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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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BÜYÜKŞEHİR’DEN 
ÇİFTÇİ VE ÜRETİCİYE

 BÜYÜK DESTEK

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2 YILDA; 

-252 BİN 102 KİLOGRAM YEM BİTKİSİ TOHUMU
-21 BİN 230 ADET MEYVE FİDANI
-921 BİN 230 ADET SEBZE FİDESİ
-6 BİN ADET ARI KOVANI
-250 ADET DAMIZLIK TEKE DAĞITIMI YAPTI
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Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, kırsalda ekonomiyi can-
landırmak amacıyla çiftçi ve 
üreticiye büyük destek sağlı-
yor.

Kırsal Hizmetler ve Jeo-
termal Kaynaklar Daire Baş-
kanlığı, kurulduğu ilk günden 
itibaren tarım, hayvancılık ve 
jeotermal kaynaklarda yap-
mış olduğu destek ve teşvik-
lerle Başkent Ankara’yı ta-
rımda da söz sahibi yapmayı 
amaçlıyor.

252 BIN KILOGRAM YEM 
BITKISI TOHUMU DAĞITIL-
DI…

Kırsal Hizmetler ve Jeoter-
mal Kaynaklar Daire Başkan-
lığı, faaliyete geçtiği günden 
bugüne kadar geçen 2 yıllık 
bir süre içerisinde, Ankara’da 
252 bin102 kilogram yem bit-
kisi tohumu, 21 bin 230 adet 
meyve fidanı, 921 bin 230 
adet sebze fidesi, 6 bin adet 
arı kovanı, 250 adet damızlık 
teke dağıtımı yaptı. 

Macar fiği, kavuzsuz arpa, 
yonca, mısır tohumları ile 
Ankara’da tarımı daha ile-
ri seviyelere çıkaracaklarını 
vurgulayan Kırsal Hizmetler 
ve Jeotermal Kaynaklar Daire 
Başkanı Özgür Güven, “Da-
ire Başkanlığımız, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Melih 
Gökçek’in talimatlarıyla, An-
kara’da tarımı daha üst se-
viyelere çıkartmak amacıyla 
kuruldu. Türkiye’de kırsal hiz-
metler ve jeotermal kaynak-
lar alanında kurulan ilk daire 

başkanlığı olmanın da guru-
runu yaşıyoruz. Tarıma uygun 
olan ilçelerimizde yaptığımız 
yardımlarla Ankara’yı bir nevi 
tarımın da Başkent’i yapmayı 
amaçlıyoruz” dedi.

ARI KOVANI VE DAMIZLIK 
TEKE DAĞITIMI...

Kırsal Hizmetler, bu süre 
içerisinde yem tohumlarının 
yanı sıra armut, vişne, ceviz 
ağaçlarından oluşan 21 bin 
230 adet meyve fidanını, do-
mates, biber, patlıcan, salata-
lık ve karpuzdan oluşan 921 
bin 230 adet sebze fidesini de 
çiftçilerle birlikte toprakla bu-
luşturdu.

Arıcılık ve hayvancılığın ge-
lişmesi için de önemli adımlar 
attıklarını belirten Daire Baş-
kanı Özgür Güven, “Et alanın-
da yapmış olduğumuz bir di-
ğer çalışma ise damızlık teke 
dağıtımını gerçekleştirmek. 
Bu zamana kadar 250 adet 
damızlık teke dağıtımını ger-
çekleştirdik. Arıcılık alanında 
da Şereflikoçhisar’dan Kızıl-
cahamam’a, Çamlıdere’den 
Bala’ya kadar 22 ilçemizde 6 
bin arı kovanı dağıtımı yaptık” 
diye konuştu.

Daire Başkanı Güven, çift-
çilerin desteklerden yararlan-
maları için çiftçi kayıt sistem-
lerine girmeleri, bulundukları 
ilçelerdeki İlçe Tarım Müdür-
lükleri’ne başvurmaları ve da-
ğıtılan ürünün yüzde 25 katkı 
payını bankalara ödemeleri 
gerektiğini söyledi.
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-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEMİZLİK 

EKİPLERİ, 
HAVALARIN SOĞUMASIYLA YOLLARA 

DÖKÜLEN SONBAHAR YAPRAKLARINI, YAĞIŞLI 

HAVALARDA MAZGALLARI TIKAMAMASI İÇİN 

YOĞUN ŞEKİLDE TEMİZLİYOR

MAZGAL TIKANMASINA KARŞI
YAPRAK TEMİZLİĞİ
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Kent Estetiği Dairesi Kent Temizlik ekipleri, 
bu amaçla Ankara’da özellikle çok sayıda çınar 
ağacının bulunduğu bulvarlarda yol süpürge 
araçları ve elemanlarıyla yaprak temizliği 
yapıyor. 

