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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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YENİ İLÇELERE HİZMET YAĞDI
-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YEREL SEÇİMLERDEN SONRA 25 
İLÇEDE, 2 MİLYAR 257 MİLYON TL’LİK YATIRIM YAPTI
-YATIRIMLAR ARASINDA YOL AÇMA-ASFALTLAMADAN KALDIRIM, 
MEYDAN, BARİYER, BORDÜR, HAVUZ, ÇEVRE DÜZENLEMELERİNE 
KADAR ÇOK SAYIDA HİZMET YER ALDI
-İLÇELERDEKİ OKULLARA, İBADETHANELERE, TEMİZLİK ARACI 
BAŞTA OLMAK ÜZERE MALZEME VE TEKNİK EKİP DESTEĞİ 
SAĞLANDI
-KÖY KONAKLARI YAPILDI, CAMİLER TADİLATTAN GEÇİRİLDİ, 
KENT MOBİLYALARI YAPILDI
-ÇEVRE İLÇELERE 40 PARK, 500 BİN ADET ÇALI, AĞAÇ VE ÇİÇEK 
DİKİLDİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, 30 Mart yerel 

seçimleriyle birlikte sınırlarına 
katılan çevre ilçeler başta olmak üzere 

25 ilçeye 1.5 yılda 2 milyar 257 milyon TL’lik 
hizmet yağdırdı. İlçelerde mahalle statüsüne 
kavuşan köylere kadar ulaştırılan hizmetler 
arasında yol açma-asfaltlamadan kaldırım, 
meydan, bariyer, bordür, havuz, çevre 
düzenlemelerine kadar çok sayıda hizmet yer 
aldı. 

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 
yapılan çalışmalarla, 1.5 yıllık sürede ilçelere 
toplam 7,8 milyon ton asfalt serilirken, 
toplam 20 milyon metrekare yol çalışması 
(yol açım, bakım, reglaj ve tarım yolu) yapıldı. 
Aynı dönemde ilçelerde toplam 2,2 milyon 
metrekare kaldırım çalışması gerçekleştirildi, 
166 bin metre bariyer döşendi. Bu hizmetler 
için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 
yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL’lik yatırım 
yapıldı.

Çevre ilçeler başta olmak üzere Ankara’nın 
toplam 25 ilçesinde yol açımından asfalt 
serimine, kaldırım, bariyer çalışmalarından 
meydan düzenlemesine kadar bir çok çalışmayı 
gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, çevre 
ilçelerde mahalle statüsüne geçirilen köylere 
kadar “köşe bucak” götürdüğü hizmetlerle, 
bu yörelerin çehrelerini değiştirdi, refah 
düzeylerini artırdı.

-MODERN VE SAĞLAM KALDIRIMLAR
Ankara genelinde kaldırım çalışmalarında, 

daha sağlam ve estetik olan bazalt taşı 
tercih ediliyor. Kaldırım çalışmaları sırasında 
bedensel engelliler için rampalar, görme 
engelliler için kılavuz beton parke ve noktalı 
(uyarıcı) beton parke kullanılarak “iz yolu” 
yapılıyor.

-KÖPRÜ, MENFEZ, ÜST GEÇITLER
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire 

Başkanlığı, bunların yanı sıra halen Haymana 
Yolu’nda menfez yapımı, merkezde yaya 
üst geçitleri, Kalecik’te Eşmedere Çay geçiş 
köprüsü yapımı, Bala’da pazar ve festival alanı 
üstünün kapatılması çalışmalarını yürütüyor.

Ekipler, çalışmalarını, hava koşulları uygun 
olduğu sürece 7/24 vardiyalar halinde 
sürdürüyor.
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-ILÇELERE LED EKRANLAR
Büyükşehir, ilçe merkezlerine led ekranlar 

da yerleştirerek Büyükşehir Belediyesi’nin 
hizmet ve çalışmaları hakkında vatandaşları 
bilgilendiriyor. Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, 
Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Güdül, Haymana, 
Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, 
Polatlı, Pursaklar ve Şereflikoçhisar ilçelerinde 
kurulan ve yeni hizmete giren led ekranlar 
sayesinde, ilçelerde yaşayan vatandaşlar, 
Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ve 
projeleriyle ilgili bilgi sahibi olmaya başladılar.

