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Annelere Önerimiz;
	 Çocuklarının	 su	 alımını	 takip	
etmeleri,
	 Çocuklarının	 çantasında	 mutlaka	
su	bulunmaları,
	 Çocuklarının	 güne	 su	 içerek	
başlamalarına	özen	göstermeleri,
	 Gazlı	 içecekler	 ve	 meyve	 suları	

ile	 çocuklarının	 su	 ihtiyacını	 gidermese	
izin	vermemeleri	ve	bu	içeceklerin	suyun	
yerini	tutmadığını	unutmamaları.
	 Su	 içmenin	 önemini	 itina	 ile	
anlatmaları	ve
	 Çocuklara	su	tüketimi	konusunda	
rol	model	olmalarıdır.

SU VE SAĞLIK
Çocukların	 sağlıkları	 için	 onlara	
kazandırılması	 gereken	 en	 önemli	
alışkanlıklardan	 birisi	 su	 içme	
alışkanlığı.	 Yetişkinlerin	 aksine	
çocukların	 susadıklarını	 her	 zaman	 fark	
etmeyebilirler.	Bu	durumda	onlara	suyun	
sağlıkları	 için	 önemini	 anlatmak	 ve	 su	
tüketimlerini	takip	etmek	gerekiyor.	
Özellikle	 çocukların	 hayatında	
öğrenme	 dönemi	 büyük	 bir	 yoğunluk	

ve	 yer	 kaplamakta.	 Yetişkin	 bir	 insan	
beyninin	 %70’den	 fazlasının	 sudan	
oluştuğu	 düşünülecek	 olursa,	 beyin	
fonksiyonlarının	en	iyi	şekilde	çalışabilmesi	
için	suyun	önemi	yadsınamaz.
Milli	Akademi	Tıp	Enstitüsü	Gıda	ve	Besin	
Kurulu’nun	 verilerine	 göre	 çocuklarda	
günlük	 sıvı	 tüketiminin	 aşağıdaki	
miktarlarda	olması	gerektiğini	belirtiyor.

1-3 yaş arasındaki çocuklar: 1.3 litre*
4-8 yaş arasındaki çocuklar: 1.4 litre
9-13 yaş arasındaki kız çocuğu: 2.1 litre / erkek çocuğu 2.4 litre
14-18 yaş arasındaki kız 2.3 litre / erkek - 3.3 litre

*1 litre yaklaşık 5 orta boy su bardağı kadardır.

Oregon’daki Knight Kanser Enstitüsü’nün 
Yeni Direktörü Türk Prof. Dr. Sadık Esener
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& M İ S Y O N U M U Z
V İ Z Y O N U M U Z

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.



Başkent Ankara’nın bir dünya 
kenti haline gelmesinde, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Melih Gökçek’e, 
organizasyon becerisi, disiplinli ve 
titiz çalışma anlayışı, bilgi birikimi ve 
dengeyi gözeten özellikleriyle büyük 
destek sağlayan kadın bürokratlar, 
Ankara’nın en ücra noktasına kadar 
kadın eli dokunuşunu hissettiriyor. 

Melih Gökçek önderliğinde 22 
yıldır yüzlerce büyük hizmete imza 
atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
üst düzey yönetici kademesindeki 
kadın bürokratlarıyla da örnek 
oluyor. 

Türkiye’nin en çok kadın 
bürokrata sahip belediyelerinden 
biri olan Ankara Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde, genel 
sekreter yardımcısından daire 
başkanına, genel müdürlerden şube 
müdürlerine kadar onlarca kadın üst 
düzey bürokrat ve yönetici olarak 
görev yapıyor.

-bAşkAn GökÇek: 
“dünyA kAdınlAr Günü’nü 

kutluyoruM”
Aile hayatında, sosyal hayatta, 

iş hayatında, siyasette ve hayata 
dair her alanda kadının önemine 
değinen, Başkentli hanımlar için 
yaptığı hizmetlerle büyük övgüler 
alan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Melih Gökçek, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü dolayısıyla, üst düzey 
kadın bürokratlarıyla bir araya geldi. 

