcut imkanların tek-
rar kullanılmasını sağlayarak israfı önle-
mek. Bu kapsamda Polatlı, Kızılcahamam, 
Beypazarı arıtma tesisleri işletmeye alındı. 
Şereflikoçhisar’da yapımı devam eden arıt-
ma tesisine ilerleyen zamanlarda Nallıhan 
ilçesi için hazırlanan proje de eşlik edecek. 
Daha önceden yapımı tamamlanmış olan 
fakat bazı noktalarında yenileme ihtiyacı 
doğan Pursaklar ve Kahramankazan Arıtma 
Tesisleri’nde gerekli çalışmalar yapıldı. 

Atık suyu arıtma tesislerinin öneminin bi-
linciyle her ilçeye arıtma tesisi kurma ve 
kullanıma alma ve mevcut tesislerin potan-

siyelini artırma hedefimiz doğrultusunda 
Bala’daki Tepeköy ve Karadalak Su  Arıtma 
Tesisleri’nin kapasitesini artırdık. Böylece 
daha öncesinde su eksikliği yaşayan top-
lamda 28 mahalle ve köye ihtiyaç duyulan 
su sağlanmış oldu. Tasarrufun hem ülke 
ekonomisine hem de ekolojik sisteme olan 
katkısı yadsınamaz. Attığımız adımları bu 
farkındalığı göz önünde bulundurarak at-
maya özen gösteriyoruz. 

Enerji tüketen değil enerji üreten olmak is-
tiyoruz. Bu kapsamda Kesikköprü’den su 
almayı bırakarak Gerede’den su almaya 
başlayacağız. Gerede’nin kullanıma alın-
masıyla enerji maliyetinde ciddi miktarda ta-
sarruf sağlanacak. Gerede tünelinin ucuna 
kurulacak olan hidroelektrik santrali ile de 
enerji üretmeyi hedefliyoruz. 

Su verimliliğinin artırılması ve enerji mali-
yetinin düşürülmesi ile vatandaşa yansıyan 
faturanın miktarında yarı yarıya bir azalma 
yapılabileceğini gördük. Yaptığımız hesap-
lamaların ardından başkent genelinde in-
dirimler yapılması  sonucuna ulaştık. Bü-
yükşehir Belediye Meclisimiz  her ay 5 TL  
olarak alınan şube yolu bakım ücretini kal-
dırdı. Vatandaşlarımıza yapılan indirimlerle 
sağladığımız desteğin ardından abonelik 
işlerini rahatça sürdürebilmeleri amacıyla 
gelişen ve ilerleyen teknolojinin desteğini 
aldık. 

Modern çağda her işin cep telefonları ve bil-
gisayarlar ile kolayca tamamlanabilmesini 
kullanarak teknolojik uygulamaları hayata 
geçirdik. Bu uygulamalar sayesinde Anka-
ralılar cep telefonları ile abone olabiliyor ve 
faturalarını ödeyebiliyor. 

Teknolojiyi kullanıma aldığımız alanlardan 
bir diğeri ise Akıllı Sayaç Sistemi. Uzaktan 
kontrolleri ve işlemlerin yapılmasını sağla-
yan bu sistemler ile zamanını daha verimli 
kullanmak isteyen abonelerimizin yanında-
yız. Yaptığımız çalışmaların tümü daha hu-
zurlu, daha mutlu ve daha sağlıklı bir Anka-
ra için. 

Prof. Dr. Cumali Kınacı
ASKİ Genel Müdürü 
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ASKİ Genel Müdürlüğü, İstanbul Su ve Kanalizas-
yon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kuruluş, görev ve 
yetkilerini kapsayan 2560 sayılı İSKİ Kanunu’nda 
yapılacak değişiklikleri görüşmek üzere Hayma-
na’da istişare toplantısı organize etti.

2560 sayılı İSKİ Kanunu’nda yapılacak 
olan değişiklikler üzerine yapılan istişa-
re toplantısı iki gün sürdü. 

Yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Yerel Yönetimler Politika 
Kurulu Üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ge-
nel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, Tarım ve Orman Ba-
kanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, 
Türkiye Belediyeler Birliği, 27 ilin Su ve Kanalizas-
yon İdaresi Genel Müdürleri, 1. Hukuk Müşavirleri, 
Genel Müdür Yardımcıları, ilgili Daire Başkanları, 
Uzmanlar ve ASKİ Genel Müdürlüğü personeli ka-
tılım gösterdi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdü-
rü Prof. Dr. Cumali Kınacı’nın yanı sıra Haymana 

Belediye Başkanı Özdemir Turgut’un, Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğ-
lu’nun ve Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkan 
Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe’nin gerçekleştirdiği 
konuşmalarla açılışı yapılan istişare toplantısında 
katılımcılar, kanunda yapılması düşünülen değişik-
likleri görüşüp tartıştı. 

Görüşlerin alındığı ve maddelerin tek tek müzakere 
edildiği bu toplantı ile önemli bir ilerleme sağlan-
dı. Bütün idarelerin tam mutabakatının alınmasıyla 
oluşacak Taslak Kanun Teklifi’nin Yasama Orga-
nı’na Su Kanal İdareleri’nin görüşü olarak sunulma-
sına karar verildi.

HAYMANA’DA İSKİ KANUNU 
İSTİŞARE TOPLANTISI



ASKİ İLE DSİ ANKARA
 İÇİN BİRLİKTE

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başka-
nı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın kendi kurumlarına 
verdikleri talimatlar gereği olarak ASKİ ve DSİ 
yetkilileri bir araya geldi.

Ankara’nın su temini, yağmur suyu drenajı ve 
atık su hatlarının konuşulduğu toplantıda kurum 
yetkilileri devam eden ve yapılması planlanan 
projelerden bahsetti. Ankara’nın daha güçlü bir 
altyapıya sahip olması için yapılan bu toplantı-
ya ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı 
başkanlık etti. 

Görüşülen başlıca konular arasında Gere-
de’den Ankara’ya Su Getirilmesi Projesi, Anka-
ra Çayı’nın ıslahı ve su kalitesinin iyileştirilmesi 
çalışmaları, yer altı sularının korunması ve kul-
lanılmasıyla ilgili hususlar, taşkın koruma çalış-
maları gibi başlıklar yer aldı. 

Kurumlar arasında iletişimin sağlandığı ve isti-
şarelerin gerçekleştirildiği toplantının ardından 
değerlendirme toplantılarının belirli aralıklarla 
tekrarlanması üzerine görüş birliğine varıldı.

ASKİ Bülten 5
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GEREDE SUYU 
MART AYINDA BAŞKENTTE

ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, 
Başkent’in 2050 yılına kadar içme su ihtiyacını  
yeterli oranda karşılayacak olan “Ankara İçme 

Suyu 2. Merhale Projesi - Gerede Sistemi” yapım 
çalışmalarını yerinde inceledi. Tarım ve Orman Bakanlığı 
Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşası gerçekleştir-
ilen projenin yapım çalışmaları Aralık ayı itibariyle delme 
işi tamamlanmış olup Mart ayı içerisinde Çamlıdere Ba-
rajını beslemeye başladı.

DÜNYANIN EN UZUN İÇME 
SUYU TÜNEL HATTI
Bolu’nun Gerede İlçesi sınırlarındaki Işıklı Regülatö-
rü’nden Ankara Çamlıdere Barajı arasında su taşı-
yan isale hattında incelemelerde bulunan Kınacı’ya, 
Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar da eşlik 
etti. Dünyanın en uzun içme suyu tünel hattı olma 
özelliğine de sahip olacak projenin yapım çalışmala-

rının DSİ tarafından 2011 yılında başlandığını ifade 
eden Kınacı, şunları söyledi:

“Yaklaşık 32 km uzunluğunda bir tünelden oluşan 
isale hattının yapım çalışmaları jeolojik açıdan ol-
dukça zor ve problemli bir bölgede gerçekleştirildi. 
Aralık ayı itibari ile içme suyu tüneli açılması tamam-
lanmış olup buradan gelecek su Mart ayından itiba-
ren Çamlıdere Barajını beslemeye başlayacak.”

ASKİ Genel Müdürü Kınacı, Gerede’den gelecek 
su ile birlikte mevcut barajlardan alınan suyun An-
kara’nın 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılamada 
yeterli olacağının tahmin edildiğini vurguladı.
 