-ESTETIK KAZANDIRAN YATIRIMLAR
Yerel seçimlerden sonra Başkent’in tüm 

ilçelerinde yatırım atağı başlatan Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, yol ve altyapı 
çalışmalarının yanı sıra ilçelere estetik 
görünüm kazandırmak, okul ve ibadet 

mekanlarının eksikliklerini tamamlamak için 
önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Kent Estetiği 

Dairesi Başkanlığı, son 1.5 yılda Ankara’nın 
tüm ilçelerinde ihtiyaçlar ve projeler 
doğrultusunda 351 milyon TL tutarında 
yatırım yaptı. 

Uzaklık gözetmeksizin, yüzlerce kilometre 
uzaktaki ilçeler de dahil olmak üzere tüm 
ilçelerde bordür-tretuvar bakım onarımı, havuz 
yapımı, meydan düzenlemesi oto korkuluk 
yapımı; boya, duvar  ve sıva faaliyetleri, 
elektrik, kalorifer, kaynak, marangoz, sıhhi 
tesisat hizmetleri gibi faaliyetlerle yerleşim 
yerlerinde bakım hizmeti veren ve estetik 

kazandıran Büyükşehir Kent Estetiği Dairesi 
ekipleri, ilçelere, talep durumunda temizlik 
hizmet aracı, beton, kum, çimento, tretuvar ve 
demir gibi malzeme yardımında da bulundu.

Türkiye’de ilk kez Ankara Büyükşehir 
Belediyesi tarafından kurulan ve daha sonra 
pek çok belediyenin örnek alarak kendi 
bünyesinde kurduğu Kent Estetiği Dairesi 
Başkanlığı, merkez ve uzak ilçelerde ibadet 
mekanları ve köy konaklarında onarımlar 
gerçekleştirirken, çok sayıdaki okula da 
yardım yağdırdı. Okulların çimento, kum, 
bordür ve temizlik malzemesi gibi ihtiyaçları 
da bu birim tarafından giderildi. Ayrıca gelen 
talepler doğrultusunda okul bahçeleri de 
geleneksel çocuk oyun alanları çizgileriyle 
donatıldı. 
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Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde, mezarlık 
temizlikleri, köy meydanları yapımı, 
köprüler, camiler, üstgeçitler, cami ve okul 
hafriyatlarının alınması, deprem riski taşıyan 
binaların yıkılması gibi faaliyetlerde de 
bulundu.

-TURIZM YATIRIMLARI
Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği 

Dairesi Başkanlığı; nüfus yoğunluğu fazla 
olan merkez ilçelerde, aralarında dev turizm 
yatırımlarının da olduğu ANKAPARK, Ulus 
Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı gibi 
büyük projelerle birlikte, kent giriş kapıları, 
cephe aydınlatmaları, altgeçitler, yaya alt 
ve üstgeçitleri, engelli platformları, engelli 
bireyler için hissedilir yüzeyler, kavşaklar, 
metro ve karayolu ulaşım ağlarının ihtiyaçları 
doğrultusunda yatırımlarını yoğunlaştırdı.

-MEYDAN ÇALIŞMALARI
Kent Estetiği Dairesi, ilçelerin tamamında 

meydan düzenlemeleri yaptı. Fen İşleri Dairesi 
de Beypazarı ile Polatlı’nın merkezinde, 
bazalt kaplamalı üçlü poligon taşlarla 
meydan çalışması yaptı, cadde ve kaldırımları 
yeniledi. Ağır tonajlı araçların yolu ve 
kaldırımı tahrip etmemesi için yolun altına 
hasır çelik döşenerek yol sağlamlaştırıldı. 
Ayrıca meydanlarda görme engelliler için iz 
yolu çalışması da yapıldı.

Tüm ilçelerde bölgenin özelliğini yansıtan 
metal ve dekoratif meydan saatleri de 

yapılarak, alanlara estetik bir görünüm 
kazandırıldı.

-ÇEVRE ILÇELERE 500 BIN AĞAÇ, ÇALI, 
ÇIÇEK

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Daire Başkanlığı da kent mobilyaları, 
oyun grupları, parklar, köy konaklarının 
yeniden yapılması veya yenilenmesi, ağaç, 
çalı, çiçek dikimleri gibi Başkent’in dört bir 
tarafında çalışmalar yaptı. 