Makamında ağırladığı 
konuklarını, “Ne kadar çok kadın 
bürokratımız varmış?”diyerek esprili 
bir şekilde karşılayan Başkan Melih 
Gökçek, “Büyükşehir Belediyesi, 
ASKİ, EGO ve bağlı şirketlerimizin 
genel müdürlüklerinin hizmetlerine 
hanım eli değiyor. Onun için sizlere 
teşekkür ediyoruz. Burada da 
özellikle üst görevde bulunan hanım 
arkadaşlarımızın nezdinde tüm 
kadınların 8 Mart Dünya Kadınları 
Günü’nü kutluyorum” dedi. 

“İnşallah başarılı çalışmalarımıza 
birlikte devam edeceğiz” diyerek 
sözlerini sürdüren Başkan Gökçek, 
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
16 üst düzey kadın bürokrat 
bulunduğunu söyledi. 

Kadın bürokratlarla ilgili 
görüşlerini açıklayan Başkan Gökçek, 
“Hanım arkadaşlarımız, görevlerine 
gerçekten çok sadıklar. Alanlarındaki 
konularına ciddi olarak eğiliyorlar ve 
olaya da hakim oluyorlar. ‘Otorite 
kurmaz, kuramaz’ diye düşünenleri 
de gerçekten tam tersine sükut-u 
hayale uğratıp, başarılı oluyorlar. 
Bundan dolayı da tüm arkadaşlarımızı 
başarılarından dolayı kutluyor ve 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Yerel seçimlerden sonra yapılan 
3 ankette de Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin birinci çıktığını 
hatırlatan Başkan Gökçek, “Bu da 
el ele verilerek yapılan çalışmaların 
başarısını ortaya koyuyor. Bunun 
için de ayrıca teşekkür ediyorum” 
değerlendirmesinde bulundu.

-“bAşkAn GökÇek ile 
ÇAlışMAnın AyrıCAlığı”

7-24 saat üzerinden ağır iş yükü 
altında hizmet veren Büyükşehir 
Belediyesi, ASKİ, EGO ve Belediye 
şirketlerinde tepe noktada bulunan 
kadın yöneticiler; altyapı ve üst 
yatırımları, kültürel ve sosyal 
projeleri, sağlık hizmetleri, peyzaj 
düzenlemeleri, restorasyon ve 
yenileme alanları, finans ve hukuki 
işlemler başta olmak üzere 5 
milyonu aşkın nüfusuyla, Ankara ve 
Ankaralıya bire bir dokunan projeleri 
hem üretiyor hem de yönetiyorlar. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
nedeniyle bir araya gelen kadın 
yöneticilere, üstlendikleri görevleri 
yerine getirirken, özellikle kadın 
olarak yaşadıkları zorlukları, 
kadınların iş hayatına katılımlarına 
yönelik düşüncelerine ilişkin 
sorularımıza büyük bir içtenlikle 
cevap verirken, kadınları mutlaka 
sosyal hayatın ve iş yaşamının içinde 
olmaya davet ettiler.

Yerel yönetimler ve özellikle 
Türkiye’nin kalbi Başkent Ankara’da 
tüm şehri ve insanı kucaklayan bir 
kurumda çalışmanın ayrı bir mutluluk 
kaynağı olduğu konusunda hem fikir 
olan bürokratlar, “kendilerine olan 
güven ve desteklerini her zaman 
hissettiren, yüksek öngörüsü, geniş 
ufku ve bitmeyen enerjisiyle, duayen 

Belediye Başkanı Melih Gökçek ile 
çalışmanın ayrıcalığını yaşadıklarını” 
söylediler.

-”kAdınlAr, MutlAkA 
ÇAlışMA yAşAMındA olMAlı” 

1990’da henüz genç bir avukat 
olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu’nda başladığı 
mesleki yaşamını, 1994 yılından 
itibaren Büyükşehir Belediyesi’nde 
Hukuk Müşaviri olarak sürdüren 
Nazlı Ergül, 2015 yılından itibaren de 
Genel Sekreter Yardımcılığı görevini 
devraldı.

