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Hayatın Kaynağını yaşatan kurum olmayı vizyon edinmiş ASKİ  Genel Mü-
dürlüğü öncelikle, sağlıklı  bir çevre ve sağlıklı bir  yaşam  için su kaynakla-
rımızı koruyarak halkımıza kaliteli ve temiz içme suyunu temin etmektedir. 
Atık su ve yağmur sularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak, kullanıl-
mış suların doğaya faydalı dönüşümünü sağlayan ve kurumsal gelişiminde 
modern yönetim anlayışını benimseyen kurum olmak ve bu çalışmalar doğ-
rultusunda vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlamaktır.

ASKİ Genel Müdürlüğü olarak öncelik verdiğimiz değerlerimiz insana ve 
çevreye saygılı olmak, sürekli ve kaliteli yönetimle kurumsal gelişimimizi hep 
üst düzeylere taşımak son olarak da süreç yönetimi ve ekip çalışmasıyla kali-
teli hizmet sunmaktır.

Genel Müdürlük olarak benimsemiş olduğumuz ilkelerimiz;

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı esastır. Uluslararası kalite yönetim sistem-
leri benimsenmiştir. Hizmet anlayışı ve sunumunda süreklilik sağlanacaktır. 
Süreç yönetimi ve ekip çalışması etkin kılınacaktır. Abonelerimize güler yüz-
lü ve saygılı olunacak bir şekilde hizmet sunulacaktır. Yaşanabilir bir çevre 
için çalışılacaktır. Hukuka uygun karar alma ve uygulama süreçleri oluşa-
caktır. Paydaşlarla etkin işbirliği geliştirilecektir. Şeffaflık ve hesap verilebi-
lirlik yaygınlaşacaktır. Açık kapı politikası uygulanacaktır. Bu ilkeler öncü-
lüğünde alanında örnek bir kurum olarak vatandaşlarımıza hizmet sunmaya 
devam edilecektir.

& M İ S Y O N U M U Z
V İ Z Y O N U M U Z
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BAŞKENT’TE
KAVŞAKLARA YENİ DÜZENLEME

 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ARALARINDA 
GENELKURMAY  KAVŞAĞI’NIN DA BULUNDUĞU BAZI 
NOKTALARDA GÖRSEL ZENGİNLİĞİ ARTIRMAK AMACIYLA 
KADEMELİ KAVŞAK YAPIYOR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, arala-
rında Genelkurmay Kavşağı’nın da bu-
lunduğu bazı noktalarda görsel zenginli-
ği artırmak amacıyla kademeli (katmanlı) 
kavşak yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği 
Dairesi Başkanlığı yetkilileri, kavşaklarda 
tek zemin üstüne yapılan peyzaj düzen-
lemelerinin, trafikteki araçlar arasında ye-
teri kadar görünmediğini ve kaybolduğu-

nu belirterek, bu noktaları görsel olarak 
daha zengin göstermek amacıyla bazı 
noktalara kademeli kavşak düzenlemesi 
yaptıklarını, bazılarındaki düzenlemelerin 

de sürdüğünü söylediler.
Yetkililer, bu kapsamda Dikmen Cad-

desi-Çetin Emeç Bulvarı Polisevi önü, 
Çankaya 100. Yıl Pazar Kavşağı, Sin-
can Ahi Mesut Bulvarı-1562. Cadde ke-
sişimi, Sincan Ahi Mesut Bulvarı-Vatan 
Caddesi kesişimi, Eryaman Devrimler 
Caddesi-Medeni Kanun Caddesi kesişi-
mi, Doğukent İkea önü, Siteler ve Kalecik 
ilçesinde katmanlı kavşak çalışmalarının 
tamamlandığını belirttiler. 

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son ola-
rak da “Genelkurmay Kavşağı” olarak bi-
linen ve TBMM, Genelkurmay Başkanlığı, 
Jandarma Genel ve Deniz komutanlıkla-
rının tam ortasında yer alan kavşakta ça-
lışma yapıyor. Bu kavşakta da çalışmalar 
tamamlanmak üzere. 

Yetkililer, Genelkurmay kavşağındaki 
bu çalışmanın kavşakta trafik sıkışıklığı-

nı artırdığı yönündeki iddiaların gerçeği 
yansıtmadığını belirterek, kavşağın ge-
nişliğinde bir değişiklik yapılmadığını vur-
guladılar.
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MOGAN’A CAN SUYU ASKİ’DEN 
ASKİ BÜROKRASİYİ BEKLEMEDEN MOGAN’A YARDIM ELİ UZATTI

Yağışların az olduğu yaz aylarının ardından 
su seviyesi ciddi oranda düşen Mogan Gö-
lü’nde tehlike çanları çalmaya devam ediyor. 
Kamuoyunda kirlilik ve toplu balık ölümleri 
nedeniyle birçok kez gündeme gelen Mogan 
Gölü’ne en büyük destek ASKİ’den geldi.