Ekipler, Atatürk Bulvarı, İnönü Bulvarı, Celal 
Bayar Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Meşrutiyet 
Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, Necatibey 
Caddesi, Cinnah Caddesi ve Çankaya Caddesi 
gibi ağaç yoğunluğu olan caddelerde temizlik 
hizmetlerini yoğunlaştırdı.çalışma gerektiren 
temizlik faaliyetlerini de gerçekleştiriyor. 
Ekipler, özellikle mazgalların tıkanmaması 
için büyük önem taşıyan yaprak temizliğinde, 

yağış sezonu öncesinde çok sayıda temizlik 
ekibiyle çalışmalarını artırdı.

Kent Estetiği Dairesi Kent Temizlik ekipleri, 
bu amaçla Ankara’da özellikle çok sayıda çınar 
ağacının bulunduğu bulvarlarda yol süpürge 
araçları ve elemanlarıyla yaprak temizliği 
yapıyor. 

Ekipler, Atatürk Bulvarı, İnönü Bulvarı, Celal 
Bayar Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Meşrutiyet 
Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, Necatibey 
Caddesi, Cinnah Caddesi ve Çankaya Caddesi 
gibi ağaç yoğunluğu olan caddelerde temizlik 
hizmetlerini yoğunlaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, 
havaların iyice soğumasıyla cadde ve 
sokaklara dökülen sonbahar yapraklarını, 
yağışlı havalarda mazgalları tıkamaması için 
yoğun şekilde temizliyor. 

Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, 
rutin temizlik hizmetlerinin yanı sıra mevsim 
geçişlerinde, yaprak dökümü gibi bir 
çalışma gerektiren temizlik faaliyetlerini de 
gerçekleştiriyor. Ekipler, özellikle mazgalların 
tıkanmaması için büyük önem taşıyan yaprak 
temizliğinde, yağış sezonu öncesinde çok 
sayıda temizlik ekibiyle çalışmalarını artırdı.
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ANKARA’NIN 1,5 YILLIK SUYU VAR

-YAĞIŞLARIN KASIM AYI ORTALAMALARINA GÖRE 10 KAT 
DÜŞMESİNE RAĞMEN ANKARA’NIN BARAJLARINDAKİ DOLULUK 
ORANI, SON 4 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE 
-ANKARA’YA GEÇEN YIL KASIM AYI’NDA METREKAREYE 21.3, BU 
YIL 3.1 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ 
-ASKİ GENEL MÜDÜRÜ: -”SUYUMUZ VAR DİYE BAŞKENTLİLER, 
SUYU İSRAF ETMEMELİ, TASARRUFLU KULLANMALI”

ANKARA’NIN SUYU YETERLİ
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İç Anadolu Bölgesi’nde son 3 ayda geçtiğimiz 
yıla göre yağış miktarında önemli ölçüde 
azalma olmasına ve Ankara’ya da Kasım 
ayı ortalamalarına göre bu yıl Kasım ayında 
10 kat az yağış düşmesine rağmen, kentin 
barajlarındaki doluluk oranı, son 4 yılın en 
yüksek seviyesinde bulunuyor. Baraj havzaları 
hiç yağış almasa bile Ankara’nın şu anda 1,5 
yıllık içme suyu var. 

Meteoroloji’den edinilen bilgiye göre, Türkiye 
genelinde yıllara göre Kasım ayı ortalama yağış 
miktarı metrekarede 53.2 kilogram iken, bu 
yıl büyük bir düşüş göstererek 12.6 kilogram 
oldu. Geçen yıl ise Kasım ayında metrekareye 
44 kilogram yağış düşmüştü. 

Ankara ve çevresi ise Kasım ayında Türkiye 
ortalamalarının çok altında yağış aldı. Uzun 
yıllar kasım ayı ortalamasının metrekarede 
30.9 kilogram olarak gerçekleştiği Başkent, bu 
yıl ancak 10’da 1’i oranında 3.1 kilogram yağış 
aldı. Geçen yıl ise aynı ayda metrekareye 21.3 
kilogram yağış düşmüştü.2014 yılında Ankara, 
1 Eylül-20 Kasım arasında metrekareye 127.8 
milimetre (127.8 kilogram) yağış alırken, bu 
yıl 1 Eylül-20 Kasım arasında 73.5 milimetre 
(73.5 kilogram) yağış aldı.