Hukuk müşaviri olarak görev 
yaptığı süre zarfında bir çok dava ve 
projenin içinde yer aldığını belirten 
Ergül, “Belediye Başkanımız Sayın 
Gökçek, çok büyük vizyonla projeye 
başlıyor. Ancak büyük mukavemetle 
karşılaşıyor. Belediye Başkanımız 
sadece Ankara için değil, Türkiye 
için büyük bir şans. Ondan çok şey 
öğrendik. zorlukları yenmemizde 
Sayın Belediye Başkanımızın çok 
desteği oldu. Bu anlamda çok 
şanslıyız” dedi

-”bAşkAn GökÇek’ten Çok şey 
öğrendiM” 

Büyükşehir Belediyesi’nde 12 yıl 
süresince Kültür ve Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı yapan, Genel Sekreter 
Yardımcılığı’ndan emekli olmasının 
ardından başarılı çalışmalarından 
dolayı BELKO Genel Müdürlüğü’ne 
getirilen Selma Okuroğlu, eğitimci 
olarak başladığı çalışma hayatını, 
Türkiye’ye ve dünyaya mal olmuş, 
engin bilgi ve tecrübesinden çok 
şey öğrendiği Başkan Melih Gökçek 
ile sürdürmekten onur duyduğunu 
söyledi. 

Yıllarca kadınları evden çıkaran, 
onları sosyal hayata entegre eden 
projelerde bulunduğunu ifade eden 
Okuroğlu, “Bugüne kadar 500 bine 
yakın kadına dokunma ve tanışma 
fırsatı bulduk” dedi.

-”AnkArAlılArA hizMet 
etMenin Gururunu yAşıyoruz” 

Mimar kimliğiyle Başkent’in 
en önemli rekreasyon alanları, 
parkları cadde ve sokaklarının 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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-BAŞKAN GÖKÇEK, DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDENİYLE, ÜST 
DÜZEY KADIN BÜROKRATLARLA BİR ARAYA GELDİ
-BAŞKAN GÖKÇEK:
-”8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN”
-”BÜYÜKŞEHİR’DE ÜST DÜZEY 16 KADIN BÜROKRATIMIZ 
GÖREV YAPIYOR. İNŞALLAH BAŞARILI ÇALIŞMALARIMIZA 
BİRLİKTE DEVAM EDECEĞİZ”
-KADIN BÜROKRATLAR: “BAŞKANIMIZ MELİH GÖKÇEK’LE 
ÇALIŞMAK, BİR AYRICALIK VE ONURDUR”



peyzajında, kişi başına düşen yeşil 
alan miktarının 2 metrekareden 19 
metrekareye çıkmasında uzun yıllar 
başında bulunduğu Çevre Kontrol ve 
Koruma Daire Başkanı olarak büyük 
katkıları bulunan Hatice Akgül, 
Belediye’de ilk kadın genel sekreter 
yardımcılığının ardından, ASKİ Genel 
Müdür Yardımcısı olarak görevine 
devam ediyor. 1989 yılından 
itibaren Başkan Gökçek ile çalışma 
yaşamını sürdüren Akgül, duygu ve 

düşüncelerini, “Sayın Başkanımızın 
kadınlara verdiği değer, bize verdiği 
görevlerle de orantılıdır. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’nin kadın 
bürokratları olarak son derece 
özveri ve gururla görevlerimizi 
yerine getirirken, Başkanımız da bu 
konuda bize en büyük önder oluyor. 
Türkiye’nin Başkenti Ankara’ya 
ve Ankaralılara hizmet etmenin 
gururunu yaşıyoruz” şeklinde dile 
getirdi.

-büyükşehir’in en GenÇ Genel 
Müdürü… 

Başkan Gökçek’in, kadınların 
başarısına olan güvenini gösteren 
en somut örneklerden biri olan 
ve çok genç yaşta ANKET Genel 
Müdürlüğü görevine getirilen Belma 
İlhan, başında bulunduğu şirketin 

çalışma alanının Belediye’nin dış 
yüzü olduğunu ifade etti. İlhan, 
“Başkanımız Melih Gökçek ile 
çalışmak bir ayrıcalık. Tuttuğunu 
koparan, doğrular için sonuna kadar 
savaşan bir insan. Bize ‘Bu kadar 
hırslı, çalışkan, idealist bir insanla 
çalışmak zor olmuyor mu?’ diye 
soruyorlar. Gerçekten zor olmuyor. 
Onunla çalışmak bizim için bir şans 
ve mutluluk. O bir duayen. Onun 
dışında 24 saat telefonu açık ve 

istediğiniz zaman kendinizi ifade 
edebilme şansınız var” dedi.