Mogan Gölü’nün dip çamurunun temizlen-
mesi, gölü besleyen derelerin ıslahı ve gölün 
yeniden hayat bulması için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı öncülüğünde Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı ve Gölbaşı Belediye Başkanlığı’nın katılı-
mıyla bir protokol imzalanmış, ancak aradan 
geçen 1 yıllık sürede Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğünün çalışma-
ları haricinde gölde kayda değer hiçbir çalış-
ma yapılmamıştı. Gölde yaşanan kirlilik ve su 
azlığı problemlerinin önüne geçmek için bü-

rokrasiyi beklemeyen ASKİ Genel Müdürlüğü 
acil olarak duruma müdahale ederek Mogan 
Gölü’ne can suyu vermeye başladı.

ASKİ Kesikköprü Barajından İvedik Arıtma 
Tesisine giden ana hatlardan Mogan Gölü’ne 
bağlantı yaparak göle günde 20.000 metre-
küp su vermeye başladı. Su verilen gölde ba-
lıkların özellikle suyun verildiği noktaya doğru 
toplandığı dikkat çekti. Yetkililer göle verilen 
suyun temiz ve bol oksijenli olmasından do-
layı balıkların bu bölgeye toplandığını ifade 
ettiler.

ASKİ yetkilileri, gölün temizliği ile ilgili ya-

pılan çalışmalarda bugüne kadar herhangi bir 
bedel almadıklarını, göle verilen su için de 
taraflarına herhangi bir ücret ödenmediğini, 
buna rağmen gölün kurtulması için çalışmala-
rına devam edeceklerini belirttiler.

Kamuoyunda kirlilik ve toplu balık ölümleri nedeniyle birçok kez gündeme gelen 
Mogan Gölü’ne en büyük destek ASKİ’den geldi.
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ASKİ teknolojiyi yakından takip etmeye devam edi-
yor. ASKİ Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan 
Genel Müdürlük binası içerisinde çalışanların otopark 
problemini çözmek için sıra dışı bir yönteme başvur-
du. Mekanik çok katlı otopark olarak adlandırılan bu 
sistemle normalde tek bir aracın sığabileceği bir ala-
na onlarca araç park edebiliyor.

 Otopark hakkında bilgi veren ASKİ Genel Müdürü 
şunları söyledi: “Genel Müdürlüğümüzün hizmet ala-
nının genişlemesiyle çalışan sayımız da önemli ölçüde 
arttı. Bu da beraberinde ciddi bir otopark sorununu 
getirdi. Kazım Karabekir caddesi üzerinde bulunan 
Genel Müdürlük binamızda mevcut park alanı çalışan-
lara yeterli gelmeyince farklı bir teknoloji kullanmaya 
karar verdik. Özellikle Uzakdoğu ülkelerinde çok yay-
gın olan bu mekanik çok katlı otoparklarla bir aracın 
park edebileceği alana onlarca araç park edebiliyor 
ve yerden önemli ölçüde tasarruf sağlıyor” dedi. Oto-
parkın faydalarını şöyle sıraladı: “Otopark 10 bölüm-
den oluşuyor. Her bir modüle 16 araç park edebiliyor. 
Toplam park kapasitesi 160 araç. Yani 10 aracın park 
edebileceği alana 160 araç sığıyor. Tamamen ken-
di kendini kontrol eden bir sistem olarak tasarlanan 
otoparka Personel kartı ile giriş yapılıyor. Araçlar kart 
okutulduğu zaman otomatik olarak çıkış kapısına gel-
mekte. Araç çıkış kapısına geldiğinde de yönü otoma-
tik olarak kapı yönüne döndürülüyor. Bu sayede kaza 
ihtimali sıfıra iniyor. Otopark tamamen kapalı olduğu 

için araçlar dış müdahalelerden ve ortamdan etki-
lenmiyor. Otoparklarda yaşanan ufak kazalar, çizilen 

araçlar, kapı-
ların birbirine 
çarpması gibi 
sorunlar da bu 
sistemde ya-
şanmıyor.”