Ankara çevresine bu yıl düşen yağışta geçen 
yıla göre neredeyse yarı yarıya bir azalma 
oldu, içinde bulunduğumuz Kasım ayında ise 
yağışlar neredeyse yok denecek kadar azaldı. 
Başkent’in özellikle, yağış dönemi olarak 
nitelendirilen kasım ayının, geçen yılın kasım 
ayına göre 7 kat daha az yağış aldığına dikkat 
çeken Aski Genel Müdürü, vatandaşlara içme 
suyunu tasarruflu kullanmaları konusunda 
çağrıda bulundu.
 
“ANKARA’NIN BARAJLARI ÇOK BÜYÜK”
Ankara’nın içme suyu ve barajlarının doluluk 
oranlarıyla ilgili bilgi veren ASKİ Genel 
Müdürü, “Kasım ayı itibariyle barajlarımızda 
590,5 milyon metreküp suyumuz var. Bu da 
son 4 yılın en yüksek seviyesi ve 1,5 sene tüm 

Ankara’ya yetecek miktar demektir” dedi.
Barajlardaki doluluk oranının yüzde 37’ler 
seviyesinde olduğuna dikkat çeken Aski 
Genel Müdürü, “Baraj seviyesinin yüzdesinin 
düşük görünmesinin nedeni, barajların 
toplam hacminin çok büyük olmasından 
kaynaklanıyor. Barajlarımızın toplam hacmi 
1 milyar 600 milyon metreküpe yakındır. 
Dolayısıyla bu kadar geniş alandaki yüzde 
37’lik seviye de oldukça yüksek bir miktara 
karşılık geliyor” dedi.

“ANKARA’NIN SUYU KALITELI VE TEMIZ”
Barajlara gelen kar ve yağmur sularının, 
aynı kalitede İvedik Arıtma Tesisi’ne kadar 
ulaştırıldığını ve modern yöntemlerle 
arıtıldıktan sonra vatandaşlara sunulduğunu 
belirten Aski Genel Müdürü, “Başkentliler, 
suyumuzu gönül rahatlığıyla kullanabilirler” 
dedi. Baraj havzalarının sürekli havadan ve 
karadan denetlendiğini, bu sayede barajların 
kirlenmesinin önüne geçildiğini de vurgulayan 
Aski Genel Müdürü, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Barajlarımıza kurulan elektronik eşel okuma 
ve otomatik meteoroloji istasyonlarıyla; 
doluluk oranı ve hacim değerleri anlık 
olarak takip edilebiliyor. Web sitesinden 
de vatandaşlarımız bu verileri sürekli 
izleyebiliyorlar. Kurulan sistem sayesinde 
meteoroloji istasyonlarından, yağış, sıcaklık, 
basınç, güneşlenme, buharlaşma oranı her 
zaman hesaplanıyor. Kazanılan ve kullanılan 
su miktarları net olarak görülüyor.” 
Kesikköprü sisteminin, su açısından Ankara’nın 
bir nevi sigortası olduğunu anlatan Aski Genel 
Müdürü, “Bu sistem hazırda bekletiliyor ve 
ihtiyaç anında kullanılıyor. Gerede sisteminin 
inşasına ise DSİ tarafından devam ediliyor” 
dedi. 

Aski Genel Müdürü, barajlardaki su 
seviyesinin 1,5 yıl yetecek düzeyde olmasının, 
suyun israf edilmesini gerektirmediğine de 
dikkat çekerek, Başkentlileri, suyu tasarruflu 
kullanmaya, iş yaparken veya sulamalarda 
sınırsızmış gibi kullanmamaya çağırdı.
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Laboratuvarlarımızın 
kalitesi ve sonuçların 

güvenilirliği ile ilgili zaten hiçbir şüphemiz 
yoktu. Laboratuvarımız alanının en iyi donanım 
ve teknik personeline sahip. Son olarak IAS 
tarafından verilen Akredite Sertifikası ile de 
yapılan analizlerin tartışmaya mahal vermeyecek 
şekilde uluslararası bir boyutta kayıtsız şartsız 
kabul gördüğü tekrar tescillenmiş oldu. 
Kalitemizin ve güvenilirliğimizin göstergesi olan 
uluslararası bir belgeyi çok kısa sürede almak 
bizim için gurur verici” dedi.

