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BİR BARAJ YATIRIMI DAHA
ESKİŞEHİR’İN SU SORUNUNA ÇARE OLACAK

Başkan Büyükerşen Porsuk Barajı’ndaki su seviyesinin hızla 
azalması karşısında Eskişehir’in su sıkıntısı yaşamaması için 
Kalabak Suyunun doğduğu dağların eteğine yeni bir baraj 
daha inşa ettirdi. Tıpkı Sarısungur Göleti gibi Belediyenin 
kendi imkanları ile yapılan ve çeşitli bahanelerle inşaatı de-
falarca durdurulan Ilıca Barajı, her türlü engelleme girişimine 
rağmen tamamlandı. Yaklaşık 1 yıldır su tutulmaya başlayan 

baraj gölü şuan tamamen dolmuş durumda. Barajda biriken 
içilebilir nitelikli suyun şehre getirebilmesi için gerekli boru 
hattının yapılması amacıyla bütçeye konulan ödenek ESKİ 
Genel Kurulu’nda AKP grubu tarafından yatırım programın-
dan çıkarılmıştı. Başkan Büyükerşen her ne pahasına olursa 
olsun bu temiz suyun 2019 yılı içerisinde Eskişehir’e mutlaka 
getirileceğini ve musluklardan akıtacaklarını açıkladı.  

Büyükşehir Belediyesi 
Eskişehir’in ilçe ve 
kırsal mahallelerine 
son dönemde yaptığı 
büyük ölçekli altyapı 
yatırımları ile yılların 
ihmaline son veriyor. 
İlçelerimiz birbiri ardı-
na arıtma tesislerine, 
sağlıklı kanalizasyon 
altyapısına ve içme 
suyuna kavuşuyor.

 Sağlık ve Gıda Güvenliği 
Hareketi’nin, yurt genelinde 
115 su markasını kapsayan 
incelemesinde, sadece 10 su 
markası sağlıklı bulunurken, 
Eskişehir’in değerlerinden 
Kalabak Suyu, bu 10 marka 
içinde en sağlıklı ikinci doğal 
kaynak suyu oldu.

BÜYÜKŞEHİR’DEN KIRSALA BÜYÜK YATIRIM

Kalabak Yine Zirvede
Haberin devamı sayfa 2-3’te

Haberin devamı sayfa 6’da

Haberin devamı sayfa 8-9’da
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Bir yandan suyu yetersiz 
olan yerleşim yerle-
rindeki su kaynaklarını 

geliştirmeye çalışan Bü-
yükşehir Belediyesi, diğer 
yandan da kullanılan mev-
cut suyun kalitesini arttır-

maya yönelik çalışmalarına 
hız veriyor. Bu kapsamda 
Seyitgazi İlçesi Kırka-A-
kin-Gemiç, Üçsaray-Beş-
saray-Göknebi, Alpu İlçesi 
Bozan, Çifteler İlçesi Mer-
kez ve Beylikova İlçesi Rah-

miye mahallelerinde 5 yeni 
“Paket Su Arıtma Tesisi” 
hizmete girdi. Test aşama-
sında olan Alpu merkez ve  
Günyüzü Atlas Mahallele-
rindeki tesisler ise yakında 
hizmete başlayacak.

Çifteler’de, 2017 yılında yapımı tamamlanan tesis saniye-
de 55 litre su arıtarak vatandaşın kullanımına sunuluyor. 
Tesisin proje kapsamında belirtilen sözleşme bedeli 308 
bin TL. 

Seyitgazi’de, 2017 yı-
lında yapımı tamam-
lanan tesis saniyede 5 
litre su arıtarak vatan-
daşın kullanımına su-
nuluyor. Tesisin proje 
kapsamında belirtilen 
sözleşme bedeli 149 
bin TL.

BÜYÜKŞEHİR’DEN İLÇELERE

Büyükşehir Belediyesi, içme ve kullanma suyu kalitesini 
artırmak için Seyitgazi İlçesinde 2 adet, Alpu İlçesinde 2 adet 
Beylikova, Günyüzü ve Çifteler ilçelerinde de birer adet olmak 
üzere toplam 7 yeni “Paket Su Arıtma Tesisi”ni hizmete sundu.

Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde hayata geçirdiği projelerinin yanı sıra kırsal ilçe merkezlerinde 
ve bağlı mahallelerinde gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarıyla da vatandaşların yüzünü güldürüyor.  
                     

Seyitgazi Akin-Gemiç-Kırka
İçme Suyu Arıtma Tesisi

Çifteler İçme Suyu
Artıma Tesisi

Beylikova 
Rahmiye
içme suyu
arıtma tesisi 

Seyitgazi Üçsaray, 
Beşsaray ve 

Göknebi içme suyu 
arıtma tesisi

Seyitgazi Akin-Gemiç-Kır-
ka’da, 2017 yılında yapımı 
tamamlanan tesis sani-
yede 45 litre su arıtarak 

vatandaşın kullanımına 
sunuluyor. Tesisin proje 
kapsamında belirtilen söz-
leşme bedeli 410 bin TL.

Beylikova’da, 2017 yılında 
yapımı tamamlanan tesis 
saniyede 3 litre su arıtarak 
vatandaşın kullanımına su-
nuluyor. Tesisin proje kap-
samında belirtilen sözleşme 
bedeli 78 bin TL. 

Günyüzü Atlas İçme 
Suyu Arıtma Tesisi

Alpu İçme Suyu 
Arıtma Tesisi

Alpu Bozan İçme 
Suyu Arıtma Tesisi

Günyüzü’nde,  2017 yılında yapımı tamamlanan tesis saniye-
de 23 litre su arıtarak vatandaşın kullanımına sunuluyor. Tesi-
sin proje kapsamında belirtilen sözleşme bedeli 245 bin TL.

Alpu’da, 2017 yılında yapımı tamamlanan tesis saniyede 33 
litre su arıtarak vatandaşın kullanımına sunuluyor. Tesisin 
proje kapsamında belirtilen sözleşme bedeli 250 bin TL.

Alpu Bozan’da, 2017 yılında yapımı tamamlanan tesis saniyede 
17 litre su arıtarak vatandaşın kullanımına sunuluyor. Tesisin 

proje kapsamında belirtilen sözleşme bedeli 205 bin TL.  
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Eskişehir Büyükşehir Bele-
diyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (ESKİ) Genel Mü-

dürlüğü sağlıklı ve yaşanabilir 
bir çevre sağlama noktasında 
kentin olmazsa olmazların-

dan olan atıksu arıtma tesisi 
çalışmalarını dört koldan 
sürdürüyor. ESKİ bu kapsam-
da Beylikova, Kırka, Mihalıççık, 
Seyitgazi ve Mahmudiye’ye 5 
yeni atıksu arıtma tesisi kurdu. 

Tesislerin toplam yatırım 
bedeli 6 milyon 500 bin lira 
olurken, vatandaşlar Başkan 
Büyükerşen ve ekibine altya-
pıya yapmış olduğu yatırımlar 
sebebiyle teşekkür etti.

Mihalıççık’ta 1385 metrekarelik alanda, 3 bin kişiye hizmet verecek tesis, günde 200 metreküp 
atıksu arıtacak. Tesisin yapım aşaması tamamlanarak, devreye alındı. Tesis 1 milyon 110 bin liraya 
mal oldu. 

MODERN ARITMA TESİSLERİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Beylikova’ya, Kırka’ya, Mihalıççık’a, Seyitgazi’ye ve 
Mahmudiye’ye atıksu arıtma tesisleri kazandırıldı.  

Mihalıççık Atıksu Arıtma Tesisi

İçme ve kullanma suyunun kalitesini arttırmak amacıyla yapılan içme suyu arıtma tesisleri ile kırsal 
ilçelerde suyun kalitesi yükselirken, 5 yeni atık su arıtma tesisi ilede çevre kirliliği en aza indiriliyor.

Kırka Atıksu
Arıtma Tesisi

Seyitgazi Kırka’da 1300 metrekarelik alanda, 4 bin kişiye hizmet verecek 
tesis, günde 200 metreküp atıksu arıtacak. Tesisin yapım aşaması ta-
mamlanarak, devreye alındı.  Tesis 1 milyon 300 bin liraya mal oldu.

Mahmudiye Atıksu
Arıtma Tesisi

Mahmudiye’de 3 bin metrekarelik alanda, 5 bin kişiye hizmet verecek te-
sis, günde 200 metreküp atıksu arıtacak. Tesisin yapım aşaması tamamla-

narak, devreye alındı. Tesis 1 milyon 253 bin liraya mal oldu. 

Beylikova Atıksu
Arıtma Tesisi

Beylikova’da 1880 metrekarelik alanda, 3 bin kişiye hizmet verecek tesis, 
günde 200 metreküp atıksu arıtacak. Tesisin yapım aşaması tamamlana-

rak, devreye alındı. Tesis 1 milyon 55 bin liraya mal oldu.