  Kapasite 
açısından Tür-
kiye’nin en bü-
yük mekanik 
katlı otoparkı-
nı ASKİ’ye kur-
duklarını ifade 
eden Aski Ge-
nel Müdürü,” 
otopark ımı-
zı Türkiye ve 
d ü n y a ’d a k i 
emsal ler ine 

göre çok daha ucuz bir fiyata mal ettik, 160 araç kapa-
siteli, otomatik yönlendirmeli, kart okuma sistemine 
ait otoparkımız dış binasıyla birlikte toplam 5 Milyon 
TL’ye yapıldı, bu ise betonarme çok katlı otopark ma-
liyetine göre 3’te 1 daha ucuz, Kuruma ve vatandaş-
larımıza en iyi hizmeti sunabilmek için teknolojiyi ya-
kından takip etmeye devam ediyoruz “ dedi.

ASKİ’DEN BİR İLK
ÇOK KATLI OTOPARK SİSTEMİ 
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ASKİ bilgi ve tecrübelerini diğer 
kurumlarla paylaşmayı sürdürüyor.

 Saraybosna Sular İdaresi Genel 
Müdürü Nezir Hadzic ve beraberindeki 
heyet ASKİ Genel Müdürlüğü’nü ziyaret 
ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

 ASKİ’nin  içmesuyu ve atıksu 
alanlarındaki bilgi ve tecrübelerinden 
faydalanmak istediklerini ifade eden 
Bosna Hersek’li Heyet, kurumumuzun 
bilgi birikiminden faydalanmak ve görüş 
alışverişinde bulunmak istediklerini 
belirtti.

 Ziyaret kapsamında Bosna Hersek’li 
Heyete brifing verilirken, Saray Bosna 
Sular İdaresi Genel Müdürü  Hadzic, 
ASKİ’nin Avrupa şehirlerinden daha 
ileride olduğunu belirterek, çalışmalarını 
yerinde görme ve tecrübelerinden  
faydalanma imkanı verdikleri için tüm 
ASKİ ailesine teşekkür etti.

ASKI’YE
BOSNA HERSEK SULAR IDARESI’NDEN ZIYARET
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İNŞAAT ATIKLARI MAZGALLARI TIKIYOR
Ankara’daki tüm su ve atık su hizmetlerini başarıyla 

ve eksiksiz yerine getiren ASKİ Genel Müdürlüğü, 
yaklaşan kış mevsimine yönelik yaptığı çalışmalara 
tüm hızıyla devam ediyor.

Yağışlı  havalarla birlikte su baskınlarını önlemek 
için her türlü önlemi aldıklarını belirten Aski Genel 
Müdürü, “Izgaralara yağmur suyu ile birlikte 
gelen hafriyat, çöp ve diğer pislikler  sürekli olarak 
temizlenmekte fakat yaklaşan kış aylarından 
meydana gelebilecek şiddetli yağışlarda herhangi 
bir olumsuzluk meydana gelmemesi için kesintisiz 
hizmetlerimize devam etmekteyiz” dedi.

SOKAKLARA  İNŞAAT HAFRİYATI
BIRAKMAYIN

Yağmur suyu hatlarının ve ızgaralarının 
tıkanmaması noktasında vatandaşlara da görev 
düştüğünü belirten ASKİ Genel Müdürü vatandaşların 
yağmur suyu ızgaralarına çöp atmamaları ve sokaklara 
inşaat hafriyatlarını bırakmamaları konusunda 

uyarıda bulundu. Izgaraların yakınına çöp ve diğer 
malzemelerin bırakılması yağışlarla birlikte ızgaraların 
tekrar tıkanmasına neden olacağını kaydetti.

Aski Genel MüdürÜ, “Ankara’da gelişi güzel 
çevreye atılan plastik ve naylon ürünler ile tahta 
ve bez parçaları gibi atıklar yağmursuyu hatlarını 
engelleyerek su baskınlarına neden oluyor ve büyük 
tehdit oluşturuyor. Kanal açmada kullanılan özel 
vakumlu araçlarımız sayesinde toprağa basınçlı 
hava verip gevşeterek kanalizasyon sisteminde 
tıkanıklıklara anında müdahale ediyoruz fakat, 
bilindiği gibi özellikle yağışlı havalarda kum, çakıl, 

çöp gibi malzemelerin zaman içerisinde rögar ve 
mazgalları tıkayarak cadde ve sokaklarda su birikintisi 
oluşmasına ve kanalizasyon şebekesinin verimli 
çalışmasına engel oluyor. İnşaatların hafriyatlarından 
çıkanlar sokaklara bırakılıyor, yağmur yağdığında 
bunlar mazgalları tıkıyor. Sular geri akıyor. Son 
yağmurda Türközü Mahallesi’ndeki mazgallardan 20 
kamyon moloz çıkardık. Bu konuda vatandaşlarımızı 
duyarlı olmaları konusunda uyarıyoruz”

ASKI’DEN
INŞAAT ATIKLARI UYARISI
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SU DEPOLARININ BAKIMINI İHMAL ETME-
YİN...