“KIZILIRMAK SUYUNA İHTİYAÇ 
KALMAYACAK”
Başkent’in su ihtiyacını karşılayan Barajların içinde 1 
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milyar 220 milyon metreküplük hacmiyle Çamlıdere 
Barajı’nın en büyük baraj olduğuna dikkat çeken Kı-
nacı, şu bilgileri verdi:

“Su tutma kapasitesinin büyüklüğü nedeniyle Çam-
lıdere Barajı’nın doluluk oranı bugüne kadar yüzde 
45’in üzerine çıkmadı. Çamlıdere Barajı tam dolduğu 
zaman Ankara’nın 2 yıllık su ihtiyacını karşılayabile-
cek kapasitede. Gerede’den yıllık ortalama 226 mil-
yon metreküp suyun Çamlıdere Barajı’na geleceği 
planlanmaktadır. Başkent’te günlük ortalama 1 mil-
yon 300 bin metre küp su kullanıldığını düşünecek 
olursak sadece buradan gelecek suyun uzun süre 
ihtiyacı karşılayacağını söyleyebiliriz. 

Ankara’ya su sağlayan Kurtboğazı, Çubuk gibi diğer 
barajlarımızın da katkısıyla kurak dönemler hariç Kı-
zılırmak suyuna ihtiyaç kalmayacaktır.”
 
“GEREDE’DEN GELECEK SU İLE 
BİRLİKTE İÇME SUYU KALİTESİ KAYNAK SUYU 
KALİTESİNDE OLACAK”
ASKİ Genel Müdürü Kınacı, Kızılırmak suyundaki 
sülfat oranın Dünya Sağlık Örgütü verilerinin altında 
olmasına karşın Başkentlilerin alışkın olduğu tattan 
farklı olması nedeniyle suyun içilebilirliğini olumsuz 
etkilediğini söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:

“Dünyanın en uzun içme suyu tüneli burada yapı-
lıyor. Çok farklı ve zorlu jeolojik yapıları başarıyla 
geçerek bu tüneli yapan DSİ’yi tebrik ediyorum. Ge-
rede suyunun verilmesiyle birlikte Başkent’teki suyu-
muzun kalitesi hem mineraller hem de tat açısından 
memba suyu kalitesinde olacak” dedi.

“MUSLUKTAN TEMİZ SU AKACAK” 
Gerede’den gelecek suyu daha sağlıklı hale getir-
mek için çalışmalar yapıldığının altını çizen Kınacı, 
şöyle konuştu:

“Gerede sistemindeki suyun kolektörlere girmeden 
önce sanayi ve evsel atıklardan gelecek kirlilik su 
alma noktasında bertaraf edilecektir. Tamamlanan 
kanal ile kirlilik, derenin mansap tarafında atılacak-
tır. Bununla birlikte havzanın korunması ve kaliteli 
olarak kalabilmesi için havza koruma planlarını ha-
zırlamaya başladık. Bu plan çerçevesinde alınması 
gereken tedbirler tek tek belirleniyor. Burada sadece 
Gerede değil Dörtdivan ilçesi ve ona bağlı yerleşim 
yerleri var. Orada da alınacak tedbirler belirlenecek 
ve onlarla ilgili yatırımlar yapılacak.”

“ENERJİ TÜKETEN 
DEĞİL ÜRETEN OLACAĞIZ”
Gerede suyu yapım çalışmalarının devam ettiği alan-
da alınan tedbirler sayesinde iş kazası olmamasının 
sevindirici olduğunu ve tünel çalışmalarının büyük 
bir başarıyla sürdürüldüğünü belirten Kınacı,proje-
nin enerji maliyetlerini de düşüreceğini ifade etti. 

Kızılırmak’tan su almak için pompalar kullanıldığını 
vurgulayan Kınacı, “Enerji kullanılarak çalışan pom-
palar yıllık enerji maliyemizi çok yükseltiyor. Gere-
de’den gelecek su sayesinde hem Kızılırmak’tan 
gelen suyu kullanmayı bırakacağız hem de Gerede 
sisteminde 104 metre yükseklikten akan suyu kontrol 
altına alarak, hidroelektrik santrali kuracağız. Böyle-
ce enerji tüketen değil enerji üreten olacağız” açıkla-
masını yaptı. 

Gerede’den gelecek su sayesinde hem Kızılırmak’tan gelen suyu 
kullanmayı bırakacağız hem de hidroelektrik santrali kuracağız. “ “



ASKİ Bülten8

İÇME VE KULLANMA SULARI 
KORUMA ALTINDA
Çamlıdere Barajı ve Işıklı Regülatörü Koruma Planı 
ve Özel Hüküm Belirleme Projesi halkın katılımı ile 16 
Ocak 2019’da Ankara’da yapıldı. Halkı ve proje paydaş-
larını bilgilendirmek için düzenlenen toplantıya ASKİ Ge-
nel Müdür Yardımcıları, Gerede Belediye Başkanı, ilgili 
Bakanlık ve kamu kurum temsilcileri, bölgeye özgü sivil 
toplum kuruluşları, bölge muhtarları ile proje yürütücüleri 
iştirak etti. 

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan yaptığı açı-
lış konuşmasında; Koruma kullanma dengesinin önemi-
ne vurgu yaparak proje ile su kaynaklarının hem kalite 
hem de miktar yönünden korunması ve iyileştirmesinin 
sağlanacağını, bununla birlikte bölgede yaşayan vatan-

daşların da sorunlarına çözüm üretileceğini söyledi. Ma-
hir Özcan konuşmasında, Ankara’nın diğer su kaynakla-
rı olan Kurtboğazı Eğrekkaya ve Akyar Barajları için de 
aynı şekilde proje yürütüldüğünü, Çubuk-2 ve Kavşak-
kaya barajları projesinin sözleşmelerinin imzalandığını, 
diğer barajlarımıza ilişkin projelerin ise 2019 yılı içerisin-
de başlayacağını belirtti. 

Nisan 2019 sonu itibari ile bitirilmesi hedeflenen projeye 
ilişkin toplantı, proje yüklenicisi temsilcilerinden Prof. Dr. 
Erdem Görgün ve Çevre Y. Mühendisi Meriç Bütün’ün 
yapmış olduğu sunumlar ve karşılıklı soru-cevap otu-
rumları ile tamamlandı.
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Başkent’e su kaynağı olan barajlarda mevcut su-
yun verimli bir şekilde kullanılabilmesi ve israfın 
önüne geçilebilmesi için gereken çalışmaları içer-

en proje hazırlandı. 

Hazırlanan projenin uygulamaya koyulması ile bara-
jlardaki suyun debi ve kalite kontrollü optimizasyonu 
sağlanabilecek. Ankara Su ve Kanalizasyon İdare-
si Genel Müdürlüğü Ankara’nın su kaynakları olan 
Kurtboğazı, Çamlıdere, Eğrekkaya, Akyar, Kavşak-
kaya, Çubuk-2 ve Kesikköprü barajlarından kul-
lanmak üzere şehre alınacak su miktarı ile barajlar 
arasında yapılacak su takviyelerinin miktarının en 
uygun şartlarda belirlenmesini sağlayacak olan pro-
je imzalandı. ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali 
Kınacı ve İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi Genel 
Müdürü Dr. Ercan Çitil arasında imzalanan proje ile 
barajlardan alınacak olan su miktarının belirlenme-
sinde mevcut su ihtiyacı, arıtma tesislerinin kapasi-
tesi, barajlardaki suların kalitesi, ana isale hatlarının 
boru cinsi ve teknik özellikleri, baraj su kotları, gele-
cek dönem iklimsel ve tüketim tahminleri ve verileri 
gibi kriterler etkili olacak. 

En kısa sürede tamamlanması planlanan proje ile 
barajlarda bulunan sularda yaşanan kaybın en dü-
şük seviyeye çekilmesi ve mevcut suyun mümkün 
olan en yüksek verimlilikle kullanılması hedefleniyor. 