Bu birim tarafından çevre ilçelere toplam 
40 park yapılırken, bu ilçelere 500 bin adet 
ağaç, çalı ve çiçek dikilerek, kişi başına düşen 
yeşil alan miktarı da yükseltildi.

-335 ADET KÖY KONAĞI 
Bu çalışmaların yanı sıra Büyükşehir 

Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, “Köy 
Konaksız Mahalle kalamayacak. Köy konağı 
olmayan mahallelere yenilerini yapacağız. 
Kullanılmaz olanları ise revize ederek tekrar 
aktif hale getireceğiz” sözlerinin ardından 
335 adet yeni köy konağı yapıldı, bir kısmı 
tadilattan geçirildi. Bunların yanında bulunan 
okul, cami ile diğer kamuya ait binaların da 
tadilatı ve çevre düzenlemesi yapıldı. Bu 
birim tarafından da son 1 yılda tüm ilçelere 
106 milyon TL’nin üzerinde harcama yapıldı.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, sağlıklı ve kesintisiz su hiz-
meti vermek için çalışmalarını tüm hızıyla devam ediyor.

Ankaralı vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için bütün arızalara, teknik aksaklıklara 
anında müdahale eden Genel Müdürlüğümüze ait mobil ekipler 24 saat aralıksız olarak 
çalışmakta.

 
ASKİ olarak alt yapı ve üst yapı gereksinimlerini karşıladıklarını ve meydana gelen tıkanıklık 

benzeri sorunları vatandaşlarımız için sorun oluşturmadan ortadan kaldırdıklarını belirten 
Aski Genel Müdürü günde 700 arızaya müdahale ettiklerini belirtti.

 
“GÜNDE 700 ŞIKAYETE MÜDAHALE EDILIYOR”

Arızalara, 18 bölgeden, ortalama 1800 kişilik ekiple müdahale edildiğine dikkat çeken Aski 
Genel Müdürü, ekiplerin 7 gün 24 saat esaslı olarak çalıştığını ifade etti.

“Ankara genelinde günde ortalama 300 su, 400 kanal arızası bildirimi yapılmakta ve 
ekiplerimizce 7 gün 24 saat anında müdahale edilmektedir. Kanal arızalarının nedeni 

ASKİ
KESİNTİSİZ HİZMET İÇİN ÇALIŞIYOR
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çoğunlukla kanallara atılan ve hattı tıkayan çöpler, su arızalarının nedeni ise özellikle 
sınırlarımıza yeni katılan ilçelerdeki eski şebekeler, bu şebekelerde Genel Müdürlüğümüzce 
hızla yenilenmektedir. 

İçme suyu şebekesi canlı bir organizma gibidir, nerede, ne zaman, ne şekilde arıza vereceği 
belli olmaz. O nedenle vatandaşlarımıza sağlıklı, temiz su verebilmek ve arızalar nedeniyle 
oluşan su kaybını önlemek için 7/24 çalışıyoruz” dedi.

Genel Müdürlüğümüz Beypazarı’nda bulunan Karagöl Göleti üzerine inşa edilen su alma 
yapıları ve yıkılan bendin tamiratını yapıyor.

Su akışının yıktığı bendin suyu tutması için yapılan çalışmalar devam ediyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarına tüm hızıyla 
devam ediyor.



ASKİ Genel Müdürlüğü, Kazım Karabekir Caddesinde bulunan Genel Müdürlük binasında 
sürdürdüğü bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. 

80’li yıllardan beri hizmet veren bina son derece yıpranmıştı, Aski Genel Müdürü’nün verdiği 
talimatla  gerçekleştirilen tadilat ve restorasyon ile  bina modern bir görünüme kavuşturuldu.

 
BINANIN DIŞ CEPHESI YENIDEN INŞA EDILDI

Özellikle akşam saatlerinde aydınlatmaları ile dikkat çeken bina, yeni görünümü ile görsel ve 
estetik bir yapıya kavuştu.