- ASKİ GENEL MÜDÜRÜ:
“SU DEPOLARININ YILDA EN AZ BİR KEZ TE-

MİZLİK VE BAKIMI YAPILMASI GEREKİYOR”
“PERİYODİK BAKIM, DEPOLARIN İÇİNDE 

PAS OLUŞMASINI, YOSUN TUTMASINI, BAKTE-
Rİ ÜREMESİNİ ÖNLER”

 
Ankara Su ve Kanal İşletmesi (ASKİ) Genel Mü-

dürü, apartman ve iş yerlerindeki su depolarının yıl-
da en az bir kez temizlik ve bakımı yapılması gerekir-
ken, abonelerin çoğunun bu bakımı yaptırmadığını 
söyledi.

Depolardaki suların sağlıklı tüketilmesi için rutin 
bakım ve temizlik işlemlerinin mutlaka yaptırılması 
gerektiğini bildiren Aski Genel Müdürü, “Su depola-
rının bakımı yılda en az bir kez yapılmalı. Periyodik 
bakım, depoların içinde pas oluşmasını, yosun tut-
masını, bakteri üremesini önler” dedi.

ASKİ’nin, şehir şebeke suyunu, İvedik İçme 
Suyu Arıtma Tesisleri başta olmak üzere bölge-
sel arıtma tesislerinde son teknolojik sistemler-
le  arıtarak en sağlıklı haliyle abonelerine sun-
duğunu ifade ederek, abonelerin de suyu hijyen 
şekilde, güvenle tüketebilmeleri için üzerilerine dü-
şen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. 

“(SULARIMIZ KİRLİ) DİYE ASKİ’Yİ SUÇLU-
YORLAR” 

Su depolarının temizlenmemesi durumunda olu-
şan tehlikelere karşı Başkentlileri uyaran Aski Genel 
Müdürü, şunları söyledi:

“Su depolarının yılda en az bir kez temizlik ve ba-
kımının yapılması gerekirken, abonelerin çoğu, bu 
bakımı yaptırmıyor. Herhangi bir su kesintisinde, su 

depolarının içinde uzun süre beklemiş suyu kullan-
mak zorunda kalan Başkentliler, bu kez ‘sularımız 
kirli’ diye ASKİ’yi suçluyor. Oysa ASKİ, şehir şebe-
ke suyunu konutlara getirinceye kadar birçok arıtma 
safhasından geçirerek en sağlıklı şekliyle aboneleri-
ne sunuyor. Ancak bakımı yapılmayan su depoları-
nın içi pas tutuyor, çamur birikiyor ve yosun bağlıyor. 
Sonrasında bu gibi nedenlerden dolayı sadece su 
kirlenmiyor, aynı zamanda suda bakterilerin üreme-
sine de zemin hazırlanmış oluyor.”

Su depolarında temizlik ve bakım yaptırmak iste-
yen kurum, kuruluş ve kişiler, “https://www.aski.gov.
tr/tr” adresli web sitesinde bulunan yetkili firmaların 
adres ve telefonlarına ulaşabilirler.

SU DEPOLARININ BAKIMINI İHMAL ETMEYİN
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KAVŞAKKAYA
BARAJI

Kavşakkaya Barajı, Ankara İli Kazan İlçesi’nin 
25 km kuzeydoğusundadır. Ankara içme suyu II. 
Merhale projesi kapsamında, Ankara Çayı’nın 
yan kollarından olan Ovaçayı üzerinde içme suyu 
amaçlı olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından 
inşa edilmiştir. Kavşakkaya Barajı, Kurtboğazı 

Barajı’nı beslemekte olup, suyunu doğrudan 
Ankara’ya göndermemektedir. Barajın gövde 
kapasitesi 80.835.000 m3 tür. Kurtboğazı Barajı’na 
1.300 mm çapında 23.120 metrelik çelik bir boru 
hattıyla bağlanmıştır.  
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Soru: Evimi Iranlı öğrenciye kiraya vereceğim 
T.C. Kimliği normal olarak yok, nasıl abone 
olacağım ayrıca abonelik numarasını da bil-
miyorum nereden öğrenebilirim... Ilginiz için 
teşekkürler...
Cevap: Öğrencinin geçici T.C. No’su yoksa mal 
sahibi adına abone olabilirsiniz. Abone numa-
rası için adres bilgisinin olması yeterli olacaktır. 
Sistem üzerinden adres bilgisi girerek abone 
numaranızı bulabiliriz.