Seyitgazi Atıksu
Arıtma Tesisi

Seyitgazi merkezde 2980 metrekarelik alanda, 2 bin kişiye hizmet ve-
recek tesis, günde 200 metreküp atıksu arıtacak. Tesisin yapım aşaması 

tamamlanarak, devreye alındı. Tesis 1 milyon 51 bin liraya mal oldu. 
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği büyük yatırımların 
yanı sıra mevcut sistemlerin de bakım onarım 

çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tepebaşı, 
Odunpazarı, Sarıcakaya, Mihalgazi, Seyitgazi, 

Mahmudiye ve Alpu’daki 94 su deposunda 
bakım, onarım, temizlik ve boya çalışmaları 

ESKİ tarafından yapılırken, su sıkıntısı yaşayan 
bölgelere de yeni su depoları kazandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi, su 
kayıplarını en aza indir-
mek, vatandaşlara sağlıklı 

ve kesintisiz su vermek amacıy-
la ilçe merkezlerinde ve mahal-
lelerinde 94 adet su deposunun 
bakım ve onarımını gerçekleş-
tirdi. 
Depoların bakım ve onarımı ile 
yeni depoların yapımı 10 milyon 
liraya mal oldu. Bakım-onarım 
çalışmaları kapsamında içme 
suyu depolarında iç yalıtım, dış 
yalıtım, boya, sıva, kapı pence-
relerin yapımı, çevre güvenliği 
manevra odalarının yenilenme-
siçalışmaları yürütüldü.

94 SU

YENİLENDİ

BOZANİÇ MAHALLESİ
SU DEPOSU ÖNCEKİ 

HALİ

BOZANİÇ MAHALLESİ
SU DEPOSU YENİ 

HALİ

YILDIZÖREN MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

YILDIZÖREN MAHALLESİ MEVCUT AYAKLI DEPO BAKIM ONARIMI

ZAFERHAMİT MAHALLESİ  MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

ZAFERHAMİT MAHALLESİ  MEVCUT TERFİİ  BAKIM ONARIMI

EMİNEKİN MAHALLESİ  MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

EMİNEKİN MAHALLESİ  MEVCUT TERFİİ  BAKIM ONARIMI

ABBASHALİM PAŞA MAHAL-
LESİ  

MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

BAŞKURT MAHALLESİ  MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

BAŞKURT MAHALLESİ  MEVCUT TERFİİ BAKIM ONARIMI

SAİTHALİMPAŞA MAHALLESİ MEVCUT AYAKLI DEPO BAKIM ONARIMI

SAİTHALİMPAŞA MAHALLESİ MEVCUT TERFİİ BAKIM ONARIMI

KÖRHASAN MAHALLESİ MEVCUT AYAKLI DEPO BAKIM ONARIMI

BELPINAR MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

BELPINAR MAHALLESİ MEVCUT BİRİKTİRME DEPOSU BAKIM 
ONARIMI

BELPINAR MAHALLESİ MEVCUT TERFİİ BAKIM ONARIMI

ORHANİYE MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

OSMANİYE MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

DİKMEN MAHALLESİ MEVCUT AYAKLI DEPO BAKIM ONARIMI

ILICABAŞI MAHALLESİ MEVCUT AYAKLI DEPO BAKIM ONARIMI

KADIKUYU MAHALLESİ MEVCUT AYAKLI DEPO BAKIM ONARIMI

HAYRİYE MAHALLESİ MEVCUT AYAKLI DEPO BAKIM ONARIMI

SARIKAVAK MAHALLESİ MEVCUT AYAKLI DEPO BAKIM ONARIMI

ÇİFTELER İLÇESİ DEPO BAKIM VE ONARIMLARI

SEYİTGAZİ İLÇESİ DEPO BAKIM VE ONARIMLARI
MERKEZ 400 m³ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

MERKEZ 100 m³ TÜRBE MEVCUT DEPO BAKIM 
ONARIMI

YAZIDERE MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

BÜYÜKDERE MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

YENİKENT MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

DEĞİŞÖREN MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

TAŞLIK MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

SARAYÖREN MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

ÇUKURCA MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

ÖRENCİK MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

ŞÜKRANLI MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

ŞÜKRANLI MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

SANCAR MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

TEPEBAŞI İLÇESİ DEPO BAKIM VE ONARIMLARI

KESKİN MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

ALINCA MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

AVLAMIŞ MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

MOLLAOĞLU MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

MOLLAOĞLU MAHALLESİ MEVCUT TERFİİ BAKIM ONARIMI

KARADERE MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

BOZDAĞ MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

ÇUKURHİSAR MAHALLESİ MEVCUT 1000 m³ DEPO BAKIM ONARIMI

HEKİMDAĞ MAHALLESİ MEVCUT TERFİİ BAKIM ONARIMI

HEKİMDAĞ MAHALLESİ 
BİRİKTİRME MEVCUT DEPOSU BAKIM 
ONARIMI

HEKİMDAĞ MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

ULUDERE MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

YARIMCA MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

MİHALLIÇÇIK  İLÇESİ DEPO BAKIM VE ONARIMLARI
YEŞİLYURT MAHALLESİ MEVCUT SU DEPOSU BAKIM

ONARIMI

ALPU İLÇESİ DEPO BAKIM VE ONARIMLARI
MERKEZ 800 m³ SU DEPOSU BAKIM ONARIMI

ARIKAYA MAHALLESİ 100 m³ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

BOZAN MAHALLESİ 300 m³ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

BOZAN MAHALLESİ 100 m³ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

BOZAN MAHALLESİ 300 m³ MEVCUT TERFİİ BAKIM ONARIMI

ÖZDENK MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

YENİDERE MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

ODUNPAZARI  İLÇESİ DEPO BAKIM VE ONARIMLARI
AYVACIK MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

KUYUCAK MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

KUYUCAK MAHALLESİ MEVCUT 2. DEPO BAKIM ONARIMI

KUYUCAK MAHALLESİ TERFİ BAKIM VE ONARIMI

MUSALAR MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

MUSALAR MAHALLESİ TERFİ BAKIM VE ONARIMI

KARAPAZAR MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

KARAPAZAR MAHALLESİ TERFİ BAKIM VE ONARIMI

KARAALAN MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

KARAALAN MAHALLESİ TERFİ BAKIM VE ONARIMI

AŞAĞI ILICA MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

YUKARI KALABAK MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

YUKARI KALABAK MAHALLESİ TERFİ BAKIM VE ONARIMI

GÜLPINAR MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

KARGIN MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

YENİSOFÇA MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

YENİSOFÇA MAHALLESİ TERFİ BAKIM VE ONARIMI

YÖRÜK KARACAÖREN
MAHALLESİ

MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

SARISUNGUR MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

MİHALGAZİ İLÇESİ DEPO BAKIM VE ONARIMLARI
MERKEZ 400 m³ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

MERKEZ TERFİİ BAKIM ONARIMI

SAKARIILICA MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

KARAOĞLAN MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

BOZANİÇ MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

SARICAKAYA İLÇESİ DEPO BAKIM VE ONARIMLARI
MERKEZ TERFİİ BAKIM ONARIMI

BEYKÖY MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

MAYISLAR MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

LAÇİN MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

İĞDİR MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

KAPIKAYA MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

ÖRENCİK MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

ÖRENCİK MAHALLESİ TERFİİ BAKIM ONARIMI

DAĞKÜPLÜ MAHALLESİ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

DÜZKÖY MAHALLESİ MEVCUT AYAKLI DEPO BAKIM ONARIMI

İNÖNÜ İLÇESİ DEPO BAKIM VE ONARIMLARI
MERKEZ 100 m³ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

MERKEZ 300 m³ MEVCUT DEPO BAKIM ONARIMI

MERKEZ MERKEZ 500 m³ MEVCUT DEPO BAKIM 
ONARIMI

MAHMUDİYE  İLÇESİ DEPO BAKIM VE ONARIMLARI

TOPKAYA MAHALLESİ 100 m³ MEVCUT SU DEPOSU BAKIM
ONARIMI
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, içme ve kullanma su temini çalışmaları kapsamında su azlığı 
ve sağlıksız su problemi yaşayan yerleşim yerlerinin içme ve kullanma su ihtiyaçlarını karşılı-
yor. ESKİ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçelerin tamamında içme ve kullanma 

su temini çalışmaları devam ederken, gerçekleştirilen hizmetler vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Avdan Mahallesi; yeni açılan sondaj kuyusu ile birlikte 2 
adet sondaj kuyusu ile su temin edilmektedir. 
Ayvacık Mahallesi; yeni açılan sondaj kuyusu ile birlikte 
cazibeli su iyileştirmesiyle su ihtiyacı karşılanmıştır. 
Kargın Mahallesi; yeni sondaj kuyusu ile yapılacak olan 
arıtma tesisi sayesinde su ihtiyacı karşılanacaktır.
Sarısungur Mahallesi; yeni sondaj kuyusu ile birlikte cazi-
beli su iyileştirmesiyle su ihtiyacı karşılanmıştır.

Aslanbeyli Mahallesi; yeni açılan sondaj kuyusu ile birlikte 
2 adet sondaj kuyusu ile su temin edilmektedir.
Yukarısöğüt Mahallesi; yeni sondaj kuyusu ile birlikte cazi-
beli su iyileştirmesiyle su ihtiyacı karşılanmıştır.