-32 yıldır bAşkAn GökÇek ile 
birlikte... 

Başkan Melih Gökçek ile çok 
uzun yıllardır birlikte çalışan 
bürokratlardan, Yazı İşleri ve Kararlar 
Daire Başkanı Neriman Erbahçeci’nin 
belediye macerası ise Ankara 
Belediyesi’nde 1976 yılına kadar 
uzanıyor. 1984 yılındaki Keçiören 
Belediye Başkanlığı’nda başlayan 
Çocuk Esirgeme Kurumu’nda devam 
eden Başkan Gökçek ile çalışma 
arkadaşlığı, 1994 yılından itibaren 
de Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’nda toplam 32 yıldır 
sürüyor. 

22 yıldır Büyükşehir 
Belediyesi’nde Yazı İşleri ve 

Kararlar Daire Başkanı olarak 
görevini sürdürdüğünü ifade eden 
Erbahçeci, “Başkanımız, Ankara ve 
Ankaralıya hizmet etme duygularını 
taşır. Onunla çalışırken birikimli ve 
her zaman göreve hazır olmamız 
gerekiyor”diye konuştu. 

-belediye’nin MAli işleri onA 
eMAnet… 

Büyükşehir Belediyesi Mali 
Hizmetler Daire Başkanı Dilek Bakır, 

1985 yılında aynı birimde başladığı 
ve çeşitli kademelerde sürdürdüğü 
görevine, 2 yıldır da daire başkanı 
olarak devam ediyor. 

Belediye’nin hizmetlerini 
yürütebilmesi için sağlıklı bir 
mali planlamaya ve dengeye 
ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan 
Bakır, “Kadınlar, çözüm getirici ve 
dengeleyici özelliklerini iş hayatında 
da çok güzel değerlendiriyorlar. 
Sayın Başkanımızın bizlere bu fırsatı 
vermesiyle de biz kendimizi çok 
güzel ifade edebildik” dedi.

-bAşkent’in kültürel MirAsı 
korunuyor 

2007 yılında Hacı Bayram Veli 
Camii ve çevresi yenileme proje 
alanında inşaat mühendisi olarak 
başladığı göreve genel koordinatör 

ve şube müdürlüğünün ardından 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 
Daire Başkanı olan Akar Pınar 
üstün, Ankara il genelinde tarihi 
kültürel mirasın korunması ve ortaya 
çıkarılması görevini yürütmekten 
büyük mutluluk duyduğunu ifade 
etti. 

Ankara’nın tarihi ve kültürel 
mirasının gün yüzüne çıkarılmasının 
zorlu bir süreci barındırdığını, bu 
konuda Büyükşehir Belediye Başkanı 
Melih Gökçek’in desteğinin çok 
önemli olduğunu belirten üstün, 
“Sayın Başkanımızla çalışmak 
gerçekten onur verici. Onun ufku, 
vefası kalbi ve bize bir baba gibi sahip 
çıkması bambaşka bir şey. Bana bu 
fırsatı verdiği için kendisine teşekkür 
ediyorum” dedi. 

-bAşkentli kAdınlArın 
Mutluluğu iÇin… 

Hergün binlerce Başkentli 
çocuk, genç ve yaşlının bir araya 
geldiği Kültür ve Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı’nı yürüten Büşra Aldoğan, 
günde ortalama 20 binin üzerinde 
Başkentli’yi ağırladıklarını söyledi. 