SORU: ASKI pazartesi salı akşam kaça kadar 
çalışıyor?
Cevap: Genel Müdürlük binamızda çalışma 
saatlerimiz;  hafta içi 08:00 ile 18:00 arasında, 
hafta sonu 08:00 ila 16:00 arasında olmaktadır. 
Bu saatler arasında abonelik ve diğer işlemleri-
nizi yapabilirsiniz. 
İlçeler de yer alan bölge müdürlüklerimizin 
çalışma saatleri ise değişiklik göstermektedir. 
Web sitemiz üzerinden “iletişim” sayfasından 
çalışma saatlerine bakabilirsiniz.  Detaylar için  
www.aski.gov.trSoru: Su kesintilerinde evimize su hep geç ge-

liyor. Neden geç geldiğini merak ediyorum.
Cevap: Şebeke su verildikten sonra suyun yük-
sek kotlara ulaşması ve suyu dağıtan depomu-
zun dolması zaman aldığından suyu geç alıyor 
olabilirsiniz. 

Soru: ASKI tarafından bilgilendirme mailini 
almak istemiyorum. xxx@mail.com mail ad-
resimin sistem tarafından iptal olmasını isti-
yorum.
Cevap: Mail adresiniz ASKİ tarafından bilgi maili 
almayacak şekilde ayarlanmıştır.

SORU: ASKI’ ye su kesintileri hakkında bilgi 
verilmesi için 0545 256 XX XX numaralı tele-
fonumdan kayıt olmuştum. Mesaj ile kesinti 
bilgilerinin gelmesini istiyorum. Gereğini arz 
ederim.
Cevap: Planlı su kesintilerinde gönderdiğimiz 
kısa mesajlar, kesintiden etkilenecek olan ma-
hallede oturan abonelerimize Hedefli SMS ola-
rak gönderilmektedir. Hedefli SMS almak için 3 
maddenin olması gereklidir. 
Birinci madde operatörünüz de kayıtlı olan ad-
resinizi güncellemeniz,
İkincisi madde kesintisinin yapılacağı mahalle-
lerde cep telefonunuzun açık sinyali alması ge-
rekmektedir.
Üçüncü madde; Operatörünüz ile görüşüp REK-
LAM Mesajlarını almayı aktif etmeniz gereklidir. 
İsterseniz 2754 ASKİ kısa mesaj servisine abo-
nelik yaptırarak kesintilerde ve güncel fatura 
bilgilerinden haberdar olabilirsiniz. 
Ayrıca planlı ve anlık su kesintilerini şu yöntem-
lerden en az birini takip ederek bilgi sahibi ola-
bilirsiniz;
-Twitter ve Facebook gibi sosyal medyalar üze-
rinden 
-aski.gov.tr sayfasından mevcut su kesintileri 
sayfasından 
-Online işlem merkezine kayıt olarak e-mail 
yolu ile 
-ASKİ Akıllı cep telefonu uygulamasını cep tele-
fonunuza yükleyerek

Soru: ASKIDS derginizi eve yollama imkânı 
varmı? Çocuğum okusun istiyorum. Yada nasıl 
temin edilebilir?
Cevap: Adresiniz bize ulaştı. En kısa zaman-
da ASKİDS kitapcığı gönderilecektir. İsterseniz 
Online şekilde sayfamızdan da okuyabilirsiniz. 
http://kids.aski.gov.tr/

TEŞEKKÜR
Halit KAYA

Su kesintilerini önceden haber 
verdiğiniz için çok teşekkür ederim. 
Vatandaş olarak mağdur olmuyoruz 

önlemimizi önceden alıyoruz. Bu 
hizmetin titizlikle bu sayfadan devam 

ettirilmesi bizim için çok önemli.  
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ASKİ O
NLINE

İŞLEMLER

Online Kanal B
aşvuru

İşlemleri

Kanal başvurusu işlemlerinizi kısa zamanda gerçekleştirebil-
meniz için www.aski.gov.tr web sitemizden online kanal kanal 
başvrusu butonuna tıklamanız yeterli. Web sitemizden dilekçeni-
zi eksiksiz ve doğru şekilde doldurunuz.