Atıksu Arıtma Tesisi; yeni sondaj kuyusu devreye alınmıştır.
Koçaş Mahallesi; yeni açılan sondaj kuyusu ile birlikte 2 
adet sondaj kuyusu ile su temin edilmektedir. 
Yenidoğan Mahallesi; yeni sondaj kuyusu ile birlikte cazi-
beli su iyileştirmesiyle su ihtiyacı karşılanmıştır. 
Merkez L4 ve L5 kuyuları; yeni açılan sondaj kuyuları ile 
birlikte ilçe merkezinin su ihtiyacı karşılanmaktadır.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi içme suyu ihtiyacını 
gidermek amacıyla yaptığı yeni hat döşemelerinin yanı sıra 

sondaj çalışmaları ile su sıkıntısı yaşayan bölgelerde su 
kapasitelerini de arttırıyor.  

İLÇELERİN TAMAMINDA SONDAJ ÇALIŞMASI

MAHALLELERİMİZ
SUYA KAVUŞUYOR

ÇİFTELER
Arslanlı Mahallesi; yeni açılan sondaj 
kuyusu ile birlikte cazibeli su iyileş-
tirmesiyle su ihtiyacı karşılanmıştır. 

GÜNYÜZÜ
Gümüşkonak Mahallesi; yeni sondaj 
kuyusu ile birlikte cazibeli su iyileş-
tirmesiyle su ihtiyacı karşılanmıştır.

MİHALGAZİ 
Bozaniç Mahallesi; yeni açılan son-
daj kuyusuna elektrik hattı çekilme-
siyle su ihtiyacı karşılanacaktır.

MİHALIÇÇIK
Bey Mahallesi; yeni sondaj kuyusu 
ile birlikte cazibeli su iyileştirmesiyle 
su ihtiyacı karşılanmıştır.

SARICAKAYA 
Beyköy Mahallesi; yeni açılan son-
daj kuyusu ile birlikte 3 adet sondaj 
kuyusu ile su temin edilmektedir. 
İğdir Mahallesi; yeni sondaj kuyusu 
ile birlikte cazibeli su iyileştirmesiyle 
su ihtiyacı karşılanmıştır. 
Laçin Mahallesi; yeni sondaj kuyusu 
ile birlikte cazibeli su iyileştirmesiyle 
su ihtiyacı karşılanmıştır. 
Mayıslar Mahallesi; yeni açılan son-
daj kuyusuna elektrik hattı çekilme-
siyle beraber su ihtiyacı karşılana-
caktır.
Yeniköy Mahallesi; yeni sondaj ku-
yusu ile yapılacak olan arıtma tesisi 
sayesinde su ihtiyacı karşılanacaktır.

TEPEBAŞI 
Alınca Mahallesi; yeni sondaj kuyu-
su ile birlikte biriktirme deposunun 
da devreye alınmasıyla su ihtiyacı 
karşılanmıştır.
Çukurhisar Mahallesi; yeni açılan 
sondaj kuyusu ile birlikte 3 adet 
sondaj kuyusu ile su temin edilmek-
tedir.
Kavacık Mahallesi; yeni sondaj 
kuyusu ile birlikte 2 adet sondaj 
kuyusu ile su ihtiyacı karşılanmıştır. 
Sulukarağaç Mahallesi; yeni sondaj 
kuyusu ile yapılacak olan arıtma 
tesisi sayesinde su ihtiyacı karşıla-
nacaktır.

ODUNPAZARI

BEYLİKOVA

ALPU

İNÖNÜ

MAHMUDİYE

SİVRİHİSAR

SEYİTGAZİ

Ağaçhisar Mahallesi; yeni açılan sondaj kuyusu 
ile birlikte cazibeli su iyileştirmesiyle su ihtiyacı 
karşılandı. 
Güneli (Mamure) Mahallesi; 2 adet sondaj kuyu-
su ile su temin edildi.

Merkez Mahalle; yeni açılan kuyu ile merkez 
mahallelerin su ihtiyacı karşılanacaktır.
Kümbet Yeniköy Mahallesi; yeni açılan sondaj 
kuyusuna elektrik hattı çekilmesiyle beraber su 
ihtiyacı karşılanacaktır.

İsmetpaşa Mahallesi; yeni sondaj kuyusu ile bir-
likte cazibeli su iyileştirmesiyle su ihtiyacı karşılan-
mıştır. 
Merkez L2 kuyusu; yeni açılan sondaj kuyusu ile 
birlikte ilçe merkezinin su ihtiyacı karşılanmaktadır.

Aşağıiğdeağacı Mahallesi; yeni açılan sondaj 
kuyusuna elektrik hattı çekilmesiyle beraber 
su ihtiyacı karşılanacaktır.
Akgüney (Rahmiye) Mahallesi; yeni sondaj 
kuyusu ile birlikte su arıtma tesisiyle içilebilir 
su temini sağlanmıştır.



Yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki kayna-
ğından isale hattıyla Seyitgazi Yolu’n-
daki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 

Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Mü-
dürlüğü Dolum Tesisleri’ne taşınan Kalabak 
Suyu, modern tesislerde özel makinelerle 
yıkama, durulama, kontrol ve el değmeden 
gerçekleştirilen dolum işlemlerinin ardından 
tüketicilere sakalar vasıtasıyla ulaştırılıyor.

Kalabak Suyu’nun hikayesi

Eskişehir halkı, yirminci asrın başlarına kadar 
sıcak termal suyunu testilerde soğutarak 
içmeye çalışırken 1900 yılında Asarcıklı Ali 
Efendi tarafından şehre 15 km. uzaklıktaki 
Sarısungur Suyu, Odunpazarı semtine piş-
miş toprak künklerle getirilmiş, kapalı dağı-
tım yerlerinden, dirhem hesabıyla evlere ve 
mahalle çeşmelerine dağıtılmıştır. Ancak bu 
su aşağı mahallelere kadar götürülememiş-
tir. 1930’lu yıllara kadar nüfusu 15 bini geç-
meyen şehrin içme suyu ihtiyacı bu şekilde 
karşılanmıştır. 

Atatürk’ün talimatı

Cumhuriyetin ilanından sonra, Eskişehir’den 
sık sık geçen Mustafa Kemal Atatürk yine bir 
seyahatinde, aşağı mahallede bulunan tren 
garında mola verir. İşte bu mola, Eskişe-
hir’in içme suyu ihtiyacında yeni bir döne-
min başlamasına sebep olur. Bir bardak su 
isteyen Atatürk’e testide soğutulmuş termal 
suyu sunulur. Değişik bir tadı olan su, Ata-
türk’ün hoşuna gitmez, Eskişehir’in içme 
suyu ile ilgili bilgi ister. En kısa süre de içme 
suyu ihtiyacının karşılanması için dönemin 
Belediye Başkanı Kâmil Kaplanlı’dan soru-
nun halledilmesini ister.

El ile kazılan 45 kilometre

Bunun üzerine Kâmil Kaplanlı kaynak arayı-
şına girer. Türkmen Dağının kuzey yamacın-
da Kalabak Köyü yakınlarındaki kaynaklar-
dan Kalabak Suyu olarak bildiğimiz memba 
suyu bulunur. Şehre giren tahıl ürünleri, ke-
sim hayvanları üzerinden alınan rüsum ile 
şehrin zenginlerinden toplanan bağışlarla 
isale hattı ve deponun finansmanı sağlanır. 
Hattın geçtiği bölgede yaşayan köy halkı ile 
birlikte çalışılır, kazılar elle yapılır, tamamen 
insan gücüyle orman geçilir, 45 kilometreye 
yakın bir hat inşa edilir. 
Uzun bir çaba ve zorlu bir çalışma sonucu 
1936 yılında Kalabak Suyu 10   cm. çapın-
da pik döküm borularla Eskişehir’e ulaştırı-
lır. Bademlik’te de 500 tonluk Kalabak Suyu 
deposu yapılır. 
Muhtelif bölgelere halkın içme suyu temini 
için çeşmeler konulur. 1970’li yıllarda Ba-
demlik deposundan çekilen bir hatla Akar-
başı semtinde basit bir dağıtım istasyonu da 
kurulur.
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1936’dan
günümüze
değişmeyen
kalite!

Kentin güneyinde bulunan Türkmen Dağı’nın 
bin 450 metre yüksekliğinde yeryüzüne 

çıkan kaynak suyu Kalabak, Eskişehir’de 1936 
yılından beri içme suyu olarak tüketiliyor.

Kalabak Suyu, En Sağlıklı 
Doğal Su Listesinde İkinci Oldu

Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’nin, yurt 
genelinde 115 su markasını kapsayan ince-
lemesinde, sadece 10 su markası sağlıklı bu-
lunurken, Eskişehir’in değerlerinden Kalabak 
Suyu, bu 10 marka içinde en sağlıklı ikinci 
doğal kaynak suyu oldu. 
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ESKİŞEHİR’İN SUYU BU TESİSLERDE ÜRETİLİYOR

KALABAK PET ŞİŞE DOLUM TESİSLERİ

KALABAK BARDAK DOLUM TESİSLERİ

Eskişehir’in geleceğine 4 milyon liralık yatırım

Eskişehir Büyükşehir Be-
lediyesi Su ve Kanalizas-
yon İdaresi pet şişe do-

lum tesisi 0,5 litre, 1 litre ve 
1,5 litre dolum makinemizin 
ekonomik ömrünü doldur-
ması nedeniyle 2017 yılında 
son sistem 16 bin şişe/saat 
kapasitesi ile şişirme, do-
lum, etiketleme, paketleme, 
otomatik paketleme ile son 
teknolojiye kavuşturulmuş-
tur. Bu makinenin 0,33 litre, 
0,5 litre, 1 litre ve 1,5 litre pet 
ambalaj üretimine başlanmış 
olup üretim yeni makinalarla 
yapılmaktadır.

Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi Su ve Kanali-
zasyon İdaresi pet üretim 
tesisimizde, bardak üre-
timi devam etmekte iken 
yeniden 2018 yılında 16 
bin adet bardak üretimi 
yapan bardak makinesi, 
otomatik paketleme ro-
botu ile birlikte kurulumu 
yapılarak daha ekonomik 
ve verimli bardak üretim 
makinemiz kurulmuş-
tur. Bu makine ile halen 
üretim devam etmekte-
dir.  2 Numaralı Dolum 
hattımız; 16.000 Adet/
saat kapasiteli Pet Bardak 
dolum makinesidir.

Hat içerisinde;
*Tam Otomatik Bardak
Su Ambalajlama Maki-
nesi
*Tam Otomatik Koli

Paketleme ve Bant Ya-
pıştırma Makinesi olmak 
üzere 2 makineden 
bulunmaktadır.
Tam Otomatik Bardak 
Su Ambalajlama Maki-
nesi işlem sırası;
*Folyo yerleştirme
ünitesi,
*Folyo ısıtma ünitesi,
*Şekil verme ünitesi,
*Dolum ünitesi,
*Alüminyum folyo ile
kapak yapıştırma üni-
tesi,
*Çekme ünitesi
*Kesme ünitesi,
*Makinenin yan tarafın-
da üretimi durdurma-
dan alt ve üst folyoyu
ayırıp sarma ünitesi,
Makine üzerindeki bü-
tün üniteler servo mo-
torlarla çalışmaktadır.
Bu sayede kapasite tam

olarak üretilebilmekte 
ve fire oranı çok düşük 
olmaktadır.  El değme-
den yapılan üretimde 
bütün hijyen önlemleri 
alınmıştır. Kapalı sis-
tem makinede, Hepa 
fitre, Statik toz tutucu, 
Ultraviole lamba ve 
0,01 mikron hava filtresi 
bulunmaktadır. 
Tam Otomatik Koli 
Paketleme ve Bant Ya-
pıştırma Makinesi ise 4 
kişinin yaptığı işi yapa-
rak iş gücünden büyük 
tasarruf sağlamaktadır. 
Yüksek verimli motor-
ların kullanıldığı maki-
neler internetle uzaktan 
erişim özelliğine sahip-
tir. Bardalarımızda en az 
fire oluşan “kare kalıp” 
sistemi kullanılmıştır.

Eskişehir Büyükşehir Belediye-
si Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(ESKİ) Genel Müdürlüğü,  Eski-
şehir’in değerlerinden biri olan 
Kalabak Suyu’nun depolanması 
ve muhafazası için 10 bin ton-
luk içme suyu deposu çalışma-
larını tamamlayarak hizmete 
sundu.  Türkiye’nin en sağlıklı 8 
suyu arasına giren Kalabak Su-
yu’nun depolanması amacıyla 
yapılan yatırım yaklaşık 4 milyon 
liraya mal oldu. Tesis içerisin-
de kullanılan tesisatın tamamı 
paslanmaz çelikten oluştu.

16.000 şişe/saat kapasiteli Pet şişe 
dolum hattıdır.
Hatta İçersin de olan makineler şu 
şekildedir;
Şişirme Makinesi
Monoblok Çalkalama, Dolum ve 
Kapat kapatma makinesi
Etiketleme,
Paketleme
Otomatik Paletleme 
Otomatik Palet Sarma makinesi
Ayrıca üretimin sağlıklı ve kesintisiz 
devam etmesi için yardımcı 
ekipmanlar da bulunmaktadır. 
Bunlar;
Lazer tarih atma ve Kodlama 
makinesi,
Kompresör ve yüksek basınç 
kompresörü,
Soğutma suyu ünitesi,
Havalı konveyör,
Ultraviyole sistemi,
Kalıplar ve Mekanik konveyörlerdir.

Üretim hattımızda 0,33 litre, 
0,5 litre, 1 litre, 1,5 litre olmak 
üzere 4 çeşit pet şişe üretilip 
dolumu yapılmaktadır. El 
değmeden yapılan üretimde 
bütün makinelerde yüksek enerji 
tasarrufu sağlayan motorlar 
bulunmaktadır. 
Doğaya daha az zarar vermek, 
plastik kullanımını azaltmak için 
yapılan çalışmalar sonucunda 
kullanılan kalıplar; kısa boyunlu 
-short neck-  kapak ve preforma
göre tasarlanmıştır. Bu sayede
preform ağırlığı %36 oranında
hafiflemiştir. Tek kullanımlık
şişelerimiz kalitesinden ödün
vermeden, doğaya daha az verir
hale gelmiştir.
Bütün ekipman ve makinelerimiz
uzaktan bağlantı sistemlerine
sahiptir. Servis hizmetlerini
azaltmak ve zamandan tasarruf
sağlamak amacıyla internet
bağlantısı yapılarak uzaktan
müdahale imkanları vardır.
Teknolojik bütün gelişmeler takip
edilerek tesisimizde uygulamaya
geçilmiştir.

1440 
METREKARELİK 

AMBAR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İda-
resi, 2016 yılında ihtiyaca yönelik Kalabak pet şişe dolum 
tesisimize hammaddenin depolanmasına yönelik son sis-
tem sıcağa ve soğuğa dayanıklı 1440 metrekarelik alana 
sahip depoya kavuşmuştur. 





 Büyükşehir Belediyesi, Çif-
teler’in daha sağlıklı içme 
suyuna kavuşturulması 
amacıyla 2 bin metreküp-
lük yeni su deposu yaptı. 
İnşaat çalışmaları tamam-
lanan ve test aşamasında 
olan  depo önümüzdeki 
günlerde faaliyete geçecek. 
Çalışmalar kapsamın-
da hem arıtmadan gelen 
suyun yeni depoya ulaş-
tırılması hem de depo-
dan şebekeye aktarımı 
için yaklaşık 5.900 metre 
HDPE borularla yeni terfi 
ve şebeke hatları yapılarak,  
ilçede suyun kayıp kaçak 
olmadan abonelere iletil-
mesi sağlanacak.  Projenin 
sözleşme bedeli ise 960 
bin TL.  
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Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin kanalizasyon ve yağmur suyu sorunlarından arındı-
rılmış sağlıklı bir altyapıya kavuşturulması amacıyla Mahmudiye ve Mutttalip’de 70 
kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı projelerini tamamlarken, ilçelerde 
çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 

Çifteler’e 2 bin 
metreküplük

yeni su deposu

Eskişehir Büyükşehir Be-
lediyesi Su Kanalizasyon 
İdaresi (ESKİ) tarafından 

Mahmudiye ilçesinde başla-
tılan kanalizasyon ve yağmur 
suyu hatları projesi çalışmaları 
tamamlandı. 2016 yılında ça-
lışmalarına başlanılan kanali-
zasyon ve yağmur suyu hatları 
projesi kapsamında yaklaşık 

38 kilometrelik hat döşendi. 
İlçede boru hattı çalışmaları-
nın bitirilmesiyle evsel kana-
lizasyon atıklarının tamamı 
sisteme alınarak, Atıksu Arıtma 
Tesisine iletiliyor.  8 milyon 
700 bin lira tutarındaki proje 
ile ilçede kanalizasyon atıkları 
ile oluşan çevre kirliliğinin de 
önüne geçilmiş oldu. 

Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi, alt yapı olarak 
bugüne kadar eksik ka-
lan Muttalıp Mahallesi ve 
bölgesinde dev bir altyapı 
hamlesi gerçekleştirdi. 32 
kilometrelik kanalizasyon 
hattı döşendi. Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi Su 
Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) 
tarafından Tepebaşı İlçe-
si Muttalıp Mahallesi’nde 

başlatılan kanalizasyon ve 
yağmur suyu hatları projesi 
çalışmaları bitti. 2015 yılın-
da çalışmalarına başlanılan 
kanalizasyon ve yağmur 
suyu hatları projesi kapsa-
mında 32 kilometrelik hat 
döşendi.  6 milyon 436 bin 
lira tutarındaki proje ile ma-
hallede kanalizasyon atıkla-
rı ile oluşan çevre kirliliğinin 
de önüne geçilmiş oldu. 

ESKİ, Sivrihisar’a 2 adet yeni 
su deposu kazandırdı. Sivri-
hisar ilçe merkezine yakla-
şık 850 bin lira bedelle inşa 
edilen 700 metreküplük su 
deposu, 5 ayrı kuyudan bes-
leniyor. Burada biriken sular 
ise pompalar aracılığı ile ilçe 
genelinde bulunan içme suyu 
depolarına aktarılıyor.  Yine 
ESKİ tarafından Sivrihisar Ye-

nice Mahallede 400 metre-
küplük su deposunun inşaat 
çalışmaları tamamlandı.  Bu 
depo sayesinde özellikle yaz 
aylarında artan su sıkıntısının 
önüne geçilmiş olacak. Yine 
bu depoya ait terfi hatla-
rı, tahliye hatları ve şebeke 
hatlarının yapım çalışmaları 
devam ediyor. 