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon; yapılan test ve analizlerin 
güven sağlayabilmesi için laboratuvarın teknik 
yeterliliğinin ulusal veya uluslararası yetkili 
bir kuruluş tarafından gerekli kriterlere göre 
değerlendirilmesi, uzmanlığının onaylanması 
ve düzenli aralıklarla denetlenmesi faaliyetidir.  
Bu amaçla ülkeler tarafından tanımlanan ve 
ikili anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı tanınan 
akreditasyon teşkilatları bulunmaktadır. 
Bu kuruluşların asli amacı kendisine müracaat 

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü, alanında Türkiye’nin en iyilerinden 
biri olan içme suyu analiz laboratuvarlarının 
teknik yeterliliğini ve güvenirliliğini uluslararası 
boyutta tekrar ispatladı.

Daha önce TÜRKAK tarafından akredite edilen 
ASKİ Laboratuvarları, bu sefer Türkiye’de 
bir ilki başararak merkezi Amerika’da olan 
Uluslararası Akredite Servisi (IAS) tarafından da 
akreditasyon sertifikası aldı. Bu sertifikayla ASKİ 
laboratuvarlarından yayınlanan analizler artık 
tüm dünyada geçerli ve güvenilir olmaya  hak 
kazandı. Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki Su 
Kalite Kontrol Laboratuvarı, uluslararası alanda 
gerekli tüm şartları yerine getirerek 26 Kasım 
2015’te IAS (International Accreditation Servise) 
tarafından verilen Akreditasyon Sertifikasını 
aldı. ABD’den gelen denetçiler, ASKİ’nin 
laboratuvarlarına ve teknik personeline hayran 
kaldıklarını ifade ederek ASKİ’nin uluslararası 
standartlarda hizmet verdiğinin ve laboratuvarda 
yapılan analizlerin sonuçlarının kesin ve güvenilir 
olduğunu belirttiler.

Aski Genel Müdürü, daha önce TÜRKAK 
tarafından akredite edilen laboratuvarların 
kalitesini ve güvenilirliğini tescillemek için 
Amerika merkezli Uluslararası Akredite 
Merkezi’ne de müracaat ettiklerini, çok kısa 
sürede tüm şartları yerine getirerek bu belgeyi 
almanın son derece sevindirici olduğunu ifade 
etti. 
Aski Genel Müdürü, Merkez laboratuvarın ilk kez 
1999 yılında ‘TSE Laboratuvar Yeterlilik Belgesi’ 
aldığını belirterek, 2009 yılında da TÜRKAK 
tarafından akredite edildiklerini hatırlattı. 
Aski Genel Müdürü, “Laboratuvarımızda tüm 
analizler Dünya Sağlık Örgütü, EPA Amerikan 
Standartları ve EN Avrupa Birliği standartlarına 
uygun olarak yapılmaktadır. 

ASKİ’den
BİR BAŞARI

DAHA
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eden kuruluşları talep ettikleri kapsamda 
denetleyerek ilgili uluslararası standarda uygun 
olarak bu hizmeti verip vermediğini denetlemektir. 
Bu denetimlerin sonucunun uygun olması halinde 
söz konusu hizmeti veren kurumun uluslararası 
kurallara uygun olarak bu hizmeti verdiği 
tescillenmektedir. Akreditasyon sertifikasına 
sahip bir laboratuvardan çıkan deney raporları 
da uluslararası bir geçerlilik kazanmıştır. Bu 
sertifikanın amacı, herhangi bir testin ne zaman, 
nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı 
sonucu vermesini sağlamaya yöneliktir. Akredite 
laboratuvarlar tarafından elde edilen sonuçları 
ihtiva eden rapor ve sertifikalar uluslararası kabul 
görmektedir. Akreditasyon, Türk Akreditasyon 

Kurumu (TÜRKAK), Uluslararası Akreditasyon 
Servisi (IAS) gibi uygunluk değerlendirme 
kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların 
ve raporların güvenilirliğini ve geçerliliğini 
desteklemek amacı ile oluşturulmuş bir kalite alt 
yapısıdır. Kamuoyunda yazılı ve görsel medyada, 
soru önergelerinde vs. içme suyu ile ilgili 
yapılan çalışmalarda ve açıklamalarda özellikle 
aranan bir kriterdir. Laboratuvar hizmetlerinde 
akreditasyon belgesini almak ve kalite 
denetimlerinden geçerek sertifikanın geçerliliğini 
devam ettirmek, laboratuvar hizmetlerinin ve 
analizlerin uluslararası standartlarda yapıldığını 
belgelemekte ve kamuoyuna bu konuda güven 
telkin etmektedir.