İŞ AKIŞ ŞEMASI
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ASKİ O
NLINE

İŞLEMLER

EK FORMLAR

- BAŞVURU DİLEKÇELERİ 
- İŞ AKIŞ ŞEMALARI ( Kanal Katılım Bedeli, Kanal Bağlantı Ruhsatı, Kanal Vizesi )

BAŞVURU SAHIBINDEN ISTENILEN BELGELER 

KANAL KATILIM BEDELI IÇIN :
• Online Başvuru veya Bölge Müdürlüklerinden Alınacak Dilekçe
• Kimlik Fotokopisi
• Sözleşme Fotokopisi
• Vekaletname Fotokopisi
• Tapu Fotokopisi
• Yol Kotu Tutanağı
• İmar Durumu Arsa Çapı ( Aslı )
• Yol İlişiksizlik Belgesi ( 12 m ve üzeri yollar için ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ   
 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’ndan alınacaktır )
• Noter Onaylı Taahhütname ( Kanal hattı olmayan yollar için )
• Yarım Kapak Dosya

KANAL BAĞLANTI RUHSATI IÇIN :
• Online Başvuru veya Bölge Müdürlüklerinden Alınacak Dilekçe
• Keşif Ücreti Ödendi Makbuzu

KANAL VIZESI IÇIN :
• Online Başvuru veya Bölge Müdürlüklerinden Alınacak Dilekçe
• Keşif Ücreti Ödendi Makbuzu
• Aykome Açım Ruhsatı ( Kanal bağlantısı )
• Pik Kapak Faturası ( Ada-parseller belirtilecek )
• Çekvalf  Faturası    ( Ada-parseller belirtilecek )
• Motopomp Faturası ( Otopark inişleri için kotun kurtarmadığı durumlarda )
• Su Borcu Yoktur Yazısı
• Arsa Beyanı %2 İle Ödenmişse ( Kanal katılım farkı alınacaktır )
• Noter Onaylı Taahhütname ( Fosseptik olan yerler için )
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KAPTAJ ACILIS TORENİ MAMAK - KAYAS

1952
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Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2015
Yapımı : 2015 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Alper Kaya
Oyuncular : Erdal Tosun ,  Selim Erdoğan ,  Deniz Özerman ,  Taner 
Rumeli ,  Osman Karagöz
Senaryo : Emrah Aktürk
Yapımcı : Hakan Pala ,  Altın Yapım

Hakan (Ferit Kaya) ve Mehmet (Osman Karagöz) Ankara’da tiyat-
ro-yazarlık bölümünü bitirmiş iki yakın arkadaştır. Pek çok okul 
arkadaşları gibi İstanbul’a gitmek yerine Ankara’da kalmış, ancak 
hayatta kalabilmek için istemedikleri halde dizi-film sektöründe 
kendilerini kanıtlama gayreti içine girmişlerdir. İkilinin romanları-
nı uyarladığı İhsan Salih Taşova adlı yazar, yaşlı ve çaptan düşmüş 
bir isimdir, bu yüzden ikilinin çalışmaları kimsenin ilgisini çekmez. 
Ancak yazarın ölümü halinde yeniden gündeme geleceğini, böyle-
ce senaryolarını satabileceklerini düşünen Mehmet ve Hakan, Taşo-
va’yı ortadan kaldırmak için planlar yapar, böylece arkadaşlarıyla 
birlikte komik bir maceraya atılırlar.

MERCAN DEDE  ‘SU‘

Albümde seslendirme de yer alan müzisyenler:
Sabahat Akkiraz, Göksel Baktagir, Özcan Deniz, Ceza, Susheela 
Raman, Hugh Marsh, Dhafer Youssef

Mercan Dede’nin acemilikten çıraklığa geçişi olarak tanımla-
dığı “SU”da Balkan ve Akdeniz ezgilerinden İran ve Hintli 

seslere uzanan geniş bir Doğu yelpazesi içinde kendini tek-
rar etmek yerine gittikçe artan bir yoğunlukla dinleyiciyi 
içine alan yepyeni bir ses serüvenine doğru yola çıkıyor.

“Seyahatname” ve “Nar”ın ardından Mercan Dede’ye özgü 
çağdaş ve gelenekselin buluşma noktasında ayrıcalıklı bir 

yere sahip olan “SU” müzikal alt yapısı ile Mevlana’nın “düne 
ait söz dünde kaldı, bugün yeni bir söz söylemek lazım” söylemine 
gönderme yaparcasına düne ait sözleri bugünün diliyle yeniden 
söylemeyi başarıyor.