Han İlçesi’nde 
başlatılan ka-
nalizasyon ve 
yağmur suyu 
hatları projesi 
devam ediyor. 
Bu kapsamda 8 
bin 300 metre-
si tamamlanan, 
3 milyon 900 
bin lira yatırım 
bedelli proje-
nin yüzde 37’si 
tamamlandı.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI 
HIZ KESMİYOR

Mahmudiye’ye 38 kilometrelik hat döşendi

Muttalip’e 32 kilometrelik kanalizasyon hattı

Han’da çalışmalar devam ediyor
Sağlıklı içme suyu ağı Seyitgazi’yi sarıyor

Sivrihisar’a 400 ve 700
metreküplük su deposu

Eskişehir Su Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) 
Genel Müdürlüğü, Seyitgazi İlçesi Kırka 
mahallesinde 12 kilometrelik içmesuyu 
hat çalışmalarını tamamlandı. 

ESKİ’nin yapımına 2017 
yılında başladığı ‘Seyit-
gazi İlçesi ve Mahalle-
leri İçmesuyu İnşaatı’ 
projesi Haziran 2018’de 
tamamlandı.  Proje-
nin tamamlanmasıyla 
Akin-Kırka ve Gemiç 

Mahalleleri temiz içme 
suyuna kavuşmuş oldu.   
İsale hattı inşaatında 
bugüne kadar 12 kilo-
metrelik kısımda 315 
mm çaplı  PE 100 boru 
döşeme işlemi gerçek-
leşti.  

Eskişehir 
Büyükşehir 

Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon 

İdaresi 
(ESKİ) Genel 
Müdürlüğü, 
Sivrihisar’a 
400 ve 700 

metreküplük yeni 
su deposu inşa 

etti. 
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, altyapıda meydana 
gelen kayıp kaçakların azaltılması ve projelendirilmemiş 
hatların tespit edilerek coğrafi bilgi sistemine alınması 
için yer altı radar görüntüleme sistemi kullanıyor. Sistem 
ile gereksiz zemin tahribatının da önüne geçiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, ESKİ için büyük 
önem taşıyan ve kurumun tüm bilişim ağını oluşturan, verilerini güvenli bir şekilde 
depolayan sistem odası kurulumunu yenileyerek altyapısını güçlendirdi.

ZEMİN TAHRİBATININ 
ÖNÜNE GEÇİLİYOR

ESKİ
yeraltını
görüntülüyor!

Radar görüntüleme sistemi,  yer altındaki eski veya 
kaydı bulunmayan şehir altyapılarının araştırılması, 
metalik olan veya olmayan eski içme suyu, kanali-
zasyon ve yağmursuyu sistemlerinin yerinin tespitin-
de ve  bilinmeyen hatların bulunmasında kullanılıyor.  
İki ve üç boyutlu olarak tespit yapan sistemin kulla-
nılması ile zemin tahribatının da önüne geçiliyor.

Teknoloji 
alanında çağın 

yeniliklerine ayak uyduran 
ESKİ, yeraltındaki kaydı 

bilinmeyen içme suyu, kanalizasyon 
ve yağmursuyu hatlarını tespit 

etmek için 2017 yılından beri sismik 
araştırmalarda kullanılan yeraltı radar 

görüntüleme sistemi ile
çalışmalarını sürdürüyor.

KAYIPLARA ERKEN MÜDAHALE
Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi Su ve Kana-
lizasyon İdaresi (ESKİ) 
Genel Müdürlüğü su 
kayıplarına kısa sürede 
müdahale ediyor. 
Eskişehir genelinde su 
kayıpları “Akustik Din-
leme Cihazı” ile tespit 
eden ekipler,  günlerce 
süren tespit çalışmala-
rını 1-2 saate düşü-
rüyor. ESKİ’ye bağlı 
kayıp kaçak tarama 
personeli, cadde ve 
sokaklardaki ana hat 

ile abone hatlarındaki 
su kayıp tespitlerini 
‘Akustik Dinleme Ciha-
zı’ yardımıyla yapıyor. 
‘Akustik Dinleme Ci-
hazı’ ile dinleme yapan 
personel, arızalı suyun 
sesini dinleyerek, yerin 
altındaki su arızasını 
tespit edebiliyor. 
Cihazın kayıpları 
noktasal olarak tespit 
etmesi nedeniyle de 
gereksiz kazı işlemleri 
yapılmayıp üst yapılar 
zarar görmüyor.

Gelişen teknolojik sistemlere uyum sağlanması, daha 
kaliteli, kesintisiz ve güvenli iletişim ortamında hizmet 
verilmesi amacıyla 2017 yılı içinde bilgi işlem altyapısında 
kapsamlı bir donanım ve işletim sistemleri yenileme çalış-
ması yapıldı.
Tüm fiziksel sunucuları sanal yapıya geçirildi. Artan data 
hacmini karşılamak Storage sistemlerimiz gerek Merkezi 
Bilgi işlem biriminde gerekse Genel Müdürlük biriminde 
yenilenerek data kapasitemiz 65 Tb ‘a çıkartılmıştır. Sis-
tem odasının fiziksel olarak yeniden düzenlenmesi, zemin 
yükseltilmesi, iklimlendirme, yangın algılama ve önleme, 
ortam kontrol-izleme sistemleri, ISO 27001 Standartlarında 
yapılmıştır.

BİLGİ İŞLEM 
SİSTEMİ 
YENİLENDİ

Network yapısı IPSEC-VPN bağlantı yöntemi ile 
donanımsal ve yazılımsal olarak yenilenerek ilçeler 
dahil tüm hizmet birimleri güvenli iletim ortamında 
ortak bir ağ yapısına bağlanmıştır.  Atıksu Arıtma 
Dairesi Başkanlığı lokasyonuna fiberoptik  Metro 
Ethernet internet hizmeti tesis edilmesini müteakip 
IP telefon santralı kurulmuş olup bu birimimiz de 
Genel Müdürlüğümüzün ortak dahili telefon santralı 
sistemine dahil edilmiştir. Veri güvenliği ve hizmette 
süreklilik sağlanması amacıyla Merkezi bilgi işlem 
birimimizdeki tüm sunucuların uzak lokasyon repli-
kasyonu ile yedeklenmesi sağlanmıştır.

ESKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesislerinin görüntüleri 7/24 kayıt al-
tına alınıyor.  Harekete duyarlı yapısı sayesinde daha uzun süre kayıt 

tutabiliyor ve güvenlik birimini uyarabiliyor. Sistem altyapısı fiber optik kablolar ve IP standartlarında oluşturulduğun-
dan çok hızlı veri akışı sağlanıyor. Görüntü kayıtları, son sistem sunucu bilgisayarlar sayesinde algoritmalar ile yöneti-
lebilir yapıda oluşturuldu. Bu sayede bakım ve yenileme işlemleri kurum personeli tarafından kolaylıkla yapıldığından 
firmalara bağlılık ortadan kalktı. Tesis mobil üzerinden de dünyanın her yerinden yetki dahilinde izlenebiliyor. Sistem 
üzerindeki olay tanımları ile oluşabilecek aksamalar ve hareketler otomatik e-posta ile ilgili personele bildiriliyor. 
Plaka Tanıma Sistemi 
ESKİ Genel Müdürlüğü’ne giriş ve çıkış yapan tüm araçlar plaka bilgisi, zamanı ve fotoğrafı ile birlikte sunucu üzerinde 
arşivleniyor. Tanımlı araçlara otomatik bariyer açarak işlem süresi kısalıyor.  Aynı zamanda engellenecek araçlar için 
alarm üretiliyor. Kurulumundan itibaren yapılan tüm giriş çıkışlar detaylı olarak raporlanabiliyor.
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Eskişehirlilerin hizmetine sunulan ve hiçbir 
zorluk çekmeden 7/24 su yükleme kolaylığı sağlayan ‘sumatikler’ kent merkezinde 

yaygınlaşıyor. Daha önce 33 noktaya yerleştirilen su dolum noktalarına
12 adet daha eklenerek sayıları 45’e ulaştı. 

V a t a n d a ş a  B ü y ü k  K o l a y l ı k

SUMATİKLERİN
SAYISI 45’E ULAŞTI

Sesli ve görsel olarak işlem yapmaya yönlendirecek şe-
kilde tasarlanan otomatik su dolum cihazları, hafta sonu 
ya da bayram tatili fark etmeksizin kartlı sayaç abonele-

rinin kartlarına 7 gün 24 saat yükleme yapabilmesini sağlıyor. 

Haftanın belli günlerinde merkeze uzak mahallelere 3 adet 
mobil tahsilat ve kredi yükleme araçları ile de vatandaşa öde-
me kolaylığı sağlanıyor.  ESKİ Sıcaksular, Vişnelik, Yunus Emre 
Halk Çarşısı’nda da vezne hizmeti sunuyor.