ASKİ
BİNASI YENİLENDİ
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ÇUBUK - II
BARAJI

1961-1964 Yılları arasında yapılmış olup, Çubuk 
ilçesinin 5 km kuzeyindedir. Azami su hacmi 
22.000.000 metreküptür. Barajı Mendek, Kışla, 
Hacıkadın, Bağırcan, Çayır ve Kırkpınar dereleri 
beslemektedir. Çubuk II Barajından çekilen su, 
Pursaklar Arıtma Tesisinde arıtılmakta, aynı 

zamanda, Çubuk ilçesinin su ihtiyacı da bu barajdan 
karşılanmaktadır. Baraj hattının uzunluğu, 34,25 
km olup, borunun çapı 1200-1400 mm’dir.
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SORU: Faturam da yer alan şube yolu bedeli 
nedir?
Cevap: Şube yolu ASKİ Tarifeler yönetmeliği 9. 
Maddesinde şu şekilde açıklanıştır.
ŞUBE YOLU: MADDE 9- Şube yolu şebeke hattından 
sayaca kadar uzanır ve sayacın bitimindeki 
bağlantı rekorunda sona erer.
a-) Su verilecek yerlerin her birinin kendisine ait 
bir şube yolu olacaktır.
b-) Birden fazla sayaçla su verilecek birden fazla 
birimli binalarda sayaç taksimatı yapılacak yere 
kadar boru çapı ihtiyaca göre tespit edilerek bir 
şube yolu yapılır.
c-) Şube yolu olarak döşenecek borunun çapı, 
abonenin kullanacağı su dikkate alınarak İdarece 
saptanır.
d-) Şube yolu masrafları yürürlükteki tarifelere 
göre aboneden tahsil edilir.
e-) Şube yollarının korunması abonelere, bakım 
ve onarımı ise ASKİ Genel Müdürlüğü’ne aittir.
f) (Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2008 
tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik 
gereği) ASKİ Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 
olan şube yolunun ve su sayacının işletme ve 
bakım masraflarını karşılamak üzere şube yolu 
bakım ücreti alınır. Bu ücret yürürlükteki tarifelere 
göre abonelerden peşin alınabileceği gibi aylık 
bakım ücreti olarak su paraları ile birliktede tahsil 
edilebilir. Sayaçtan sonraki arızalar abonelere 
aittir.
g-) ASKİ Genel Müdürlüğü kullanma ömrünü 
dikkate alarak şube yolunu yenilemeye yetkilidir.
h) (Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2008 
tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik 
gereği) Şube yolunun bina parsel sınırının 
içerisinde kalan kısmında abonelerin ihmal veya 
kusurundan meydan gelebilecek hasarlardan 
ASKİ sorumlu tutulamaz, bu nedenle üçüncü 
şahısların uğradığı zararların tazmin yükümlülüğü 
abonelere aittir.Şayet böyle bir durumda ASKİ 
üçüncü şahısların uğradığı zararları tazmin etmek 
durumunda kalır ise ihmal veya kusuru olan 
abonelere rücu edilir.
ı) (Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2008 
tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik 
gereği) Şube yolu bakım ücretini mekanik sayaç ve 
ön ödemeli akıllı su sayacı için ayrı ayrı belirlemeye 
Yönetim Kurulu yetkilidir.
 

Soru: Merhaba, 12.10.2015 tarihinde sayacım 
kontrol edildi. 4.01 kredi suyum 10 gün içinde 
bitti tüketimim bu kadar yüksek değil. Tekrar 
yükleme yaptım. 12.11.2015 tarihinde son yap-
tığım yüklemede bitti yani 30 günde 7 kredi su 
tüketmiş oldum. Önceki tüketimlerime göre bu 
çok yüksek bir tüketim. Gerekli yerleri aradım 
fakat ilgilenen olmadi. Ilgilenirseniz sevinirim.
Cevap: Hasan Bey mesajınızda aşırı bir tüketim ol-
duğunu belirtmişsiniz. Probleminiz hakkında size 
birkaç öneride bulunacağım.
- İlk olarak evinizdeki bütün muslukları ve klozet 
vanalarını kapatıp sayacınızın üzerindeki endeks 
değerlerinde artış oluyor mu kontrol ediniz. Eğer 
artış var ise fiziki kaçak söz konusu olabilir.
- Evinizdeki iç hatta yada bina iç hatlarında fiziki 
bir kaçak  olup olmadığını bir tesisatçı ile kontrol 
ediniz.
- Bu gün kadar şikayetlerde klozet musluklarını 
açık olduğunu gözlemledik. Evinizde klozet var ise 
detaylı bir şekilde kontrol ediniz.(özellikle klozet 
su tankı kontrol edilmeli)
Kontrolleri yaptıktan sonra halen çok tüketim ol-
duğunu düşünüyorsanız, sayacınızın teknik servi-
sini arayarak gerekli kontrollerin yapılmasını rica 
ediniz.
Elektromed – Alfagaz teknik servis; 444 25 32
Baylan 441 67 53