Çalışmalardan alınacak verimin de arttırılması ama-
cıyla bu proje için özel bir yazılım altyapısı oluştu-
rulacak.  Bireysel kullanımlardan ayrı bir platformda 
hazırlanacak olan yazılım ile sadece Ankara’ya içme 
suyu sağlayan Kurtboğazı, Çamlıdere, Eğrekkaya, 

Akyar, Kavşakkaya, Çubuk-2 ve Kesikköprü baraj-
larının teknik özelliklerinin verileri ve bu barajların 
debisinde ya da su miktarındaki hareketler kayıt al-
tında tutulabilecek. Teknolojik imkanları en verimli 
şekilde kullanarak yapılan ölçümler sayesinde israfı 
önlemesi ve ekonomik anlamda ülkeye katkı sağla-
ması planlanan bu proje ile barajlardaki suyun daima 
yüksek kalitede ve temiz kalması sağlanıyor.

BARAJLARDA VERİMLİLİK ARTIYOR, 
İSRAF AZALIYOR



Ankara’da özellikle Aralık ve Ocak aylarında 
görülen yoğun kar yağışı barajların yüzünü 
güldürdü. Yer yer 80 santimetreyi bulan kar 
kalınlığı sayesinde Başkent’e su sağlayan 
Kurtboğazı, Akyar, Kavşakkaya, Çubuk-2, 
Çamlıdere ve Elmadağ barajlarının doluluk 
oranı arttı. 

Barajlarda Yeterli Su Var

Baraj havzalarındaki kar yağışının olumlu etkile-
rinin ilerleyen günlerde beklenen yağmur yağışı 
ile destekleneceğini belirten ASKİ genel Müdürü 

Prof. Dr. Cumali Kınacı, “Su tüketiminin artma-
sına rağmen halen barajlarımızdaki suyumuz 
yeterli.” 

Suyu İsraf Etmeyin

Ancak böyle olsa da tasarrufu hiçbir zaman el-
den bırakmamak gerekir. Tasarruf bir yaşam bi-
çimidir. Suyumuzun sadece bugün için değil, ge-
lecek yıllarda da ihtiyacımıza cevap verebilmesi 
için lütfen israf etmeden, tasarruflu kullanalım” 
diyerek tasarrufun öneminin altını çizdi.

BEYAZ ÖRTÜ 
BARAJLARI DOLDURDU 
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BAŞKENTİN ALTYAPISI 
ADIM ADIM YENİLENİYOR
Genel Müdürlüğümüz tarafından Ankara mücavir alanında atıksu, 
yağmur suyu ve içme suyu ihtiyacı olan bölgeler tespit edilmiştir. 

Tespit edilen yerlerin konumu, arazi yapısı, alt yapı yetersizliği, imar 
planları ve imara açılan yerler göz önünde bulundurularak çalış-
malar planlanmıştır. Olası sel felaketlerini önlemek amacıyla taşkın 
sularının toplanabilmesi, kolektör hatlarına bağlantıları sağlanarak 
kapalı mecraya alınması ve bertaraf edilebilmesi için yapılan altyapı 
çalışmalarımız tamamlanmıştır.
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1.019.719 METRE İÇME SUYU HATTI

275.325 METRE ATIKSU HATTI 
İMALATI YAPILMIŞTIR.

82.876 METRE YAĞMUR SUYU HATTI

RAKAMLARLA 2018 YILINDA TAM TAMINA;
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SU TAŞKINLARINI ÖNLEMEK AMACIYLA 
YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Y ağışlı kış aylarında günlük hayatı olumsuz 
etkileyen faktörlerden bir tanesi de su taşkınları 
ve yağmur sularının tahliyesi. 

Tahliye ve taşkın sularının günlük yaşamı 
etkilememesi amacıyla hazırlanan projelerle, 
15 ayrı noktada 32 kilometre uzunluğunda 
döşenen yağmur suyu hatlarının çalışmaları 
devam ediyor. Böylece vatandaşın ulaşımı 
daha güvenli ve rahat hale getiriliyor. 

Ankara’nın nüfus yoğunluğu en yüksek ilçelerinden 
biri olan Çankaya’da özellikle yağışlı havalarda 
vatandaşların mağdur olmaması için ASKİ Genel 
Müdürlüğü, yağmur suyu kolektör hatlarına 
bağlantıları sağlayarak olası taşkınlara engel olmak 
için çalışmalarına devam ediyor. 

Yapılan bağlantılar sayesinde taşkın suları kapalı 
mecraya alınarak bertaraf edilebilecek. Böylece bi-
rikmenin önüne geçilerek yoğun yağışların günlük 
hayatı olumsuz etkilemesinin önüne geçilmesi he-
defleniyor.
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Olası su taşkınlarından kaynaklanabilecek aksaklıkları önlemek için  
Bilkent girişi ve Ahmet Hamdi Akseki Camii’nin önünde atık su hattı 
ve yağmur suyu hattı imalatları gerçekleştirildi. Proje içerisinde 
yapılan çalışmalara AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın önünde 

yapılan altyapı çalışmaları ile devam edildi.

ESKİŞEHİR YOLU’NDA ALTYAPI 
GÜÇLENDİRMESİ YAPILDI



Altyapı yenileme çalışmalarında; Akay 
Kavşağı, Eskişehir Yolu ve Diyanet 
önü, Anıttepe EDOK ve Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı önü, Gar Kavşağı, Ankara 
Spor Salonu önü, Boğaziçi Mahallesi, 
Neşet Ertaş Caddesi, Serhat Mahallesi 
Elektrokent Kavşağı, İvedik OSB, Ku-
zey Yıldız Mahallesi, Devlet Mahallesi, 
Eryaman Alt Geçidi ve Altınsoy Caddesi 
tamamlandı. 

Altyapı Çalışmalarında 
4 Nokta Kaldı

Çalışma yapılan Gümüşköy Kavşağı ve 
Protokol Yolu geçişi altyapı çalışmala-
rında sona gelinirken Talat Paşa Bulvarı 
Ankara Çayı bağlantısı ile Mamak Cad-
desi Belediye önünde yapılacak çalış-
malara da kısa süre içinde başlanacak. 

BAŞKENTTE ALTYAPI 
ÇALIŞMALARINDA 
SONA GELİNDİ
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Atık su ve yağmur suyu hattı 
yenileme çalışmaları kapsamında 
gerçekleştirilen proje detayları ise 
şöyle:
 
Akay Alt Geçidi ve Kızılay Bağlantısı:
500 metre atık su hattı
1.000 metre yağmur suyu hattı
 
EDOK ve Kara Kuvvetleri Önü:
185 metre atık su hattı
100 metre yağmur suyu hattı
 
Eskişehir Yolu AFAD-Diyanet Önü
3.000 metre yağmur suyu hattı
 
Altınsoy Caddesi ve alt geçidi:
350 metre atık su hattı
1.000 metre yağmur suyu hattı
 
Gar Kavşağı-Ankara Kapalı Spor Salonu                                        
650 metre atık su hattı
 
Talatpaşa Bulvarı- Ankara Çayı Bağlantısı
2.550 metre atık su hattı
        
Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi:
6.650 metre atık su hattı
4.650 metre yağmur suyu hattı
 
Samsun Yolu - Hatip Çayı Bağlantısı:
350 metre atık su hattı
350 metre yağmur suyu hattı
 
Mamak Caddesi Belediye önü:
600 metre atık su hattı
2.600 metre yağmur suyu hattı
 
Yenimahalle Elektrokent Kavşağı:
3.000 metre atık su hattı
1.163 metre yağmur suyu hattı
 
İvedik OSB:
307 metre atık su hattı
621 metre yağmur suyu hattı
 
Kuzey Yıldızı Mahallesi:
150 metre yağmur suyu hattı
 
Devlet Mahallesi Eryaman Alt Geçidi:
200 metre yağmur suyu hattı
 
Gümüşköy Alt Geçidi:
200 metre yağmur suyu hattı
 
Protokol Yolu Geçişi:
500 metre atık su hattı
800 metre yağmur suyu hattı
399 metre kutu kesit
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Kızılay Mahallesi’nde bulunan Akay Alt Geçidi’n-
de mevsim şartlarındaki değişkenlik sebebiyle 
ulaşımda yaşanan aksaklıkların çözülmesi ve gü-
venliğin arttırılması amacıyla Ankara Büyükşehir 
Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü proje ve planla-
malarını uygulamaya koydu. 

7/24 çalışma esası ile günün her saatinde          
devam eden çalışmalar 3 vardiya olmak üzere 
aralıksız sürdürüldü. 

Projenin planları mevcut elektrik, Telekom vb. alt-
yapılarının zarar görmemesi adına altlarından ge-
çecek şekilde yapıldı.