BÜYÜKŞEHİR KREDİMATİK DEVLET HASTANESİ KREDİMATİK

ESPARK KREDİMATİK MAMURE KREDİMATİK

ÖZDİLEK KREDİMATİK ÇAMLICA KREDİMATİK

BATIKENT KREDİMATİK EMEK KREDİMATİK

YEŞİLTEPE KREDİMATİK ŞARHÖYÜK KREDİMATİK

VİŞNELİK KREDİMATİK  ESENTEPE KREDİMATİK

YENİKENT KREDİMATİK  SICAKSULAR KREDİMATİK

BÜYÜKDERE-B MANÇO YILDIZTEPE KREDİMATİK

HALK CAD.-CEMEVİ  GÜNDOĞDU KREDİMATİK

IHLAMURKENT KREDİMATİK FEVZİÇAKMAK KREDİMATİK

AŞAĞI SÖĞÜTÖNÜ KREDİMATİK KUMLUBEL KREDİMATİK

NEO KREDİMATİK ÇUKURHİSAR KREDİMATİK

TEPEBAŞI KREDİMATİK ERENKÖY KREDİMATİK

KANATLI KREDİMATİK MUTTALİP KREDİMATİK

OSMANGAZİ KREDİMATİK ODUNPAZARI KREDİMATİK

71 EVLER KREDİMATİK SÜMER KREDİMATİK

BAHÇELİEVLER KREDİMATİK ŞİRİNTEPE KREDİMATİK

ÖMERAĞA KREDİMATİK TEKSAN KREDİMATİK

ÖMÜR KREDİMATİK VADİŞEHİR KREDİMATİK

75.YIL KREDİMATİK YENİDOĞAN KREDİMATİK

KURTULUŞ KREDİMATİK ÇANKAYA KREDİMATİK

KIRMIZITOPRAK KREDİMATİK KARAPINAR KREDİMATİK

NERELERDE VAR

ESKİ Su Analiz Laboratuvarı için akretide süreci başladı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde hizmet veren 
ve 86 farklı su analizi gerçekleştiren Laboratuvarda akredite süreci başladı.

2017 yılı itibarıyla yenile-
nen, kapsamı genişleyen ve 
bölgenin en büyük labo-

ratuarlarından biri olan ‘Su 
Analiz Laboratuarı’nda son 
teknoloji cihazlarla, tesise 

alınan ve şebekeye verilen 
suların Kimyasal ve Mikrobi-
yolojik analizi dışında, içme 
suyumuzu temin ettiğimiz 
Porsuk havzasının muhtelif 
yerlerinden de belirli peri-
yotlarda numune alınarak 
analizleri gerçekleştirilmek-
tedir.
Aynı zamanda ilçe ve ma-
hallelerden gelen, şebe-
kenin farklı noktalarından 
(cami, okul, aile sağlığı 
merkezleri vb) alınan ya da 

şikayet üzerine gelen su 
numunelerinin analizleri de 
yapılmaktadır. Laboratuar-
da bulunan cihazlarla farklı 
gruplarda 86 adet analiz 
yapılmakta.  
Su Analiz Laboratuarında 
2018 yılı itibarıyla başlayan 
akreditasyon çalışmaları 
hızla devam etmektedir.
Laboratuarda 3 biyolog, 1 
kimya mühendisi, 2 yüksek 
kimyager, 1 kimyager ve 1 
gıda Mühendisi görev alıyor.

Almanlar işbirliği için Eskişehir’deydi
Merkezi Almanya’nın baş-
kenti Berlin’de bulunan 
German Water Partners-
hip (Alman Su İşbirliği Teş-

kilatı- GWP) tarafından yıl-
da bir kez Türkiye’nin farklı 
şehirlerinde düzenlenen 
‘Türk- Alman Su İşbirli-

ği Günleri’nin 7’incisine 
Eskişehir ev sahipliği yaptı.  
İki gün süren toplantıda 
suyun etkin ve sürdürü-
lebilir ekonomisi, çevreye 
duyarlı teknolojiler ve 
yöntemler, iyi örnekler, 
sektörün gereksinimleri, 
sorunlar ile işbirliği ola-
nakları ele alındı. Eskişehir 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yılmaz Büyükerşen, 
çalıştayda yaptığı konuş-
masında, sanayileşme, 
nüfus artışı ve buna bağlı 

olarak artan su talebi kar-
şısında yeryüzünde kısıtlı 
miktarda bulunan içme 
ve kullanma suyunun, su 
kaynaklarının önemini 
daha da artırdığına vurgu 
yaptı. Suyun kirletilmesi 
ve bilinçli tüketilmeyişi 
nedeniyle var olan su 
kaynaklarımızın azaldığına 
dikkat çeken Büyükerşen,  
“Suyumuza ve su kay-
naklarımıza sahip çıkmak 
hepimiz için önemli bir 
insanlık görevidir” dedi.

ÇAMLICA

Ç.HİSAR

ERENKÖY

ESENTEPE

GÜNDOĞDU

SÜMER

ŞARHÖYÜK

TEKSAN

VADİŞEHİR
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Büyükşehir Belediyesi ilçelerde gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarını 
Sivrihisar’da kesintisiz içme suyu teymini amacıyla gerçekleştirdiği

 90 kilometrelik içme suyu hattı projesi ile sürdürüyor.  

Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallele-
rin içme suyu sorunlarını tek tek çö-
züyor. Kesintisiz içme suyu temini için 

yeni isale ve şebeke hattı çalışmaları yapan 
ESKİ, aynı zamanda yetersiz kalan hatları da 
yeniliyor. ESKİ, Sivrihisar’da eskiyen, arıza-
lara sebep olan ve suyun kalitesini olumsuz 
yönde etkileyen içmesuyu şebekesinin 
yenilenmesi için ilçede 90 kilometrelik yeni 
bir hattın çalışmasına başladı. 9 milyon lira 
sözleşme bedeli olan projeyle Sivrihisar’ın 
içme suyu probleminin kökten çözülmesi 
hedefleniyor. İki etaptan oluşan projenin 
28 kilometrelik kısmı tamamlandı. Projenin 
2019 yılı içerisinde bitirilmesi planlanıyor. 
ESKİ, kurduğu yeni nesil altyapı sistemiy-
le ilçedeki vatandaşların daha sağlıklı ve 
kaliteli içme suyu tüketmelerini sağlamış 
olacak.  Öte yandan ilçede 400 ve 700 
metreküplük içme suyu depo çalışmaları 
da tamamlanarak, devreye alındı.

HABER

Sivrihisar 
içme suyuna 

kavuşuyor

Yenidoğan’ın
10 yıllık su hasreti 

sona erdi
Sivrihisar’ın Yenidoğan mahallesi-
nin yaklaşık 10 yıldır devam eden 
su hasreti ESKİ’nin çabalarıyla sona 
erdi. Yenidoğan mahallesi muhtar 
ve sakinleri, 10 yıl sonra suya kavuş-
manın heyecanını yaşadı. Mahalle 
sakinleri Büyükşehir Belediyesi ve 
ESKİ’ye teşekkür ederek, şunları söy-
ledi: “10 yıldır mahallemizde içme 
ve kullanma suyu yoktu. Mahalle 
sakinleri suyu civar mahallelerden 
ve Sivrihisar’dan getirerek ihtiyacını 
karşılıyordu. Başkanımız Büyüker-
şen de konuya duyarsız kalmayıp, 
2 kilometrelik bir mesafede sondaj 
kuyusu açtırarak su problemini 
kökten giderdi. Burada tüm emeği 
geçenlere, Büyükşehir Belediyesi’ne 
ve ESKİ’ye  teşekkür ederiz” dedi.

İNÖNÜ’DE İÇME SUYU
HATTI YENİLENDİ

ARAÇ FİLOSU GÜÇLENİYOR

Eskişehir Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından İnönü’de 
eskiyen içme suyu hattı 
yenilendi. ESKİ Genel Mü-
dürlüğü ekipleri İnönü’de 
başlatılan altyapı çalışmaları 
kapsamında halk sağlığı 
açısından tehdit oluşturan 
asbestli boruları değiştirdi. 
Proje kapsamında İnönü’ye 

toplam 40  kilometrelik 
içme suyu hattı döşendi. 
İnönüler, ESKİ tarafından 
yapılan yatırımla eski ve 
sağlıksız içme suyu hattın-
dan kurtularak sağlıklı içme 
suyu altyapısına kavuştu.  
ESKİ’nin, ilçede gerçekleş-
tirdiği yenileme çalışmaları 
4,5 milyon liraya mal oldu. 

ESKİ, Eskişehirlilere daha 
iyi, sağlıklı ve hızlı hizmet 
üretebilmek için makine 
parkını genişletmeye de-
vam ediyor. ESKİ, son 1,5 
yılda aldığı 18 yeni araçla 
makine parkındaki araç 
sayısını 228’den 246’ya 
yükseltti. ESKİ tarafından 

2017-2018 yılları arasın-
da; 1adet otobüs,1 adet 
minibüs, 1 adet akaryakıt 
tankeri, 4 adet kamyon 
(vinç), 2 adet kamyon 
(damperli), 5 adet kam-
yonet, 1 adet ekskavatör 
ve 3 adet otomobil satın 
alındı.