TEŞEKKÜR
Mine HAZER   

Son günlerde, yapılacak olan su 
kesintileri ile ilgili mail alıyorum 

ASKİ den ki bu çok iyi düşünülmüş 
bir hizmet... Çünkü su çok önemli, 

eve gittiğimizde veya sabah 
uyandığımızda suların kesik olduğunu 

görmek çok kötü bir durum...  
 Konuyla ilgili emeği geçen herkese 
çok teşekkür ediyor, iyi çalışmalar 

diliyorum...

SORU: Ankara Eryaman 3. etapa yeni taşındım fakat okul ve parttime çalıştığım için su aboneliği bir türlü yap-
tıramadım. Fırsat bulamadım ama en kısa zamanda yaptıracağım bir sorun olur mu? Bir de aboneliğe gelirken 
getirmem gereken gerekli belgeler neler ve abonelik için sincan’a mı gitmem gerek yardımcı olursanız sevini-
rim. 
Cevap: Su aboneliğini ev sahibinin ve kiracının haklarının korunması bakımından bir an önce yaptırmanız gerek-
mektedir.Abonelik işlemini Online İşlem merkezimize kayıt olarak şubemize gelmeden internet sitemiz üzerinden 
de yapabilirsiniz. Güvence Bedeli ödeme işlemini kredi kartınız ile yapıp gerekli evrakları faks yada PTT aracılığı ile 
gönderebilirsiniz. Detaylar için: ASKİ Online İşlem Merkezi
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İlk konut aboneliği için 1. katta bulunan 
abonelik servisine gidiniz.

Sıra numarası alınız. Daha sonra sizin
sıranızı gösteren bankoya gidiniz.

Ödeme işleminizi aynı katta bulunan
vezneden yapınız.

Daha sonra veznenin sol tarafında
bulunan bankodan abone plakası alınız.

Gerekli evrakları teslim ediniz.

ILK KONUT ABONELIĞIMI NASIL YAPTIRABILIRIM?

Ilk konut aboneliğinde gerekli evraklar şunlardır:
• İskan ruhsatı ( Yapı izin belgesi)
• Binaya ait şantiye su numarası
• Zorunlu Deprem Sigortası fotokopisi veya
• TC Poliçe numarası (Kimlik belgenizi yanınızda bulundurunuz)

Nasıl Abone Olabilirim?
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ASKİ ABONELİK

İŞLEMLERİ

Ilk Konut Aboneliği Nedir?
Yeni tamamlanan ve daha önce hiç abone olunmamış
binalarda yapılan abonelik türüdür.
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İlk konut aboneliği için 1. katta bulunan 
abonelik servisine gidiniz.

Sıra numarası alınız. Daha sonra sizin
sıranızı gösteren bankoya gidiniz.

Ödeme işleminizi aynı katta bulunan
vezneden yapınız.

Daha sonra veznenin sol tarafında
bulunan bankodan abone plakası alınız.

Gerekli evrakları teslim ediniz.

İlk konut aboneliği için 1. katta bulunan 
abonelik servisine gidiniz.

Sıra numarası alınız. Daha sonra sizin
sıranızı gösteren bankoya gidiniz.

Ödeme işleminizi aynı katta bulunan
vezneden yapınız.

Daha sonra veznenin sol tarafında
bulunan bankodan abone plakası alınız.

Gerekli evrakları teslim ediniz.
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Ilk Işyeri Aboneliği 
İskan ruhsatı (Yapı kullanım izin belgesi) 
Binaya ait şantiye su numarası 
İşyeri Açma Ruhsatı 
Kimlik Belgesi - Kimlik üzerinde TC kimlik numarası bulunması zorunludur.
Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya TC-Poliçe Numarası

• Bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesinden onaylı geçici su aboneliği formu
• İşyeri açma ruhsatı
• O adresteki telefon, doğalgaz, elektrik aboneliklerinden en az birine ait 

adresinize düzenlenmiş fatura
• Zorunlu Deprem Sigortası fotokopisi veya TC Poliçe numarası ( Kimlik bel-

genizi yanınızda bulundurunuz)

Nasıl Abone Olabilirim?
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Geçici Işyeri Aboneliği Nedir?