Kültür - Sanat
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SU VE SAĞLIK
Normal bir yetişkinin günde en az 1.5 litre su 

içmesi gerektiğini biliyoruz. 
Su, mucizevi diye tanımlanan güzellik krem-

lerinin hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceğini ya-
par ve cilde yaşam katar.

Su, cildi doğal olarak nemlendirir. Çünkü ger-
çek nemlendirme ancak derinin altından, yani 
doğal suyla olur. Derinin nemi çeşitli dış etken-
lerle azaldığında, ki bu yaz aylarında artış göste-
rir, deriyi dışarıdan nemlendirmek yetersiz kalır. 
Derinin nem dengesini sağlamanın tek yolu ise 
yeterli ve sağlıklı miktarda su içmektir.

SU CİLDİ DİRİLEŞTİRİR

Hücrelerin canlılığını sürdürebilmesindeki en 
önemli element su’dur. Vücudumuzdaki su den-
gesinin de cilt üzerinde büyük bir etkisi bulunur. 
Su, sağlıklı bir cildin temel besin kaynağıdır. Gü-
neş, hava basıncı ve klimaların oluşturduğu sağ-

lıksız ortamlarda cildimizin doğal parlaklığını bol 
bol su içerek koruyabiliriz.

Sağlıksız olarak görünen ciltlerin pek çoğu-
nun esas sorunu muhafaza etmeleri gereken 
nemi kaybetmeleri ve bu nedenle kuruluk sorun-
larıyla karşılaşmalarıdır. Vücudumuzun büyük 
bir kısmını su oluşturduğuna göre onu böyle bir 
kaynaktan mahrum etmek büyük bir sorun teşkil 
etmektedir. 

Cildinizin yetersiz miktarda su ile beslenmesi 
sonucunda kırışıklar, çatlaklar ve pek çok fark-
lı rahatsızlık ortaya çıkmaktadır. Cilt dokunuzun 
yaşlandıkça kırışıklarla dolmasını sebebi zaten 
cildin nem ve sıvıya ihtiyaç duyan tabakasında 
gerçekleşen bozukluklardır.

Sadece cildiniz değil, vücudunuzun her bir 
parçası temel olarak suya ihtiyaç duyduğundan 
dolayı onların da sağlıklı ve iyi çalışır durumda 
olması elbette ki cildinize de yansıyacaktır.Gün-
de 2 litrelik su tüketiminizi aksatmazsanız pek 
çok rahatsızlığın önüne geçebilirsiniz.

SAĞLIKLI BİR CİLT İÇİN,SU İÇİN
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Genel Müdürlüğümüz Türkiye’ de bir ilke imza 
atarak, alt yapıda kullanılan boruların test edileceği 
Boru Test Laboratuvarını hizmete almıştır. Altyapıda 
kullanılan boruların standartlara uygunluğunu sağla-
mak ve kalite testlerini yapmak amacıyla kurumumuz 
bünyesinde kurulan bu laboratuvarla, içme suyu ve 
kanalizasyon borularının kalite testlerini kendi uz-
man kadrolarımızla gerçekleştirmekteyiz. 

ASKİ tarafından, kullanımdan önce sahadan rasge-
le seçilen numuneler üzerinde yapılan test sonuçları-
nın olumlu olması halinde boruların kullanımına izin 
verilmekte, aksi halde üretici firmaya borunun iadesi 
gerçekleştirilmektedir.Testlerin dış kuruluşlara yaptı-
rılması maliyet ve zaman açısından kayıplara neden 
olmaktadır. Bu nedenle ASKİ Genel Müdürlüğü bün-
yesinde Ankara’da kullanılacak boruların kalitesini 
tespit etmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla 2010 
yılında Boru Test Laboratuvarı kurulmuştur.

 
Laboratuvarımızda, ilgili ulusal ve uluslararası 

standartlara uygun olarak aşağıda belirtilen testler 
yapılmaktadır.

- İç Basınç Testi
- Erime Akış Hızı, MFR Testi
- Yoğunluk Testi
- Kopma Uzaması Testi
- Isıl Testler
- Çember Rijitliği Testi
- Halka Esnekliği Testi

Testlerin kurum bünyesinde yapılıyor olması saye-
sinde kullanılacak boruların standart dışı olanlarının 
hızlı ve etkin bir şekilde ayrılması sağlanmakta ve 
böylelikle işlerde de aksama yaşanmamaktadır. 