Gerekli tespitlerin yapılabilmesi ve planlamanın 
sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Akay 
Alt Geçidi’nin Kızılay istikameti ve Meşrutiyet Cad-
desi’nden itibaren Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Yapılan araştırmalarla tespit edilen yağmur ve 
atık suyu hatları üzerine içme suyu hattı yer-
leştirildi.

Ardından diğer altyapı kuruluşları ile yapılan ortak 
çalışmalarla, araştırma kazıları ve kanal görüntüle-

me ile yağmur suyu ve atık su hatları tespit edildi. 
Araştırmalar sonucunda ASKİ ekipleri bölgede ça-
lışmalarına başladı. 

Ayrıca güzergah üzerinde tespit edilen içme suyu 
hattı; atık su ve yağmur suyu hatlarının üzerinde 
yer alacak şekilde düzenlendi. Yapılan çalışmalar 
tamamladıktan sonra dolgu işlemi kademeli olarak 
gerçekleştirildi. 

Bu sayede yapılan çalışmaların kalitesi yükseltildi. 
Ayrıca düşük kotlarda biriken suların toplanabil-
mesi için güzergah üzerine ızgaralar yerleştirilerek 
atık su ve yağmur suyu hattı çalışmaları sürdürül-
dü.

AKAY ALT GEÇİDİ DAHA TEMİZ, 
DAHA GÜVENLİ
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Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ulus-
lararası kardeşlik bağlarını güçlendirmek 
amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik 
etkinlik düzenlendi. 

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Ge-
nel Müdürlüğü’nde yarım günlük plan-
lanan programda öğrencilerle yapılan 
paylaşımlar ile kardeşlik ilişkilerinin sağ-
lamlaştırılırken yerel yönetim tecrübele-
rinin aktarılması ve işbirliği imkanlarının 
gerçekleştirilmesi hedeflendi. 

Bosna Hersek, Moğolistan, Hindistan, 
Tanzanya’nın da içinde bulunduğu 29 
farklı ülkeden toplamda 39 üniversite 
öğrencisi misafir edildi. 

Misafirlere ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 
gerçekleştirdiği faaliyetler anlatılırken İve-
dik Arıtma Tesisi gezdirilerek güzel hatıra-
lar biriktirildi. 

Öğrencilerin daha sonra da bu güzel et-
kinliği ve Ankara’yı hatırlamaları için misa-
firlere hediyeler sunuldu.

“LOCALINTERNational” İLE 
KARDEŞLİK BAĞLARI GÜÇLENDİ



Teknoloji her alanda geliştiği gibi su yönetimi 
alanında kullanılan yöntemlerde de gelişmekte 

ve artık günümüzde teknolojik unsurların da büyük 
bir rol aldığı bu sistem, ‘’Akıllı Su Yönetimi’’ olarak 
adlandırılmaktadır. ‘’Akıllı Su Yönetimi’’nin en önem-
li unsurlarından olan su sayaçlarının da bu değişime 
ayak uydurması gerekmektedir. 

ASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri ve Bilgi İşlem 
Daire Başkanlıkları tarafınca oluşturulan komisyon, 
son teknoloji ürünü akıllı su sayaçları ve bunların 
şebekeye entegrasyonu için gerekli teknoloji alt 
yapısı konusunda araştırmalar yaparak Akıllı Su 
Sayaçları’nın kurumumuzca kullanımı noktasında 
önemli bir hazırlık aşamasını tamamlamıştır.

Başlangıç olarak bu hafta içerisinde Yenimahalle 
Batıkent’te belirlenen yaklaşık 200 abonenin meka-
nik sayaçları akıllı elektronik sayaçlarla değişerek 
merkezi izleme sistemi üzerinden takip altına alın-
acaktır. Ardından kısa bir süre içerisinde Altındağ 
ilçesinde belirlenmiş bölgede yer alan 1000 abone 
daha bu sisteme dahil edilmesi planlanmaktadır. 

Sayaç verilerinin uzaktan takibi için oluşturulan web 
tabanlı bilgi sisteminde yapılacak çalışmadan sonra 
vatandaşlarımızın da erişebileceği bir sayfa hazırla-
narak web sitemizdeki Online İşlemler menüsünde 
yerini alacaktır. Bu web sayfasında abonelerimiz 
günlük tüketim, anlık endeks bilgisi, sayaç sıcaklığı 
gibi bilgilere istediği an ulaşabilecektir. 

ASKİ AKILLI SAYAÇ 
UYGULAMASINA GEÇİYOR!

Akıllı sayaç, dış görünüş bakımından şu an birçok yerde 
kullanımda olan mekanik veya ön ödemeli (kartlı) sayaçtan 
pek farklı değildir. Ancak çalışma prensibi olarak mekan-
ik sayaçlardan büyük ölçüde farklı ölçüm sistemine sahip, 
elektronik devrelerden oluşan, yüksek ölçüm hassasiyetli, 
manyetik alanlardan etkilenmeyen ve farklı çevre koşulları-
na dayanıklı gövdeye sahip sayaçlardır. Üzerine entegre 
radyofrekans verici (RF) veya GSM hattı ile merkezi bir ci-
haz veya uygulamaya anlık tüketim, endeks, sıcaklık, kaçak 
vb. bilgilerini gönderip merkezi sisteme dahil sayaçların va-
nası uzaktan kontrol edilebilme özelliğiyle sahaya persone-
lin gitmesine gerek kalmaksızın açma/kapama işlemleri 
yapılabilmektedir.

Akıllı Sayaç Nedir?
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1) Daha hassas ve gelişmiş bir cihaz olduğu için 
daha güvenilir ölçümler yapılacaktır.

2) Uzaktan okuma ile sayaç okuma personeli sayaca 
gelmesi gerekmeden veriler elde edilecektir.

3) Tüketim bilgileri istenilen zamanda alınarak say-
acın kontrol sıklığı artırılabilecek, bu sayede sayaç 
kaynaklı tüketim verisi hataları azaltılacaktır.

4) Sayaca müdahale riski azaltılmış olup kaçak su 
kullanımının önüne geçilecektir.

5) İnsan kaynaklı hatalı okuma problemi ortadan 
kaldırılıp aboneler sistemdeki tüketim bilgilerini anlık 
kontrol edebilecek, bununla birlikte abonelerin sis-
teme duyduğu güven artacaktır.

6) Sayaçlarda bulunan RF/GSM modülleri sayesinde 
sayaç ile abone etkileşimi kurulabilecektir. Özel-
likle kışın sayaçta meydana gelen donma/patlama 
durumlarını önlemek için sıcaklığın sıfıra yaklaştığı 
koşullarda sayaçtan aboneye donma uyarısı içeren 
SMS gönderilecek ve abonenin önlem alması sağla-
nacaktır.

7) Uzaktan kontrol ile abonelik işlemleri son-
landırıldığında sayaçların sökülmesi yerine 
merkezden otomatik olarak kapatılması sağlanacak 
ve yeni abonelik işlemlerinde ortaya çıkan tekrar 
sayaç takılma süresi ortadan kaldırılmış olacaktır.

Akıllı Sayaçların Yararları Nelerdir? 

Abonenin yararına olan birçok özellik 
taşımasıyla birlikte akıllı su sayaçları 
ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülen Abonelik İşlemleri alanında da 
hizmet kalitesini artıracak ve bu alanda 
örnek bir kuruluş haline gelecektir.
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Günümüzde yaygınlaşan ve yaygınlaştıkça 
hayatımızı kolaylaştıran teknoloji sayesinde 
barajlar internet sitesi üzerinden aboneler 

tarafından izlenebiliyor. Ankara’ya içme suyu sağla-
yan Çubuk-2, Çamlıdere, Kurtboğazı, Kavşakkaya, 
Eğrekkaya, Akyar ve Kargalı Barajları’na ait bütün 
verileri internet ortamına taşıyan izleme sistemi saye-
sinde aboneler her an mevcut verilere ulaşabilecek. 