Geçici işyeri aboneliğinde gerekli
olan evraklar şunlardır:

İskanı olmayan ancak iskana 
müracaatı ve yapı denetimi olan 
binalarda iskan çalışması tamamlana-
na kadar geçici abonelik verilmektedir.
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ASKİnostalji
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Gösterim Tarihi: 26-29 Kasım 2015
Tür: Müzikal
Yer: Congresium Ankara

Disney ve Broadway’in ödüllü Beauty and the Beast (Güzel ve Çirkin) 
müzikali dünya turnesi kapsamında ilk kez Ankara’da oynayacak. 
Güzel ve Çirkin, Broadway’e uyarlanan ilk ve en başarılı Disney 
filmi olarak tarihe geçti. 13 yıl boyunca sahnelenen müzikal, 
hala Broadway’in en uzun süre gösterimde kalan ve en yüksek 
hasılatlı gösterileri arasında ilk 10’da yer alıyor. Güzel ve Çirkin, 
lanetlenmiş ve canavara dönüşmüş bir prens ile dünyalar güzeli bir 
kızın arasındaki sıra dışı aşk hikâyesini konu alıyor. 2014 yılında 
İstanbul seyircisiyle buluşan ve büyük beğeni toplayan Güzel ve 
Çirkin, olağanüstü kostümleri ve usta kadrosu ile her yaştan 
izleyiciyi cezbetmek için 26-29 Kasım tarihleri arasında Ankara 
seyircisi ile buluşmaya geliyor.

Kültür - Sanat



SU IÇMEYI UNUTMAYIN

SU VE SAĞLIK

Su içme alışkanlığına sahip değilseniz hemen 
bu alışkanlığı kazanmanızı tavsiye ederiz. Su 
yerine çay ve kahveyi tercih etmek asla suyun 
yerini tutmaz , içilen su aldığınız kalorinin 
yakılmasında, metabolizmanın hızlanmasında 
önemli rol oynar.

Çocukların vücut su oranları, normalden 
yüksektir (% 70, yeni doğan bebekte ise % 90) 
ve yaşı büyüdükçe suyun yerini yağ dokusu 
almaya başlar. Haliyle yaş ilerledikçe suyu 
daha çok tüketmek gerekmektedir. 

Yetişkinlerde vücudun su oranı % 60, 
yaşlılarda ise vücut su oranı % 50’dir. Vücutta 
bütün sistemler, organlar ve hücreler yeterli 
su olmadan fonksiyonlarını sürdüremez. 
İnsan vücudunda suyun azalması yorgunluk, 
hafızada bozulma, dikkati toplamada bozukluk 
ve odaklanmada güçlüklere sebep oluyor. Bu 
nedenle sadece susayınca su içmek yerine 
düzenli aralıklarla su içmeyi alışkanlık haline 
getirmekte fayda var.
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TEKNOLOJİ

Ankara’nın 1:1.000 ölçekli 
hava fotoğraflarının üretilmesi ve 
ASKİ’ye teslim edilmesinden sonra, 
bu haritalardaki Ankara’nın tüm 
binaları, yolları, yol isimleri 
ve sosyal donatıları (cami, okul 
vb.) GIS ortamına aktarılmıştır. 
Yolorta çizgilerinin çizilmesi 
ve adres bilgilerinin girilmesi 
işlemi tamamlanmıştır. 
Ankaradaki 20 Bin’in üzerindeki 
sokak ve caddeler ilçe mahalle 
bazında sorgulanabilir hale 
getirilmiştir. Okullar, camiler, 
karakollar, elçilikler, parklar, 
siteler, itfaiye, hastaneler, 
bankalar vb. önemli yerler 
oluşturulmuştur ve sorgulanıp 
bulunabilir hale getirilmiştir. 
Üçboyutlu (3D) arazi modeli 
oluşturulmuştur. Böylece istenilen 
aralıklarda eşyükselti eğrisi 
oluşturulabilmekte, eğim haritası, 
bakı haritası, görülebilirlik, 
en kesit analizleri yapılabilir 
hale gelmiştir. Rögar kapakları 
oluşturulmuştur. (Kanal, su, ptt, 
elektrik, doğalgaz vs..)