ESKİ SU YÖNETİMİNDE DE İDDİALI
Eskişehir Büyükşehir Bele-
diyesi Su ve Kanalizasyon İda-
resi  (ESKİ) Genel Müdürlüğü, 
su kayıp ve kaçaklarının ön-
lenmesi amacıyla çağdaş su 
yönetimi çalışmalarına devam 
ediyor.  Bu kapsamda şehir 
42 bölgeye ayrıldı. Bu bölge-
lerden Gündoğdu Mahallesi 
nüfus, bina katları ve içme 
suyu hatlarının özelliklerinden 
dolayı pilot bölge seçilerek, 
bölgede ölçüm alanında de-
biye duyarlı basınç kontrolleri 
yapılıyor. Bölgede basıncın 

kırılması ile arıza sayılarında 
ve yüzeye çıkmayan fiziki su 
kayıplarında önemli miktarda 
azalma gerçekleşmiştir.
Bölge ölçüm alanlarından 
2017 yılında alınan rakamlar 
ile ESKİ verileri karşılaştırıldı-
ğında şehrimizde kayıp- ka-
çak oranının yüzde 24 olduğu 
görülmüştür. Bu değer 
ülkemiz sıralamasında içme 
suyu şebeke hattı konusunda 
Eskişehir’in çok iyi bir konum-
da olduğunu göstermektedir.

ÇİFTELER 
ARSLANLI’NIN SU 

SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Eskişehir merkezine yaklaşık 

100 kilometre mesafede 
bulunan, Çifteler İlçesi’ne 

bağlı Arslanlı Mahallesi’nin su 
sorunu ekiplerin müdahalesi 

ile ortadan kalktı.
Büyükşehir Belediyesi, kırsalda su sı-
kıntısı yaşayan mahallelerin sorunlarını 
çözmeye devam ediyor. Son olarak 
yaklaşık 2 yıldır susuzluk yaşayan Çifte-
ler İlçesi’ne bağlı Arslanlı Mahallesi’nde 
ESKİ ekipleri gerçekleştirdiği çalışmalar 
ile susuzluk sorununa son verdi. 50 
metreküplük su deposu konulan ma-
hallede gerçekleştirilen sondaj çalış-
maları ile yaklaşık 2000 metrelik boru-
larla kuyudan  mahalleye kesintisiz su 
verilmeye başlandı.

Büyükerşen ve 
ESKİ’ye teşekkür
Çalışmalar için Başkan Büyükerşen ve 
ESKİ’ye teşekkür eden Arslanlı Mahalle 
Muhtarı Adem Saraç “Mahallemizde 
yaklaşık 30 hanemiz var. Günde 2-3 
saat aralıklarla 10-15 dakika su kulla-
nabiliyorduk. Büyükşehir 
Belediye Başkanımız 
Sayın Yılmaz Büyü-
kerşen’e yazdığımız 
dilekçe ile mağdu-
riyetimizi gördü-
ler ve kısa sürede 
ekipler çalışmala-
ra başladı. Kuyu ve 
enerji nakil hattının 
da tamamlanmasıyla 
3 gündür hiçbir kesinti 
yaşamadık. Emeği geçen 
başta Sayın Yılmaz Büyükerşen 
olmak üzere tüm emekçilere çalışma-
lar için teşekkür ediyoruz” dedi.
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Eskişehir Büyük-
şehir Belediyesi Su 
ve Kanalizasyon 
İdaresi’nin, ilk olarak 
1999 yılında 300 
abone ile başladığı 
‘ön ödemeli elekt-
ronik kartlı sayaç’ 
uygulaması, 2018 
yılı itibari ile ge-
çen   18 yılda 365 
bin aboneye ulaştı.  
Elektronik Kartlı 
Sayaç uygulaması 
sayaç okuma ve 
faturalandırma, 
su kesme-açma, 
sayaç sökme- tak-
ma gibi işlemleri 
ortadan kaldırırken; 
abonelere istedikle-
ri süre ve miktarda 

su kullanma imkanı 
da sunarak tasar-
ruf sağlıyor.  2000 
yılında ESKİ bünye-
sinde kurulan Elekt-
ronik Kartlı Sayaç 
İmalat Tesisi’nde ön 
ödemeli elektronik 
kartlı sayaçların seri 
üretimine geçildi. 
Üretilen elektronik 
kartlı sayaçların, 
‘hizmet yeri yeterli-
lik belgesi’, ‘imalata 
uygunluk belgesi’, 
‘MID (Mesuring 
İnstrument Dire-
ctive) Belgesi’, ‘CE 
işaretini kullanma 
izni’ ve ‘marka tescil 
belgeleri’ mevcut 
bulunmaktadır.

Eskişehir Büyükşehir Be-
lediyesi Su ve Kanalizas-
yon İdaresi (ESKİ) Genel 
Müdürlüğü, 1974 yılında 
Mihalgazi İlçesi Sakarı Ilıca 
Mahallesindeki Ormaniçi 
mevkiinde yapılan eski 
cazibeli su kaynaklarını 
tekrar elden geçirdi.  Zorlu 
coğrafi koşullara sahip 
bölgede 2 adet drenaj 
çalışması ile Sakarı Ilıca 
Mahallesi’nin su ihtiyacı 
karşılanmış oldu.  2017 yılı 
içerisinde bölgede toplam 
13 adet drenaj ve kaptaj 
yenileme çalışması yapıldı. 
ESKİ, 2018 yılı içerisinde 
ise yağışların az olması 
nedeniyle kaynak sularının 
azalması,  uzun yıllar önce 
yapılan daha sonra atıl ko-
numda bırakılan cazibeli 
kaynak sularının kaptajla-
rın sel ve çamurla dolması 
sebebiyle Mihalıççık’ın 
Sazak Mahallesi İstasyon 
mevkiinde, Hamidiye Ma-

hallesi’nde, Kavak Mahal-
lesi’nde, Ahurözü Mahal-
lesi Kıyı yerleşkesinde ve 
Çalkaya Mahallesi’nde 
14 adet, Alpu Çukurhisar 
’da, Mihalgazi Sakarılı-
ca’da,Odunpazarı İlçesi 
Musalar Mahallesi’nde ve 
Kıravdan Mahallesi’nde 
2, Kargın Mahallesi’nde 
1 adet, Kayacık Mahalle-
si’nde 1 adet, Odunpazarı 
İlçesi Karaçay Mahalle-
si’nde 1 adet,  Han İlçesi 
Gökçeyayla Mahallesi’nde 
1 adet, Seyitgazi İlçesi 
Sancar Mahallesi’nde 1 
adet ve Tepebaşı İlçesi 
Karadere Mahallesi’nde 1 
adet olmak üzere toplam 
olarak 24 adet drenaj ve 
kaptaj yenileme çalışması 
yaptı. Söz konusu mahal-
lelerde yaşanan mağduri-
yetler ESKİ bünyesinde ki 
ekiplerce giderilerek, tüm 
mahalleler temiz içme 
suyuna kavuşturuldu. 

Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi Su ve Kana-
lizasyon İdaresi (ESKİ) 
Genel Müdürlüğü içme 
suyu tesislerine enerji 
ulaştırmak için kendi 
imkanlarıyla 650 bin 
TL yatırımla enerji nakil 
hattı yaptı. ESKİ, ge-
çen yıl Odunpazarı’nın 
Ayvacık Mahallesi’nde 
ve Avdan Mahallesi’nde 
Alpu’nun Güneli Mahal-
lesi’nde, Tepebaşı’nın 

Kavacık Mahallesi’nde, 
Sivrihisar’ın Kınık ve 
Yenidoğan Mahallesi’n-
de, Mihalıççık’ın Beyköy 
Mahallesi’nde, Çifteler’in 
Sadıroğlu ve Arslanlı 
Mahallesi’nde enerji 
hattı yapımı gerçekleş-
tirdi.  Yapımı tamamla-
nan enerji nakil hattı ya-
pımı ile bu mahallelerde  
temiz ve içilebilir içme 
ve kullanma suyuna 
kavuşmuş oldu.

ESKİ bünyesinde rögarların temizliğinden 
sorumlu ekiplerce cadde ve yol kenar-
larında bulunan yağmur ızgaraları ve 
mazgallar düzenli olarak temizleniyor. 
Şehir merkezinde ve kırsalda çalışmalarını 
sürdüren ekipler, vatandaşlar tarafından 
‘185 çağrı merkezine’ gelen şikâyetleri de 
dikkate alıyor. ESKİ yetkilileri özellikle in-
ternet ve elektrik hizmetleri veren firmalar 
tarafından yol kenarlarında yapılan çalış-
malar nedeniyle yağmur ızgaralarına zarar 
verildiğini, bu sebeple vatandaşlardan 
çokça şikâyet aldıklarını belirttiler. İnternet 
ve elektrik altyapı çalışmaları yapıldıktan 
sonra üst yapı çalışmaları sırasında firma-
ların rögarları korumadan kum ve asfalt 
döktüğünü ifade eden yetkililer, bunun 
da özellikle yağışlı havalarda tıkanmalara 
sebebiyet verdiğini dile getirdiler.
Rögarlardaki tıkanmalar ile ilgili vatan-
daşlar, 185’i arayarak ESKİ arıza ve şikâyet 
hattına taleplerini oluşturabilirler.