Barajlardaki doluluk oranını, mevcut su kotunu, kalan 

su miktarını, gelen su miktarını ve çıkan su miktarının 
yanı sıra taşan su miktarını, buharlaşma miktarını, ya-
ğışı, sıcaklığı, basıncı, rüzgar hızını ve nem miktarını 
takip etmeyi sağlayan online izleme sistemi ile vatan-
daşlar bu verilere internet sitesi üzerinden anlık ola-
rak ulaşabiliyorlar. Mevcut barajlara ek olarak Hayma-
na’da bulunan Türkşerefli, Kalecik’te bulunan Uludere 
ve Şereflikoçhisar’da bulunan Peçenek Barajları’nın 
da online izlenebilirlikleri için gereken çalışmalar tüm 
hızıyla devam ediyor.

BARAJLAR SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ 
SİSTEMLERLE İZLENİYOR
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“SCADA” İLE SULAR KONTROL ALTINDA
“Yönetsel Denetim ve Veri Elde Etme” anlamına gel-
en SCADA ile tesisler ve istasyonlar denetlenip kon-
trol ediliyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü, son yıllarda pek çok tesis tarafından kul-
lanılan bu sistemi uygulamaya aldı. 

ASKİ Genel Müdürlüğü’nün Ankara’ya temiz ve gü-
venli su temin etmek için başvurduğu yöntemler ara-
sına SCADA’da eklendi. 

Kurulan SCADA Merkezi’nde pompa istasyonları, 
su depoları, arıtma tesisleri, su dağıtım şebekesi ve 

yardımcı işler için gerekli tesisler kesintisiz olarak 
gözlemlenebiliyor. Meydana gelebilecek arızaların 
önceden tespit edilebilmesi için SCADA Sistemi ile 
kontrolleri sıkılaştıran ASKİ Genel Müdürlüğü, tüm 
tesislerdeki değer ve alarmlara anlık olarak erişim 
sağlıyor. 

Su seviye değerleri, su baskını alarmı bilgisi, debi 
değerleri, elektriksel değerler ya da vana arıza du-
rumu gibi önemli bilgilerin sürekli kontrol edilebildiği 
SCADA Sistemi ile kente sağlanan suyun kalitesi ve 
güvenliği kontrol altında.
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ASKİ KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETİYOR
Pek çok Avrupa Birliği ülkesinin yanı sıra ABD, Çin, Hindis-
tan, Japonya gibi gelişmiş ülkelerde de aktif olarak kullanılan 
biyogaz enerjisi, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen “Kojenerasyon 
Sistemi Alımı” işi çerçevesinde Ankara Merkezi (Tatlar) Atıksu 
Arıtma Tesisinde biyogaz motorlarının kurulumu gerçekleştiril-
erek Ankara’da da kullanılmaya başlandı.

Ankara (Tatlar) Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin Enerji-Güç Biri-
mi’ne kurulan 3.2 MW güce sahip biyogaz motorları ile tesisin 
enerji tüketiminin aylık %85’lik kısmı karşılanabiliyor. Yenilene-
bilir enerji verimliliğinin artmasını sağlayan bu sistem ile kuru-
lan biyogaz motorlarının soğutma suyundan elde edilen sıcak 
su ile de gaz üretimi sağlanan çürütücü tankların ve tesis içer-
isindeki kapalı ünite ve sosyal donatıların ısıtılması sağlanıyor. 
Sağlanan bu döngü ile hem kurum hem de ülke ekonomisine 
ciddi bir katma değer sağlanmaktadır.
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KURTBOĞAZI 2. ANA İSALE HATTI 
ASKİ, Ankara şehir merkezine temiz içme suyu 
sağlamak ve doğal kaynakları değerlendirerek 
halkın kullanımına sunmak için her geçen gün 
projelerine bir yenisini ekliyor. Hazırlanan projel-
erden en kapsamlı olanları arasında Kurtboğazı 
2. Ana İsale Hattı Yenilenmesi Projesi yer alıyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nün Ankara şehir merkezine temiz 
içme suyu getirmek için hazırladığı dev projel-
erden biri olan Kurtboğazı 2. Ana İsale Hattı Ye-
nilenmesi İşi, ASKİ ekiplerinin özverili çalışmaları 
sonucu tamamlandı. 

Hattın tamamlanması ile Kurtboğazı barajından 
İvedik arıtma tesisine toplamda 3 hat, şehir 
merkezine içme suyu getirecektir. 

DSİ tarafından 1984 yılı itibariyle yapılmış olan 
43 kilometrelik 2200’lük beton boru ana isale 
hattı’nın toplamda 30 kilometresi 2200’lük çelik 
hatla değiştirilerek imalatın tamamlanması ile bir-
likte Ankara merkezine temiz içme suyu hizmeti 
sağlandı.

Yoğun çalışmaların ürünü olan Kurtboğazı 2. 
Ana İsale Hattı’nın kullanıma alınmasıyla birlikte 
vatandaşlar içme suyunu daha güvenle kullana-
bilecek.
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BAŞKENTTE İÇME SULARI ARTIK DAHA SAĞLIKLI

Kaliteli hizmet için mevcut sorunlara yeni çö-
zümler üreten Ankara Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğü, Başkent’e içme 

suyu sağlayan Kurtboğazı Barajı’nda kötü koku ve 
tat yaratarak olumsuz sonuçlar doğuran mavi yeşil 
alglerin temizlik çalışmalarına devam ediyor.

ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, göreve 
geldiği günden beri havza koruma eylemlerine özen 
gösteriyor. Kınacı, bu tutumu doğrultusunda baraj-
larda yapılan temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. 
Uygulamalar hakkında detaylı bilgi veren Cumali 

Kınacı, temizlik işlemlerinin özel donanımlı tekne-
lerden uygulanan ve çevreye ya da canlılara hiçbir 
olumsuz etkisi olmayan kimyasallarla gerçekleştiril-
diğini anlattı. 

Ankara’ya içme suyu sağlayan kaynakların bakır sül-
fat uygulaması ile temizlenmesi, vatandaşların kötü 
tat veya kokuya maruz kalmadan sağlıklı içme suyu-
na erişimini sağlıyor.
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KAHRAMANKAZAN’DA İÇME SUYU HATTI ÇALIŞMALARI

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü, Ankara’da içme suyu ihtiya-
cını karşılamak için çalışmalarına ara 

vermiyor. ASKİ ekipleri atık su ve yağmur suyu 
hatlarının imalatının yanı sıra ihtiyaç tespit edi-
len bölgelere içme suyu ulaştırmak için gerekli 
projeleri hazırlayıp uygulamaya koyuyor.

Her ilçeye temiz su tedarik etmek üzere hazırla-
nan projeler arasında Ankara’nın Kahramanka-
zan ilçesi de yerini aldı. 

Büyük bir titizlikle sürdürülen içme suyu hattı 
imalatı çalışmaları çerçevesinde Kahramanka-
zan ilçesinin Yavuz Selim Mahallesi’nde mevcut 
bulunan içme suyu hattının tamamı yenilenerek 
her eve içme suyu hattı ulaştırıldı. 

Vatandaşların sağlıkla ve güvenle içme suyuna 
ulaşabilmeleri için gerçekleştirilen içme suyu 
hattı imalatı çalışmaları, Cimşit Mahallesi’nde 
yapılan kazılar ve imalatlarla devam ediyor. 

Projelerin tamamlanması ile birlikte Kahraman-
kazan ilçesinin sakinleri erişim sağlanan içme 
suyunu sağlıkla ve güvenle kullanabilecekler.



ASKİ Bülten 29

ŞEREFLİKOÇHİSAR VE EVREN’DE KALİTELİ İÇME SUYU

A nkara Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğü, ta-
lepte bulunan bölgelere ön-

celik vererek Ankara genelinde içme 
suyu hattı imalatlarına itinayla yak-
laşıyor. 

Talepler ve tespit edilen ihtiyaç-
lar doğrultusunda hazırlanan içme 
suyu master planları ile hazırlanan 
uygulama projeleri, ASKİ ekipleri 
tarafından özenle gerçekleştiriliyor. 
Şereflikoçhisar ilçesinde yapımı 
planlanan 64 kilometre uzunluğun-
daki içme suyu hattı imalatının yapı-
mı sürerken bu proje çerçevesinde 
23 mahallenin içme suyu ihtiyacının 
giderilmesi hedefleniyor.  Bu hedefe 
ulaşmak ve çok daha fazla olanağı 
Ankaralıların hizmetine sunmak için 
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğü, içme suyu hatla-
rının güzergahını, uzunluğunu ve 
teknik özelliklerini özenle belirlediği 
projelerle çalışmalarını güçlendiri-
yor.
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğü, Ankara’nın her 

köşesinin sağlam bir altyapıya sahip ol-
ması için eksiklikleri tespit ederek en 
kısa zamanda giderilmesi konusunda 
gerekenleri yapıyor. Bu süreçte çalışma 
1de Elmadağ ilçesi oldu.

ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kı-
nacı, Elmadağ ilçesinde bulunan alt yapı 
eksiklerini gidermek için muhtarlarla top-
lantı yaptı. Toplantıda bölgede yaşanan 
sorunları birer birer dinleyen Kınacı, so-
runların giderilmesi için inceleme başla-
tılması talimatını verdi. 

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Ge-
nel Müdürlüğü çalışanları yapılan incele-
melerle tespit edilen atık su hattı, dere 
ıslahı ve menfez ihtiyaçlarını gidermek 
için vakit kaybetmeden çalışmalara baş-
ladı. Hasanoğlan Bahçelievler, Lalabel 
Mahallesi, Bahçelievler sanayi yanında 
ve Hasanoğlan’da tamamlanan çalış-
maların ardından ASKİ görevlileri Elma-
dağ’da alt yapı çalışmalarına titizlikle de-
vam ediyor.

Yapımı biten çalışmalarımız;
1. Hasanoğlan Bahçelievler hatip çayı dere ıslahı U kanal 315 metre ve 31 metre menfez yapılmıştır.
2. Lalabel mahallesi 400 mm boru çaplı atık su hattı 327 metre tamamlanmıştır.
3. Bahçelievler sanayi zebrona yanı  300 mm boru çaplı atıksu hattı 526 metre yapılmıştır..
4. Hasanoğlan Henkel 1240 ada kenarı 300 mm boru çaplı atıksu hattı 526 metre yapılmıştır.

Yapımı devam eden çalışmalarımız;
1. Yenice mahallesi 300 mm boru çaplı atıksu hattı 2017 metre planlanmakta olup 1295 metresi tamamlanmıştır. Parsel bağlantıları yapılıyor. Kalan 722 metrelik kısım hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır.
 2. Gümüşpala mahallesi 300 mm boru çapı atıksu hattı 661 metre olarak planlanmakta olup 418 metresi tamamlanmıştır. Kalan 243 metresi hızlı bir şekilde tamamlanacaktır.
3. Tekke köyü mahallesi 300 mm atıksu hattı 1714 metre planlanmakta olup 1541 metresi tamamlanmıştır. Kalan 173 metresinin hızlı bir şekilde tamamlanması planlanmaktadır.4. Aşağı ve yukarı kamışlı köyü  300 mm boru çaplı atıksu hattı 4335 metre olarak planlanmakta olup 3015 metresi tamamlanmıştır. Kalan 1320 metre ilkbaharda tamamlanacaktır.5. Bahçelievler mahallesi baştaş konutları  300 mm boru çaplı atıksu hattı 2280 metre olup 1036 metresi tamamlanmıştır kanal 1244 metresinin hızlı bir şekilde tamamlanması planlanmaktadır.

ASKİ’DEN ELMADAĞ’A ALT YAPI ATAĞI
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür-
lüğü, hizmet kalitesini arttırmak ve teknolojiyi kamu 
yararına kullanmak için denetim araçlarının donanı-
mını yeniledi.

Ankara’ya içme suyu sağlayan Çubuk-2, Çamlıdere, 
Kurtboğazı, Kavşakkaya, Eğrekkaya, Akyar ve Kar-
galı Barajları’na ait bütün verileri internet ortamına 
taşıyan izleme sistemi sayesinde aboneler her an 
mevcut verilere ulaşabilecek. 

Barajlardaki doluluk oranını, mevcut su kotunu, ka-

lan su miktarını, gelen su miktarını ve çıkan su mik-
tarının yanı sıra taşan su miktarını, buharlaşma mik-
tarını, yağışı, sıcaklığı, basıncı, rüzgar hızını ve nem 
miktarını takip etmeyi sağlayan online izleme sistemi 
ile vatandaşlar bu verilere internet sitesi üzerinden 
anlık olarak ulaşabiliyorlar.

Mevcut barajlara ek olarak Haymana’da bulunan 
Türkşerefli, Kalecik’te bulunan Uludere ve Şerefli-
koçhisar’da bulunan Peçenek Barajları’nın da online 
izlenebilirlikleri için gereken çalışmalar tüm hızıyla 
devam ediyor.

ASKİ DENETİM ARAÇLARINA YEPYENİ DONANIM
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İçme suyunda temizlik ve erişile-
bilirlik en önemli iki unsur. ASKİ 
Genel Müdürlüğü Ankara’ya te-

miz içme suyu temin etme çalışma-
larının yanı sıra ilçelere su depoları 
inşa ederek içme suyuna erişimi de 
kolaylaştırıyor. Ankara Su ve Kana-
lizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 
Ankara genelinde içme suyunun 
kalitesini arttırmak ve halk sağlığını 
korumak için çalışmalarına titizlikle 
devam ediyor. Vatandaşa sağlanan 
içme suyunun kalitesini arttırmak 
için her ilçeye su deposu inşaatı 
yapma kararı alan ASKİ, bu saye-
de vatandaşa ulaşan suyun hem 
kontrollü hem de kaliteli olmasını 
sağlıyor. Bu proje kapsamında 81 
adet içme suyu deposunun inşaatı 
tamamlanırken yapımı planlanan 
diğer su depolarının inşaat çalış-
maları da tüm hızıyla sürüyor.

ANKARA SU DEPOLARI İLE DONATILIYOR
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FİZİKİ SU KAYIPLARINI AZALTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

A SKİ Genel Müdürlüğü, fiziki su kayıplarını ve 
kaçak su kullanımını kontrol altına almak için 
çalışmalara başladı. Bu maksatla ilk olarak Al-

tındağ, Gölbaşı ve Çankaya ilçeleri pilot bölge olarak 
seçildi. 

Fiziki su kaçaklarını önlemek için öncelikle su şe-
bekesinde vanalarla su giriş çıkışları kontrol edilen 
izole alt bölgeler oluşturulmaktadır. Her bir alt böl-
gede, 24 saat süresince izole bölgenin seçilen nok-
talarında basınç ve debiler ölçülerek otomatik olarak 
kaydedilmektedir. 

Diğer taraftan geliştirilen hidrolik model ve akustik 
yöntemlerle şebeke hattı boyunca fiziki su kaçağı 
olan yerler tespit edilmekte ve buralara müdahale 
edilerek su kaçakları önlenmektedir. 

Benzer çalışma ve onarımlar Ankara’nın merkez ilçe-
lerinde 4 yıl ve diğer ilçelerde ise 5 yıl içinde tamam-
lanacaktır. Böylece şebekeye verilen su miktarının 
günde 1.000.000 m³ değerinin altına düşürülmesi 
sağlanacak ve yılda en az 110 milyon m³ su tasar-
rufu sağlanacaktır. Konut tarifesine göre bu suyun 
değeri 600 milyon TL’nin üzerindedir.
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KIZILCAHAMAM 
ATIK SU 

ARITMA TESİSİ 
DEVREDE
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Günlük kullanımın ardından ortaya çıkan atık suların 
çevre kirliliği oluşturmasına engel olmak için Kızılca-

hamam Atık Su Tesisi ASKİ Genel Müdürlüğü’nün kontrol-
lük hizmetleri çerçevesinde işletmeye alındı.

Karbon, Azot ve Fosfor giderimi için tasarlanmış olan Kı-
zılcahamam Atık Su Arıtma Tesisi, İleri Biyolojik Arıtma 
esasına sahip. Hizmeti kapsamında Kızılcahamam ilçe 
merkezinde ve çevresinde oluşan evsel nitelikli atık suların 
arıtılarak Kirmir Çayı’na deşarjını sağlıyor. 

Çevresel anlamda hiçbir problem oluşturmayacak şekil-
de, mevzuatlara uygun olarak arıtma işlemi yapan tesis 
ile daha önceden kullanılan suların Tarımsal Sulama Suyu 
Standartları’na uygun hale getirilerek bölgedeki çiftçiler ta-
rafından yeniden kullanılması sağlanırken ülke ekonomisi-
ne de katkıda bulunuluyor. 