ASKİ Genel Müdürü, soğuk hava ve buzlanmaya dikkat çekerek su sayaçlarının zarar görmemesi 
konusunda Başkentlileri uyardı.
Aski Genel Müdürü, düşen sıcaklığın su sayaçlarının donarak hasar görmesine neden olacağını 
belirterek, donan sayaçlara sıcak su veya ateşle müdahale edilmemesi gerektiğini bu durumda 
sayaçların bir daha kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekti.
Su sayaçlarının bulunduğu yerin hava cereyanına karşı korunması amacıyla açık bölümlerin 
kapatılmasını, kırık camların yenilenmesini öneren Aski Genel Müdürü: ‘Sayaçlar ve açıkta kalan 
su boruları cam yünü, boru kılıfı gibi maddelerle kaplanmalıdır. Sayaç yeri temiz, aydınlık ve rüzgar 
almayacak şekilde düzenlenmelidir. Su sayacının donması halinde ise patlayan sayaçtan akan sudan 
dolayı diğer sayaçların donmasına engel olabilmek için vananın kapatılarak suyun kesilmesi gerekir’ 
dedi.
ASKİ Genel Müdürü, abonelerden, sayacın donması, patlaması veya su akması durumunda derhal 
vananın kapatılarak, ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 306 72 72 numaralı telefonuna başvurduklarında 
sorunlarının kısa sürede çözümleneceğini belirtti.

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SOĞUK HAVA VE BUZLANMA NEDENİYLE SU SAYAÇLARINDA 
MEYDANA GELEBİLECEK DONMALARA KARŞI BAŞKENTLİLERİ UYARDI.

“SU SAYAÇLARINIZI SOĞUĞA 
KARŞI KORUYUN”



ASKİ Genel Müdürlüğüne abonelik işlemleri 
yaptırmak için gelen engelli ve yaşlı 
abonelerimiz kendilerine tahsis edilen 
özel bankolarında sıra beklemeden bütün 
işlemlerini yaptırmaktadırlar. 

Çok sayıda engelli vatandaşın su ve 
kanalizasyon işleri için hizmet almaya geldiğini 
belirten ASKİ Genel Müdürü “Geçtiğimiz yıl 
başlatmış olduğumuz bu uygulamayla engelli 
ve yaşlı abonelerimize büyük kolaylık sağladık. 
Onlara özel tahsis ettiğimiz bankolarımızda 
bütün işlemlerini yaptırıp kurumumuzdan 
ayrılabiliyorlar” dedi.

Engelli 
vatandaşlarımız 

için ASKİ’ye tekerlekli sandalye 
alındığını da belirten Aski Genel Müdürü, 
engelli vatandaşlar için ve gerektiğinde 
kullanılmak üzere engelli sandalye 
bulundurduklarını, acil durumlarda yine 
vatandaşlara yardımcı olabilmek için bu 
engelli sandalyenin de abone işlerinde 
hazır olduğunu belirtti. Ayrıca engelli 
vatandaşlarımıza su faturalarında da büyük 
kolaylık sağladıklarını belirten Aski Genel 

ASKİ’den ENGELLİLERE 
BÜYÜK KOLAYLIK

14



Müdürü; “Yüzde 40 veya daha fazla engeli 
olan vatandaşlarımız bunu belgeledikleri 
takdirde su faturalarının sadece yüzde 50’lik 
kısmını ödeyeceklerdir” dedi. 

Diğer yandan Genel Müdürlüğümüz ve 
abone işlerinde işlem yapmak isteyen engelli 
vatandaşlarımıza kurum girişinde sarı yollar, 
kurum içerisinde de engelli vatandaşlarımız 

için katlarda rampalar ve asansörler 
bulunmaktadır. 