 
Abone bilgi sistemiyle 

entegrasyon için bina numarası 
toplanması işlemi yapılmıştır. 
Böylece herhangi bir binanın 
üzerine tıklanarak o binadaki 
abonelere erişim sağlanmıştır.

 

1/5000 ölçekli Şebeke ve 
Anailetim haritaları tek parça 
haline getirilmiştir. Kanalizasyon 
hatlarının (Arşivlerin) GIS 
ortamında aktarılması için gerekli 
çalışmalar devam etmektedir.

 
GIS sistemlerinin atıl 

kalmaması için yapılması gereken 
güncelleme (yeni bilgilerin ve 
değişimlerin sisteme girilmesi) 
çalışmalarının hızlı ve doğru 
yapılabilmesi için müteahhitlerden 
bu bilgileri koordinatlı olarak 
disketle (sayısal) getirilmesi 
sağlanmıştır. Böylece teslim 
edilen her proje kontrol edilerek 
sisteme girilmektedir. Sisteme 
girilen bilgilerin analiz ve 
raporlanması için gerekli 
programlar tamamlanmış ve 
yöneticilere açılmıştır. Böylece 
su ve kanal hatları, malzemelerine, 
çaplarına, yapan müteahhite, 
yapılış yıllarına, ilçelere göre 
raporlanabilmektedir.

 
Nisan 1998 de alınan GIS 

sunucusu üzerinde bütün veriler 
ve uygulamalar yüklenmiş ve kurum 
içerisinde bütün bilgilerin 
paylaşımı imkanı sağlanmıştır. Şu 
anda herhangi bir bilgisayar, eğer 
kullanıcı hakları tanımlanmışsa 
bu bilgilerin tamamına anında 
ulaşabilmektedir.

ASKI ALTYAPI BILGI SISTEMI 
(A.Y.B.I.S)
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Ankara’nın 1:1.000 ölçekli 
hava fotoğraflarının üretilmesi ve 
ASKİ’ye teslim edilmesinden sonra, bu 
haritalardaki Ankara’nın tüm binaları, 
yolları, yol isimleri ve sosyal 
donatıları (cami, okul vb.) GIS ortamına 
aktarılmıştır. Yolorta çizgilerinin 
çizilmesi ve adres bilgilerinin girilmesi 
işlemi tamamlanmıştır. Ankaradaki 20 
Bin’in üzerindeki sokak ve caddeler 
ilçe mahalle bazında sorgulanabilir 
hale getirilmiştir. Okullar, camiler, 
karakollar, elçilikler, parklar, 
siteler, itfaiye, hastaneler, bankalar 
vb. önemli yerler oluşturulmuştur 
ve sorgulanıp bulunabilir hale 
getirilmiştir. Üçboyutlu (3D) arazi 
modeli oluşturulmuştur. Böylece 
istenilen aralıklarda eşyükselti eğrisi 
oluşturulabilmekte, eğim haritası, bakı 
haritası, görülebilirlik, en kesit 
analizleri yapılabilir hale gelmiştir. 
Rögar kapakları oluşturulmuştur. (Kanal, 
su, ptt, elektrik, doğalgaz vs..)

 
Abone bilgi sistemiyle entegrasyon 

için bina numarası toplanması işlemi 
yapılmıştır. Böylece herhangi bir 
binanın üzerine tıklanarak o binadaki 
abonelere erişim sağlanmıştır.

 
1/5000 ölçekli Şebeke ve Anailetim 

haritaları tek parça haline getirilmiştir. 
Kanalizasyon hatlarının (Arşivlerin) 
GIS ortamında aktarılması için gerekli 
çalışmalar devam etmektedir.

 
GIS sistemlerinin atıl kalmaması 

için yapılması gereken güncelleme (yeni 
bilgilerin ve değişimlerin sisteme 
girilmesi) çalışmalarının hızlı ve doğru 
yapılabilmesi için müteahhitlerden bu 

bilgileri koordinatlı olarak disketle 
(sayısal) getirilmesi sağlanmıştır. 
Böylece teslim edilen her proje kontrol 
edilerek sisteme girilmektedir. Sisteme 
girilen bilgilerin analiz ve raporlanması 
için gerekli programlar tamamlanmış ve 
yöneticilere açılmıştır. Böylece su ve 
kanal hatları, malzemelerine, çaplarına, 
yapan müteahhite, yapılış yıllarına, 
ilçelere göre raporlanabilmektedir.