Şu ana kadar yapılan testlerle, piyasada kalite 

standartlarını yerine getirmeyen borular olduğu tes-
pit edilmiştir. ASKİ boru test laboratuvarının devreye 
alınmasıyla daha birinci yılında ürünün kalitesi üzeri-
ne olumlu etki gösterdiği, üretici firmalar için

kalitesizlik adına caydırıcı olduğu ve böylece boru 
üretiminde hurda ve standart dışı polietilen malzeme 
kullanımının zamanla azaldığı, yaklaşık beş yüz adet 
farklı çaptaki borunun test sonuçlarının dönemsel 
analizleri ile doğrulanmıştır.

ASKİ Genel Müdürlüğü olarak boru kalitesindeki 
bu iyileşmenin gözlenmesi sonucu yapılan test hiz-
metinin, tüm kamu ve özel sektörü de içine alacak 
şekilde genişletilerek uygulanması kararı alınmıştır. 
Laboratuvarımız, konusunda uzman yönetici ve tek-
nik kadroya sahip olup deneyler; her türlü iç ve dış 
baskılardan uzak, tarafsızlık, dürüstlük, gizlilik ve gü-
venirlik ilkeleri içinde titizlikle yapılmaktadır. Labora-
tuvarımızda TS EN ISO/IEC 17025 standardı şartlarına 
uygun Kalite Yönetim Sistemi kurulmuştur. 

Laboratuvarımıza yurt içi ve yurt dışından gelen 
test talepleri karşılanmaya başlanmış olup, faaliyet-
lerimizle ile ilgili kapsamlı bilgiye www.aski.gov.tr ad-
resinden ulaşılabilmektedir. Gelen talepler ve piyasa 
ihtiyaçları doğrultusunda deney kapsamımız sürekli 
genişletilecektir. Deney talepleri web sitemiz üze-
rinden “Deney Talep ve Teklif Formu” ile veya sözlü/
yazılı olarak laboratuvara bildirilebilir. Gelen talepler, 
istenilen standart metotlar ve laboratuvar imkânları 
ile yapılabilirliği değerlendirilerek karşılanmakta ve 
sonuçlar rapor halinde sunulmaktadır. Yapılan de-
neylerin kalitesinin temini iç ve dış kalite kontrol uy-
gulamaları ile sağlanmaktadır. Bu bağlamda kapsamı 
uyan laboratuvarlar ile karşılaştırma ve yeterlilik de-
neyleri yapılmış olup, sonuçlarımızın kalitesi güvence 
altına alınmıştır. Laboratuvarımız, tüm üretici, imalat-
çı ve tüketicilerin hizmetine açıktır.

ASKİ’ DE KALİTESİZ
BORUYA GEÇİT YOK!
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Japon Mitsubishi Electric (MELCO) firmasının Kamakura’daki uydu üretim 
merkezinde yapımı, 4 Haziran 2014’te tamamlanan Türksat 4B uydusunun,  Uzay 
Üssü’nde proton roketinde başka uyduların fırlatılması sırasında meydana 
gelen arızalar nedeniyle fırlatılma tarihi ertelenmişti. Türkiye’nin 50 
derecede işletilecek ilk uydusu olacak TÜRKSAT 4B, 16 Ekim 2015 Cuma günü 
Türkiye saati ile 23.40’da Kazakistan’ın Baykonur kasabasının 320 km kadar 
güneydoğusunda bulunan Baykonur Fırlatma Üssü’nden fırlatılacak. Yaklaşık 5 
ton ağırlığında, 9 kilovat elektrik enerjisi gücüne sahip uydunun manevra 
ömrü ise 30 yıl olacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin’in yaptığı 
bilgilendirmeye göre “Türksat 4B uydusunda yer alan ka band ile daha uygun 
maliyet ile yüksek hızlı internet erişimi sağlanacak ve toplam 3 Gbps veri 
haberleşme kapasitesi artışı sağlanacak” Bu sayede uydu üzerinden internet 
kullanımı yaygınlaşacak.  Veri haberleşmesi ve canlı yayın geçişleri için 
ayrılan kapasitenin 4B uydusunda arttırılması ile daha fazla TV kanalına 
hizmet verilebilecek.
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DÜNYADAN 
RENKLER
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Doğanbey Mahallesi Kazım Karabekir Cd. No:70 06030 
ULUS/ANKARA

TELEFON : 0312 306 72 72 
FAX :0312 324 53 01

E-MAIL :bilgiedinme@aski.gov.tr
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