Aski Genel Müdürü, engelli vatandaşlarımıza 
yapılan bu düzenlemelerle  daha iyi hizmet 
verileceğini belirtti.
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AKYAR
BARAJI

Akyar Barajı, 1992-2000 yılları arasında 
Eğrekkaya Barajı’ nın beslenmesi amacıyla 
yapılmıştır. Ankara’ nın 90 km kuzeyinde, 
Kızılcahamam ilçesine 12 km uzaklıkta yer 
almaktadır. 13.347 metre uzunluğunda 1.000 

mm çapında bir hat ile Eğrekkaya Barajı’ nı 
beslemektedir. Azami su hacmi 56.000.000 m3’ 
tür. Akyar Barajını Bulak deresi beslemektedir.
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HALIL FILIZ: Merhaba. Kredi kartı ile su faturası ödeye biliyor muyuz?

TEMSILCI7:Merhaba, Aski Canlı Destek Sistemine Hoşgeldiniz. Evet, aski.gov.tr sistemimizden abone olarak 
ödeyebilirsiniz

HALIL FILIZ: TEŞEKKÜRLER 

TEMSILCI7: Biz teşekkür ederiz. İyi Akşamlar Dileriz.

TEŞEKKÜR 

EYÜP EMRE TAŞKIN
İnternet Bankacılı aracılığıyla ödediğim fatura, Aski 
online işlemler sitesinde ödenmemiş olarak gözüküyor.

TEMSILCI3 
Merhaba, Aski Canlı Destek Sistemine hoşgeldiniz.  
Ödeme işlemini ne zaman yaptınız?

EYÜP EMRE TAŞKIN
Merhabalar Günaydın . 09:00’da dekont var pdf olarak 
mail atabilirim.

TEMSILCI3
En fazla 24 saat içerisinde sistemimizde görülebilir. 
bu nedenle yarın sabahtan yeniden kontrol edebilir 
misiniz? Eğer ödeme işlemi gerçekleşmedi ise paranız 
hesabınıza geri dönecektir.

EYÜP EMRE TAŞKIN
Anladım son bir sorum daha var. Cezaya kalma durumu 
söz konusu olabilir mi? Yarına kaldığı için

TEMSILCI3
Öyle bir şey söz konusu değil yarın kontrol ettikten 
sonra eğer gelmez ise yarın ödenmemiş ise ilk olarak 
banka ile görüşün sonradan da bize ulaşabilirsiniz.

EYÜP EMRE TAŞKIN
Peki teşekkür ediyorum bu hizmet için. Anketiniz var 
mı? Memnuniyet formu doldurmak istiyorum.

TEMSILCI3
Şuanda mevcut bir memnuniyet anket formumuz 
bulunmamaktadır. Buradan da bize teşekkürlerinizi 
iletmeniz yeterli.

EYÜP EMRE TAŞKIN
Sayın ilgili, @TEMSİLCİ3’e verdiği bilgiler ve 
nezaketi için teşekkür ederim.

Ömer ODABAŞ: Merhaba,  yarın su aboneliğine 
başvuruda bulunacağım kaç günde açılır ve 
bende sadece sayaç numarası var sıkıntı olur mu? 
Teşekkürler.

Temsilci 4: Merhaba, Aski Canlı Destek Sistemine 
Hoş geldiniz. 

Size nasıl yardımcı olabilirim? Sıfır abonelik mi 
yaptıracaksınız?

Ömer ODABAŞ: Hayır ben kiracıyım aboneliği 
devralacağım.

Temsilci 4: Abone no ile en yakın abonelik noktasına 
ya da genel müdürlük binası içerisinde yer alan 
abone işlerine başvuru yapmanız gerekmektedir. 
Ayrıca Online İşlem Merkezinde de şubeye gelmeden 
aboneliğinizi yapabilirsiniz.

Ömer ODABAŞ: Anladım kaç günde açılır acaba yarın 
başvuru yapsam

Temsilci 4: Gün içinde veya en geç bir gün sonra

Ömer ODABAŞ: Cumartesi çalışıyor musunuz 
pazartesiye mi kalır?

Temsilci 4: Hafta sonu da çalışıyoruz

Ömer ODABAŞ: Tamam teşekkür ederim çok sağ 
olun.

Temsilci 4: Biz Teşekkür Ederiz. İyi Akşamlar Dileriz 
Herhangi bir sorunuz olursa bizlere sosyal 
medya hesaplarımız facebook ve twitterdan 
da ulaşabilirsiniz https://www.facebook.com/
askigenelmudurlugu, https://twitter.com/
askiankara

Aski Canlı Destek’ten Teşekkür

Aski Canlı Destek’e Gelen Sorular

Aski Canlı Destek’e Gelen Sorular



Online işlem merkezinden fatura ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Fatura ödeme işleminizi online fatura öde kısmından yapabilirsiniz.