SU KAYNAKLARI 
KORUMA 

ALTINA ALINDI

6 İLÇENİN MUHTELİF 
MAHALLERİNE 

ENERJİ NAKİL HATTI

SEL TEHLİKESİNE 
KARŞI ÖNLEM

ESKİ Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği 
‘Elektronik Kartlı Sayaç’ uygulaması ile bir 

yandan suyun tasarruflu kullanılmasını sağlıyor 
diğer yandan vatandaşın bütçesini koruyor.KORUYOR

HEM BÜTÇEYİ 
HEM KAYNAKLARI

KARTLI SAYAÇ

NASIL BAŞVURULUR?

E K S ’ N İ N  AVA N TA J L A R I

Kimlik ile birlikte abone servisine başvurmanız halinde EKS 
başvurunuz oluşturulacaktır. Size verilen montaj yeri hazır-
lama formuna uygun olarak yerinizi hazırlayarak 185  nolu 
telefonu aradığınız taktirde sayacınızın montajı yapılacak 
ve elinizdeki evraklarla 1 iş günü  sonra Abone Servisine 
giderek abone sözleşmesi imzalayacak ve EKS aboneliğinizi 
başlatmış olacaksınız.

Peşin ödenmiş su tüketimi geliri,
Gerektiğinde tüketim saatlerine göre kade-
meli ücretlendirme imkanı,
Sayaç sökme-takma, montaj kolaylığı,
Elektronik ve mekanik ölçüm, ölçme hassasi-
yeti ve güvenirliği,
Sağlamlık ve dış müdahaleye karşı koruma,
Yüksek seviyede güvenlik ve veri bütünlüğü,
Su akışının elektronik kontrolü,
Su akışında kontrol ve azalma,
Su kaçağı ve donmaya karşı izolasyon,
Su kullanımı ve ödemelerde geliştirilmiş bilgi,
Su kaynaklarının ve üretim tesislerinin daha iyi 
yönetimi,
Ulusal ve Uluslar arası standartlara uyulması,
Kırtasiye giderlerinde yaklaşık %50 azalma,
Ulaşım giderlerinde yaklaşık %90 azalma,
Zaman ve kişisel giderlerinde yaklaşık %85 
azalma,
Tahsil edilemeyen alacaklarda  %100 azalma 
sağlanır

HABER



ALO 185 Çağrı Merkezine abonelerimiz tarafından gelen 
arıza ihbarı ve talepler, çağrı merkezi ile bütünleşmiş bir 

şekilde çalışan mobil iş emri uygulaması ile iş emrine 
dönüştürülerek ilgili saha ekiplerine gönderiliyor. Bu 

şekilde 185 Çağrı Merkezinde kaydı oluşturulan 
arıza taleplerine yönelik çözümlerse en kısa 

sürede giderilmiş oluyor.

BU GELEN ÇAĞRILAR
BİRİMLERE NASIL AKTARILIYOR, 

İLETİŞİMİ NASIL 
SAĞLANIYOR?
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İçme ve altyapı sorunlarının 
kolay biçimde iletilmesi ve 
kayıt altına alınan başvuru-

ların hızla çözülmesi amacıyla 
hizmet veren ‘ALO 185’ çağrı 
merkezi, vatandaşların içme 
suyu arızaları, kanalizasyon arı-
zaları, sayaç arızaları, su kirliliği, 
susuzluk ve kaçak su kullanımı 
gibi şikayetlerine kısa sürede 
ekiplere ileterek çözüm sağ-
lıyor.  185 Çağrı Merkezi hak-
kında bilgi veren ESKİ yetkilileri, 
2017 yılı içerisinde yaklaşık 300 

bin çağrı aldıklarını ve bunların 
büyük bir bölümünü karşıladık-
larını ifade etti. Yetkililer“18 per-
sonelimiz ile 365 gün 24 saat 
vatandaşlarımızın sorunlarını 
ilgili birimlerimize ulaştırmak 
ve hızla çözümünün gerçek-
leşmesini sağlamak amacıyla 
çalışıyoruz. Bizlere gelen şika-
yetler buradaki personelimiz 
tarafından alınıyor ve mobil iş 
emri uygulaması aracılığı ile 
direk olarak sahadaki ekiple-
rimize iletiliyor. Ayrıca görüş-

me sırasında verdiğimiz takip 
numarası ile de vatandaşlarımız 
www.eskisehir-eski.gov.tr adre-
si üzerinden şikayetin durumu 
hakkında anlık bilgi alabiliyorlar” 
şeklinde konuştular. Yetkililer 
ayrıca planlı ve plansız su ke-
sintilerinin de web site üzerin-
den anlık olarak sağlanan bilgi 
girişi ile takip edilebileceğini 
belirterek, su kesintisi yaşanan 
bölgelerle ilgili olarak vatandaş-
lara SMS yoluyla da bilgilendir-
me yapıldığını ifade etti.

185 çağrı merkezi halka bilgi veriyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(ESKİ) Genel Müdürlüğü, çağdaş belediyecilik hizmeti anlayışı 

ile abonelerinden gelen şikâyet, sorun ve taleplerine “ALO 185” 
ile kısa sürede yanıt vererek, çözüme kavuşturuyor.

“ALO 185” İLE 
ANINDA
ÇÖZÜM

ALO 185 Çağrı Merkezi, 2017 yılında 
toplam 293.807 çağrı aldı. Bu 

çağrıların yüzde 90’nı karşılandı ve 
toplam 264.996 çağrı cevaplandırıldı

4 SORUDA 185
HAKINDA BİLMENİZ

GEREKENLER

HABER

ALO 185 Çağrı Merkezi, 7 gün 24 saat kesintisiz 
hizmet esasına göre abonelerimizle iletişimimiz 

noktasında 18 personel ile çalışmaktayız. Vatandaşın 
memnuniyeti için her türlü yenilik ve sorunlara süratli 

bir çözüm getirme çabası içersindeyiz. Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan tüm kişi 
ve kuruluşların içme ve alt yapı gibi sorunlarını en kolay 
biçimde iletebilmesi ve kayıt altına alınan başvuruların 

en kısa sürede çözüme ulaştırılması esasına dayalı 
olarak çalışmaktayız. Bu kapsamda vatandaşlarımız 

içme suyu arızaları, kanalizasyon arızaları, sayaç 
arızaları, su kirliliği, susuzluk, kaçak su 

kullanımı hakkında 185 Çağrı Merkezine 
ihbarda bulunabilirler.

185 ÇAĞRI MERKEZİ 
NASIL BİR HİZMET 

SUNUYOR?

Eskişehir genelinde planlanmış su kesintisi veya 
ani oluşan şebeke hattındaki arızalar (patlak) nedeniyle 
bölgenizde yaşanan su kesintilerini bilgisini ESKİ Genel 

Müdürlüğümüzün http://www.eskisehir-eski.gov.tr/ 
sitesinden veya 185 Çağrı Merkezimizi arayarak telesekreterden 

dinleyebilirsiniz.Vatandaşlarımız detaylı bilgiye sahip olmak 
isterlerse çağrı merkezi temsilcimizden de öğrenebilirler. 

Çalışmalarımızın durumu hakkında sistemde kayıtlı 
abonelerimizin telefon numaralarına su kesintisi yaşanan 

bölgelerin bilgisi SMS olarak gönderilmektedir. Bunun 
yanı sıra Alo 185 Çağrı Merkezimizde oluşturulan 

arıza talepleri ve iş emri sonucu da SMS yolu 
ile vatandaşlarımıza

iletilmektedir.

SU KESİNTİSİNİ 
NASIL 

ÖĞRENEBİLİRİZ? 

Mobil iş emri uygulaması ESKİ Genel Müdürlüğü’nün 
her birimlerinde saha ekiplerinin de ellerinde bulunduğu 
tabletler sayesinde kullanılan bir arıza takip sistemidir. Bu 

amaçla arızanın giderilmesi ve saha ekiplerine yönlendirilen 
işleri, sahadayken izleme olanağı sağlamaktadır. Mobil 
iş emri uygulaması ile saha ekiplerinin işe başlama ve iş 
bitirme butonlarını kullanarak vatandaşlarımızın istek ve 
şikâyetlerine ne kadar kısa zamanda ve etkin bir biçimde 

çözüldüğü aşamanın kaydı bu şekilde tutulmaktadır. 
Kentimizde 365.000 üzerinde elektronik kartlı 

sayaç abonesi bulunmaktadır.  Bu sistemle 
abonelerimizin karşılaşabilecekleri sorunları 

daha hızlı, daha ekonomik ve etkin 
bir şekilde çözebilmekteyiz.

MOBİL İŞ EMRİ 
UYGULAMASI NEDİR,

NASIL ÇALIŞIR?
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Halkla İletişim Bülteni

Hazırlık
Volkan ÖVEN

İletişim Adresi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Arifiye Mh.

İki Eylül Cd. No:53 ESKİŞEHİR Tel: ( 0 222 ) 211 55 00 - 1218
e-mail: haber@eskisehir.bel.tr

Basım Yeri
Uniprint Basım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Ömerli Mh. Hadımköy - İstanbul Cd. No:159
Hadımköy Arnavutköy 34555 İstanbul / Türkiye

Telefon: ( 0 212 ) 798 28 40 pbx
Faks:    ( 0 212 ) 798 20 63

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire 

Başkanlığı adına sahibi
Deniz KAPLAN

Yazı İşleri Müdürü
Utku Görkem KIRDEMİR