Tasarrufun önemi ve uygulaması konusuna son derece 
özen gösteren Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü, Kızılcahamam Atık Su Tesisi’nin işletmeye alın-
masıyla daha önceden bölge halkı tarafından kullanılan 
suları standartlara uygun olarak arıtarak tekrar kullanıma 
sunuyor. 

Herhangi bir kirliliğe sebep olmamasıyla bu işlem hem çev-
re dostu hem de atık suların yeniden kullanılmasını sağla-
masıyla ekolojik döngüye de büyük katkıda bulunuyor.
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ASKİ TÜRKİYE 
SINIRLARINI AŞTI

ASKİ, SU KAYIPLARI BALKAN FORUMU 
İÇİN BOSNA’DA

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlü- 
ğü’nün ana sponsorluğunu yaptığı “Su Kayıpları Balkan 
Forumu ve Kazısız Teknolojiler Balkan Konferansı” 
bu yıl ikinci kez 18-19 Ekim 2018 tarihlerinde Bosna 
Hersek’te gerçekleştirildi.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Altyapı ve 
Kazısız Teknolojiler Derneği’nin ortak çalışmasıyla 
hazırlanan konferansa ASKİ Genel Müdürlüğü’nü 
temsilen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı ve beraberinde 5 
kişiden oluşan bir heyet katıldı. 

Platin sponsor olan ASKİ Genel Müdürlüğü’nü 

temsilen Konferans’ta bulunan ASKİ Genel Müdürü 
Prof. Dr. Cumali Kınacı’nın yaptığı açılış konuşma-
sıyla konferans başladı. Bu süre boyunca oturum 
başkanlığı da yapan Kınacı’nın yanı sıra ASKİ Bilgi 
İşlem Daire Başkanı Dr. Mehmet Songur “Su Kayıp-
larının Önlenmesi” içerikli bir sunum gerçekleştirdi. 

Konferans için Bosna Hersek’in başkenti Saraybos-
na’ya giden heyet, Saraybosna Büyükelçisi Harun 
Koç’a da nezaket ziyaretinde bulundu. 

Bu ziyareti TİKA Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü 
ve Maarif Vakfı temsilciliklerine yapılan ziyaretler 
takip etti.
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ASKİ 8. DÜNYA SU FORUMU İÇİN BREZİLYA’DA
Dünyada su sorunlarına dikkat çekilmesi ve 
uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla her yıl 
farklı ülkelerde düzenlenen ‘’Dünya Su Forum’’unun 
8.’si Brezilya’nın Brasilia şehrinde yapıldı. Ana teması 
‘’su ve barış’’ olan foruma ASKİ Genel Müdürü Cumali 
Kınacı, Genel Müdür Yardımcıları Doç.Dr. Özgür 
Özdemir ve Zeki Şaltu da katıldı. Türkiye’nin, BM 
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden ‘’herkes 
için temiz su ve sıhhi koşulların sağlanması’’ amacı 
doğrultusunda herkesin güvenli ve erişilebilir içme 
suyuna kavuşmasını sağlamak için çalışmaları devam 
ediyor. 

Dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen foruma 
ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, Genel Müdür 

Yardımcıları Doç.Dr. Özgür Özdemir ve Zeki Şaltu 
da katıldı. Itamary Sarayı’nda düzenlenen forumda 
Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, foruma katılan 
hükümet temsilcilerini bizzat karşıladı. 150 ülkeden 
yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı 8. Dünya Su Forumu’nda 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Akif Özkaldı da 
bir konuşma yaptı. 

3 yılda bir düzenlenen ‘’Dünya Su Forumları’’, şimdiye 
kadar Marakeş, Lahey, Kyoto, Meksika İstanbul, 
Marsilya ve Güney Kore’de yapıldı. 8.’si Brezilya’nın 
Brazilia şehrinde gerçekleşen forumda ‘’iklim, insanlar, 
kalkınma, şehir, ekosistemler ve finans’’ konularında 
oturumlar yapıldı. Forumun sonunda ASKİ yetkililerimiz 
Brezilya Büyükelçimiz Ali Kaya Savut’u ziyaret etti. 
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
Ankara’ya temiz ve sağlıklı su temin edilmesi için her 
ilçede projelerini uygulamaya koyarken Genel Müdür 
Prof. Dr. Cumali Kınacı, şehre su sağlayan havza ve 
barajları gezerek incelemelerde bulundu.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlü-
ğü’nün hizmetlerinden biri olan online izleme sistem-
leri ile barajların durumları anlık olarak görüntülene-
biliyor. Yine de sistemlerin işleyişini kontrol etmek 
ve kaçak su kullanımını engellemek için Prof. Dr. 
Cumali Kınacı, Çubuk-2, Kavşakkaya, Kurtboğaz, 
Eğrekkaya ve Çamlıdere barajlarını gezerek yerinde 
incelemelerde bulundu. 

İncelemelerinde içme suyu barajlarının yönetimini, 
aktarımlarını ve mevcut kuyuları kontrol eden Kına-
cı, verileri değerlendirerek “Ankara’da kısa ve uzun 

vadede su sıkıntısı beklemiyoruz.” açıklamasını 
yaptı.

Kınacı, ziyareti içerisinde uygun noktalara kurulan 
hidroelektrik santrallerini de inceleyerek verimlilikleri 
hakkında bilgi aldı. Hidroelektrik santrallerinin ülke 
ekonomisine olan katkısına değinen Cumali Kına-
cı, herkesi tasarrufa davet etti. Barajları ziyaretinin 
ardından İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde ince-
lemelerde bulunan Genel Müdür Prof. Dr. Cumali 
Kınacı, içme sularından alınan örneklerin laboratu-
varlarda yapılan incelemeler sonucu Türk ve dünya 
standartlarında olduğunu ve sağlık açısından hiçbir 
sorun teşkil etmediğini belirtti. Ankara’ya sağlanan 
içme sularının standartlara uygunluğu Sağlık Ba-
kanlığı Halk Sağlığı Kurumu ile birlikte alınan numu-
nelerle kontrol edilerek günlük olarak internet üze-
rinden halkın erişimine sunuluyor.

ANKARA’NIN BARAJLARI KONTROL ALTINDA
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2014 yılında alınan kararla köy statüsünden mahalle 
statüsüne geçerek Ankara İl Özel İdaresi’nden An-
kara Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılan yerleşkeler-
de ortaya çıkan içme suyu ihtiyacını karşılamak için 
yeni su kaynakları araştırıldı.

Bölgedeki içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere ya-
pılan incelemeler sonucunda belirlenen noktalarda 
sondaj çalışmalarının başlamasına karar verildi. 

Toplamda 23 mahallede yapılan kuyu açma çalış-
maları ile en az 82.000 kişinin kullanımına yetecek 
miktarda su üretilmeye başlandı.

Saniyede toplam 190 litre su sağlanan 
kuyularda kuyu debi süreklilik testleri ta-
mamlandı. 

Sondaj çalışmalarının yanı sıra 2014 yılında Anka-
ra İl Özel İdaresi’nden Ankara Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğü’ne verilen kuyuların dış et-
kenlerden korunabilmeleri için Kuyu Kabini yapımla-
rı gerçekleştirildi. Açılan kuyulardan çıkarılan sula-
rın kalitelerinin yüksek olması için gerekli analizler 
yapılırken arıtma ihtiyacı duyulan noktalarda ASKİ, 
arıtma tesisi çalışmalarına başladı.

YENİ KUYULAR AÇILDI
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ASKİ Tiyatro Topluluğu’nun “Yaşasın Medusa Kardeşliği” isimli müzikli, eğitici tiyatro oyunu 4 ay içinde 90 
okuldan 10 bin öğrenciye 65 kez sahnelendi.

Dünya üzerinde kuraklığın her geçen gün artması üzerine her damla suyun değerli olduğu bilincini öğ-
rencilere aşılayan oyun sonrasında öğrencilere su döngüsü ve su tasarrufu konulu yap-boz ve “Barajdan 
Musluğa Suyun Hikayesi” isimli kitap hediye edildi. İnteraktif olarak sahnelenen oyuna öğrencilerin ilgisi ve 
katılımı oldukça yüksekti. 

ÇOCUKLARA TİYATRO İLE SU BİLİNCİ
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Aski Genel Müdürlüğü, 2018 yılı içerisinde personeli 
bilgilendirmek ve personelin birbirleriyle olan iletişimini 
güçlendirmek amacıyla  Ağustos-Aralık ayları arasında 
eğitim seminerleri düzenledi. 5 ay boyunca süren 
eğitimlere yaklaşık 2000 kişi katıldı. 

ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılı Ağustos-Aralık 
ayları arasında gerçekleştirdiği eğitim seminerleri ol-
dukça verimli geçti. Birçok konunun programlandığı 
seminerlere personelin yoğun katılımı sağlandı.

Bunun yanında ‘’Mazeret Yok’’ başlıklı söyleşide Dr. 
Şaban Kızıldağ personelin hem iş hem de sosyal 

hayatlarında karşılaştıkları engelleri nasıl fırsata dö-
nüştürebilecekleri konusunda değerli bilgiler verdi. 

Personelin Microsoft Office programını daha verimli 
kullanabilmesi ve eksikliklerini giderebilmesi ama-
cıyla da Halk Eğitim Merkezi ‘’Temel Düzeyde Mic-
rosoft Office’’ hakkında eğitim verdi. 

Eğitici konu başlıklarının bulunduğu seminerlerde 
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma 
Vakfı (ZİÇEV) da bir resim sergisi düzenledi. Resim 
sergisinin gerçekleştirildiği programda, katılımcılara 
ZİÇEV hakkında da bilgi verildi.

ASKİ EĞİTİM SEMİNERLERİ DOLU DOLU GEÇTİ
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ASKİ personeline birçok bilgi ve deneyim katan eğitim seminerlerinde ;

• “İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi” konusunda İdaremiz İş Güvenliği Uzmanları,

• ‘’Doğru ve Düzenli Beslenme’’ hakkında Yrd. Doç. Dr. Tuba Günebak, 

• ‘’Amatör Denizcilik’’ konusunda Serkan Pulat, 

• ‘’4734 sayılı Belediyeler Kanunu’’ konusunda Yaşar Gök, 

• ‘’Keşif Metraj ve Hakediş Eğitimi’’ hakkında Mustafa Kemer, 

• ‘’Risk Yönetimi’’ konusunda İç Denetim Daire Başkanı Sezgin Erözbağ, 

• “Etkili İletişim ve Beden Dili ile ‘’İstihbarat ve Evrak Gizliliği” konularında Ömer Koca, 

• Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim konusunda Nurullah Sarımermer seminerler düzenledi. 
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Bütün daire başkanlıklarından ve 25 bölge müdürlüğünden seçilen ASKİ personelleri, İtfaiye Daire Başkanlığı’n-
da gerçekleştirilen Sivil Savunma ve Acil Eylem Planı çerçevesinde yangın söndürme eğitimine katıldı. Eğitime 
katılan 90 personel, 2 ayrı grup halinde aldıkları teorik eğitimin ardından itfaiye alanındaki yangın kulesinde uygu-
lamalı aşamayı da gerçekleştirerek eğitimi başarıyla tamamladı. 

ASKİ PERSONELİNE UYGULAMALI YANGIN SÖNDÜRME EĞİTİMİ
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ULAŞIMDA KREDİ KARTI DEVRİ BAŞLADI !
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te ulaşımı 
vatandaşlar için daha kolay bir hale getirmek için 
düzenlemeler yapıyor.

 Ocak ayında uygulamaya koyulan sistem ile 
Ankara’da ulaşıma yeni bir soluk getirildi. Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa 
Tuna’nın açıklamasıyla gündeme gelen yeni uygu-
lama ile EGO otobüsleri, özel toplu taşıma araçları 
ve raylı sistemlerde temassız kredi kartı ve ban-
kamatik kartları ile seyahat edilebilecek.  Özellikle 

Ankara’da ulaşım sistemine aşina olmayan yerli ve 
yabancı turistler tarafından memnuniyetle karşıla-
nan bu ödeme sistemi uygulamaya koyulduğu ilk 
günden beri büyük ilgi görüyor. 

Londra, Madrid, Chicago gibi pek çok yaban-
cı bölgede kullanılan bu sistemin Başkent’te de 
uygulamaya alınması ile binlerce yolcu Ankarakart 
kullanmadan da seyahat edebilmenin rahatlığını 
deneyimledi.
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ASKİ, SPOR 
TURNUVALARI İLE 
DAİMA DİNAMİK

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 
MASA TENİSİ TURNUVASI 

ASKİ Genel Müdürlüğü personelleri arasında 
kurum içi iletişimi güçlendirmek adına düzen-
lenen sosyal ve kültürel faaliyetlere bir yenisi 

daha eklendi. Genel Müdürlük binasında gerçekle-
şen Masa Tenisi Turnuvası’na 18 kadın, 82 erkek ol-
mak üzere 100 personel katıldı. 

Personelin çalışma şevkini daha da artırmak için ya-
pılan sportif faaliyetlerden biri olan masa tenisi turnu-
vasında çalışanlar, hem yorgunluk attı hem de mesai 
arkadaşlarıyla hoşça vakit geçirmenin keyfini çıkardı. 

Kazananlar galibiyetlerinin sevincini yaşarken dere-
ceye giremeyenler de güzel zaman geçirmenin mut-
luluğuna varmanın yanında ikinci turnuvanın planla-
rını yapmaya başladı. 

Oldukça heyecanlı dakikaların geçtiği turnuvanın fi-
nal maçında dereceye girenlerin ödül ve plaketlerini 
Aski Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı verdi. Bu 
tür  sosyal faaliyetlerle çalışma verimliliklerinin arttı-
ğını belirten ASKİ personelleri, masa tenisi turnuva-
sından da oldukça keyif aldıklarını söylediler. 
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KAMU KURUMLARI ARASI FUTBOL 
TURNUVASI SONUÇLANDI

Halı Saha Futbol Federasyonu’nun 
kamu kurumları arasında sosyal 
ilişkileri güçlendirmek amacıyla 

düzenlediği futbol turnuvasında kamu 
kurumları personelleri ter döktü.

Sporun sağlığa ve iş hayatında verimli-
liğini olumlu yönde etkilemesi  amacıyla 
Halı Saha Futbol Federasyonu, kamu 
kurumları arasında bir futbol turnuvası 
düzenledi. 

Turnuvaya 28 kamu kurumu katıldı. 
Takımların kıyasıya mücadele verdiği 
maçlarda ASKİ Kamu Spor 8 maçta ga-
libiyet elde etti. 

ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kı-
nacı, sosyal aktivitelerin çalışanlar ara-
sındaki birlik ve beraberliği artırdığına 
değinerek turnuvaya katılan tüm perso-
nele başarı plaketlerini verdi.
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Kan bağışı hayat kurtarır! Kan bağışının sadece acil 
ihtiyaç anında değil her zaman yapılması gerektiğini 
daha fazla kişiye duyurmak isteyen Ankara Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü personelleri 
farkındalık uyandırarak vatandaşları kan bağışlamaya 
davet etmek amacıyla Kızılay’a kan bağışında bulundu. 
Türk Kızılayı’nın “Kan, herkesin her zaman ihtiyacı! 
Düzenli kan bağışçısı olalım, zor anlarda ihtiyaç 
sahiplerinin yanında olalım. Yardımseven olmak 
kanımızda var!” çağrısına kulak veren ASKİ, 
personelleriyle birlikte kampanyaya katılarak kan 
bağışında bulundu. Farkındalık uyandırmak ve 

çağrıyı daha fazla kişinin duymasına yardımcı olmak 
için atılan bu adımla Ankara Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğü ve personelleri Türk 
Kızılayı’nın her zaman destekçisi olduklarını 
göstermiş oldu.

Düzenlenen etkinlikle Türk Kızılayı’na kan bağışın-
da bulunan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Ge-
nel Müdürlüğü personellerinin bu örnek hareketi ile 
Kızılay’ın sadece felaket anında değil; her zaman 
kan bağışlarına açık olduğuna ve kana her zaman 
ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekilmiş oldu.

ASKİ’DEN KAN BAĞIŞI HAREKETİ

Kan, herkesin her zaman ihtiyacı!
Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda
ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım.
Yardımseven olmak kanımızda var!

ANNE
BABA
ABi
OGUL

-

www.kanver.org
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Kan, herkesin her zaman ihtiyacı!
Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda
ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım.
Yardımseven olmak kanımızda var!

ANNE
BABA
ABi
OGUL

-

www.kanver.org
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