Fatura işlemleri kısmından;
• Fatura geçmişinizi, ödenmemiş faturalarınızı görüntüleyebilirsiniz
• Açma kapama ödemelerinizi ve e-fatura gönderme işlemlerinizi kolaylıkla 

gerçekleştirebilirsiniz. 
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ASKİ ABONELİK
İŞLEMLERİ

ONLINE IŞLEMDE NELER YAPABILIYORUZ?
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Vizyon Tarihi: 17 Aralık 2015 (2s 15dk) 
Yönetmen:  J.J. Abrams
Oyuncular:  Daisy Ridley, John Boyega, 
   Oscar Isaac 
Tür:   Aksiyon , Bilimkurgu, 
   Macera

Savaşları serisinin yedinci filmi olan Star Wars: Güç 
Uyanıyor’un yönetmen koltuğunda yakın dönem 
bilimkurgu-aksiyon sinemasının yükselen ismi J.J. 
Abrams oturuyor. “Güç Uyanıyor” seyircileri tekrar 
uzak galaksilere sürükleme hedefinde.

17 Aralık’ta gösterime girecek olan filmin açılışta en 
az 170 milyon dolar hasılat elde etmesi bekleniyor. 
Star Wars: Güç Uyanıyor şimdiden ön bilet satışları 
ile 50 milyon dolarlık bir geri dönüş aldı.

Filminde serisinin efsaneleşen isimleri olan 
Harrison Ford, Mark Hamill ve Carrie Fisher’ın 
yanı sıra Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, 
Anthony Daniels, Peter Mayhew ve Kenny Baker 
da boy gösterecek. 5 Akademi ödüllü besteci John 
Williams’ın müzikleri üstlendiği filmin soundtrack 
albümü de filmin vizyona girdiği tarih olan 17 
Aralık’ta raflardaki yerini alacak.

Kültür - Sanat



SUYUN FAYDALARI

SU VE SAĞLIK

• Felç ve kalp krizine karşı korumak
• Lenfoma ve lösemi oluşumunun engellenmesine yardımcı olmak
• Alzheimer ve Parkinson hastalıklarının riskini azaltmak
• Beyinde üretilen hormonların yapımında görev almak
• Kabızlığı önlemek
• Bağışıklık sistemini güçlendirmek
• Dikkat yetersizliğini çözmek
• Kanı sulandırarak dolaşımda pıhtılaşmayı önlemek
• Enerji ve güç vermek
• Stres ve gerginliğin hafiflemesine yardımcı olmak
• Gözlerdeki parlaklığı ve canlılığı artırmak
• Glokomdan korumak
• Vücut fonksiyonlarını ve zihni bütünleştirmek
• Uykuyu düzenlemek
• Cildi yumuşatmak
• Vücuttaki oksijenleri taşır ve atıkları dışa atmada yardımcı olur.
• Böbrekleriniz de bulunan toksin maddelerinden kurtulması ve temiz-
lenmesi için yardımcı olur.
• Kan basıncını kontrol ederek, vücudun dengede durması için yardımcı 
olur.
• Son olarak unutulmamalıdır ki; insan vücudunda aşırı sıvı kaybı sıra-
sında kullanılabilecek su deposu yoktur. Bu nedenle gün boyu su içilmesi, 
vücuda sıvı takviyesi için son derece önemlidir.
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Bekleyen sular bayatlar, 
13-20 saatte 1 trilyon
bakteri - mikrooganizma
üremesi gerçekleşir. 
Suyun ömrü en fazla 
2 gündür.

Buzdolabına koyduğunuz 
sıvıların ağzını kapatarak 
içerideki nemi azaltıp 
kompresörün daha az 
çalışmasını sağlar 
ve elektrik tasarrufu 
yaparsınız.

Her gün 2-3 lt. su içmek 
KOLON ve KAN KANSERİ 

olmak üzere birçok 
hastalık riskini azaltır.

Şehir nüfusu saniyede 
2 kişi artıyor. 
Dünya üzerinde 827,6 
milyon insan
gecekondularda
yaşıyor ve temiz içme 
suyuna erişemiyor.

60 yıl ömrü 
olan bir insan,
hayatı 
boyunca 
50 ton su içer.