 
Nisan 1998 de alınan GIS sunucusu 

üzerinde bütün veriler ve uygulamalar 
yüklenmiş ve kurum içerisinde 
bütün bilgilerin paylaşımı imkanı 
sağlanmıştır. Şu anda herhangi bir 
bilgisayar, eğer kullanıcı hakları 
tanımlanmışsa bu bilgilerin tamamına 
anında ulaşabilmektedir.

 
İlçe belediyelerinden, ada parsel 

bilgilerinin tamamının sayısal ortamda 
alınabilmesi için temaslar devam 
etmektedir. Mevcut bilgiler sisteme 
aktarılıp sorgulamaya hazır hale 
getirilmiştir.

 
SCADA merkezinden elde edilen 

verilerin GIS ortamından izlenmesi için 
gerekli çalışmalar yapılmış, gerçek 
zamanlı olarak SCADA verilerinin Ankara 
Sayısal haritası üzerinden izlenmesi 
için gerekli modüller yazılmış, gerekli 
testler yapılmıştır.

 
GPS Sisteminin kurulması için 

çalışmalar devam etmektedir.

 İlçe belediyelerinden, ada 
parsel bilgilerinin tamamının 
sayısal ortamda alınabilmesi 
için temaslar devam etmektedir. 
Mevcut bilgiler sisteme 
aktarılıp sorgulamaya hazır hale 
getirilmiştir.

 
SCADA merkezinden elde 

edilen verilerin GIS ortamından 
izlenmesi için gerekli çalışmalar 
yapılmış, gerçek zamanlı olarak 
SCADA verilerinin Ankara Sayısal 
haritası üzerinden izlenmesi için 

gerekli modüller yazılmış, gerekli 
testler yapılmıştır.

 
GPS Sisteminin kurulması için 

çalışmalar devam etmektedir.

A.Y.B.İ.S

TEKNOLOJİ
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Victoria Şelalesi Afrika’da, Zambezi Nehri 
üzerinde, Zambia ve Zimbabve sınırlarının 
birleştiği noktada yer alan bir şelale. Bölgedeki 
halkın konuştuğu Mokolulu lisanında Victoria 
Şelalesine “gürüldeyen duman” manasına 
gelen “mosioatunya” denmektedir. Victoria 
Şelaleleri veya Mosi-oa-Tunya dünyanın 
en görkemli şelalelerindendir. Zambezi 
Nehrinin üzerinde, Zambiya ve Zimbabve 
sınırları arasında bulunur. Şelaleler 
yaklaşık olarak 1,7 km genişliğinde ve 
128 m yüksekliğindedirler.
İskoç kâşif David Livingstone şelaleleri 
1855’te ziyaret etmiş ve Kraliçe 
Victoria’nın anısına Victoria Şelaleleri 
ismini vermiştir. Şelaleler Güney 
Afrika’nın en önemli turist çeken 
noktalarından biridir. Aynı zamanda 
UNESCO Dünya Mirası Alanıdır. 
Dünyanın yedi harikasından 
biridir. 
Victoria Şelalesi’nin üzerinde 
hiç kaybolmayan bir gökkuşağı 
vardır. Hidroelektrik enerji 
kaynağı olarak kullanılmasıyla 
Zimbabve’ye büyük iktisadi 
faydalar getirmektedir.

DÜNYADAN 
RENKLER
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        KELİME BULMACA

Haydi, gizli kelimeleri bulalım... 

A D E P R U S

U D E P R

A D E P R

İ A N Ü İ K E R O K

B A S A L E K F

O A S A K E K F H Y T

D E S A K E K F

G R A Z E Ü E J U

N A H E L A T O N G H O  

S A H E Z

S L H E G A

A R I

F D S I D

D S I O J

D S I O

T A S A R

A R L H E G

T Y M E O

S G Y M E L H U

D U Y M E J

D U Y M E A

F N U E I K U R
F N M E L

S  A Ğ L  I  K  U F

K A Z A

B I N E A H

B N M E B A R A J G

N O V E S

M A V E C

F U R T H A N J L G

F U R T H A N J L D U
G E R T H E

R U F T H E

G M Ö V A E

G M Ö V A E
G C Ö V A E

S G Ö L

TON

ARITMA

GÖL

TASARRUF

SAĞLIK

BARAJ

T M A K J

H F U K O L
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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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online okumak için