31

Bekleyen sular bayatlar, 
13-20 saatte 1 trilyon
bakteri - mikrooganizma
üremesi gerçekleşir. 
Suyun ömrü en fazla 
2 gündür.

Buzdolabına koyduğunuz 
sıvıların ağzını kapatarak 
içerideki nemi azaltıp 
kompresörün daha az 
çalışmasını sağlar 
ve elektrik tasarrufu 
yaparsınız.

Her gün 2-3 lt. su içmek 
KOLON ve KAN KANSERİ 

olmak üzere birçok 
hastalık riskini azaltır.

Şehir nüfusu saniyede 
2 kişi artıyor. 
Dünya üzerinde 827,6 
milyon insan
gecekondularda
yaşıyor ve temiz içme 
suyuna erişemiyor.

60 yıl ömrü 
olan bir insan,
hayatı 
boyunca 
50 ton su içer.



TEKNOLOJİ

Google sağlık alanındaki çalışmalarını akıllı bileklik veya saat üzerinde değil bu kez gerçek 
bir medikal ürün üzerinde sürdürüyor. Teknoloji devi, patentini aldığı cihazla, iğneye gerek 
kalmadan daha kolay ve acısız bir işlemle hastalardan kal almayı hedefliyor.
Cihaz gazla çalışan bir mikro partikülle deriyi delecek, negatif basınç uygulayarak haznesine 
bir miktar kan örneği çekecek. Bileğe takılan bir başka cihazla uyumlu çalışması planlanan 
kan alma cihazı böylece hasta veya doktorlara daha hızlı ve daha basit test sonuçları sunacak. 
Ancak bu yolla elde edilen kan miktarı “örnek” sayılabilecek bir miktarda olduğu için iğneyle 
kan almanın yerine geçeceğini söylemek zor. 

Geliştirilmeye başladıktan sonra ürünün akıllı bir saat şeklinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. 
Google yetkilileri, yeni tasarımlarının bir gün diyabet hastaları tarafından kan şekeri oranını 
ölçmekte kullanılan düzeneklerin yerini alabileceğini de belirtti. 

IĞNESIZ KAN ALMA TEKNOLOJISI
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DÜNYADAN 
RENKLER

Güney Amerika’da yer alan Amazon Nehri Afrika’daki Nil Nehri ile birlikte dünyanın en uzun 
nehirlerinden biridir. Büyük Okyanus’a 160 km mesafede, Peru’daki And Dağları’nın doruklarından 
doğarak doğuya doğru bir seyir izleyip Atlas Okyanusu’na dökülür. 6.400 km uzunluğundaki Amazon’un 
taşıdığı su miktarı Mississippi, Nil ve Yangtze Nehirlerinin taşıdıkları suların toplamından fazladır 
(tüm dünya nehirlerinin taşıdığı suyun yaklaşık % 20-25’ini taşıdığı sanılmaktadır). Amazon Nehri, 
yaklaşık yıllık ortalaması 180.000 m³/sn olan debisiyle ve suladığı alanın (Amazon Havzası) büyüklüğü 
itibarıyla da birinci sıradadır. [Amazon’un ağzı 1500 yılında Vicente Pinzon tarafından keşfedilmiş, 
nehrin kaynaklarıysa ancak 1941’de Bertrand Flornoy’un yönettiği ekip tarafından bulunmuştur.
Amazon ilk bakışta bir nehir değil, daha çok üzerinde büyük tonajlı gemilerin seyrettiği deniz-nehir
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veya denizin kocaman bir uzantısı görünümünü verir. Denizle birleştiği kısımda irili ufaklı adaların 
meydana getirdiği 240 kilometrekare genişliğindeki halici ile karaya girmiş Atlas Okyanusu’nun bir 
körfezi gibi kabul edilir. Amazon’un kendisi ve Perus, Jurua ve Madeira gibi büyük kolları boyunca 
nehir taşımacılığı çok fazladır. Su seviyesinin en yüksek olduğu Nisan-Ağustos devresinde taşımacılık 
daha da önemlidir. Amazon’un ve kollarının aşağı kısımlarında taşımacılığın en iyi zamanını okyanus 
gel-gitleri (med-cezir) belirler. Gel hareketleri ile yukarı doğru taşımacılık, git hareketleri ile aşağı 
doğru taşımacılık kolaylaşır. Bütün sene boyunca ulaşıma açık olan Amazon, Atlas Okyanusu ’ndan 
1600 km içerde olan Manaus’a kadar büyük şileplere geçit verir. 
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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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