Yaşama ve insana dokunan 
BELMEK, BELTEK, hanım lokalleri, 
aile yaşam merkezleri ve kültürel 
etkinliklerin yer aldığı birimde, hizmet 
etmekten mutluluk duyduğunu 
ifade eden Aldoğan, “Başkanımızla 
çalışmanın bize katkısı, her şeyi çok 
yönlü düşünmektir. Başkanımız, 
çok zeki ve inanılmaz derecede 

deneyimli ve aktif bir insan. Onun 
enerjisine elimizden geldiğince 
yetişmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

-tüM CAnlılAr iÇin sAğlıklı 
bir kent 

Gerçek bir hayvansever olan 
Sağlık İşleri Daire Başkanı Şafak 
Uğur, bu göreve 2 yıl önce Başkan 
Melih Gökçek tarafından atandığını 
ifade etti. ODTü Yabancı Diller 
Eğitim bölümü mezunu olan Uğur, 
“Bürokrasinin içinden gelmeyen bir 
kadın olmama rağmen, Başkanımızın 
bana güvenip, bu yüksek bir mevkide 
yetki vermesi onur verici. Bizde 
vizyon 1 ise Melih Bey’de 10’dur” 
dedi. 

-inşAAttA kAdın eli… 
2014 yılından itibaren 

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 
PORTAŞ şirketinin genel müdürlük 
görevini yerine getiren Mimar 
Ayşe Çalkan, “Yaşadığım şehre, 
şehircilik anlamında katkı sağlamayı 
hedefliyorum. Yerel yönetimlerde 
çalışmanın en büyük avantajı, şehri 
ilgilendiren çalışmaların içerisinde 
yer almak” dedi. 

Çalkan, çok tecrübeli bir başkan 
olan Melih Gökçek ile çalışmaktan 
büyük onur ve mutluluk duyduğunu 
ifade etti.

-su, kAnAl Ve ruhsAt işleri 
ASKİ Genel Müdürlüğü’nde Su, 

Kanal ve Ruhsat Dairesi Başkanlığı 

yapan inşaat mühendisi Özlem 
Kantar, bu görevi yapmaktan dolayı 
çok mutlu olduğu belirterek, “Mesleki 
anlamda yapmam gereken her şeyi, 
1992 yılından itibaren belediyecilikte 
yapıyorum. Altyapı, yol ve köprü 
işlerinde kontrol mühendisi olarak 
çalıştım. Başkanımız Melih Gökçek 
ile çalışmak bize güç veriyor. 
Onun güvenini sarsmamak adına 
var gücümüzle çalışmaya devam 
ediyoruz” diye konuştu. 

-Aski’nin Gelir Ve Giderlerini 
yönetiyor 

1988 yılından beri ASKİ Genel 
Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı’nda görev yaparken, aynı 
birimin 2005 yılından itibaren Daire 
Başkanlığı görevini yürüten Reyhan 
Aral, “Başkanımın bize vermiş 
olduğu yetki doğrultusunda Ankara 
halkına hizmet etmekten büyük bir 
mutluluk duyuyorum” dedi. 

-”tüM kAdınlArı ÇAlışMAyA 
dAVet ediyoruM” 

4 yıldır ASKİ İnsan Kaynakları Daire 
Başkanı olarak görevini sürdüren 
Nurhan Mermer, Belediyenin büyük 
bir okul olduğuna dikkat çekerek, 
“Burada hayatın gerçeklerini, hayatın 
çok farklı yüzlerini öğreniyorsunuz 
ve yüzleşiyorsunuz. Bu sizin 
özel yaşantınızı da çok etkiliyor. 
Bende inanılmaz büyük etkiler 
ve değişikliklere yol açtı. Bize bu 
fırsatı tanıyan başkanımıza teşekkür 
ederek, tüm kadınları çalışma 
hayatına davet ediyorum” dedi.

-”belediye büyük bir okul”
ASKİ İşletmeler Daire Başkanlığını 

sürdüren Ferhan Orhan, çalışma 
hayatının içinde olmaktan dolayı 
büyük memnuniyet duyduğunu 
ifade ederek, “Halkla iç içe olan, bire 
bir hizmet veren yerel yönetimlerin 
en önemli kurumlarından biri 
olan ASKİ’de görev yapıyorum. 
Belediye’nin bir okul olduğunu 
düşünüyorum. Sayın Melih Gökçek’e, 
biz kadınlara güvenerek çok önemli 
görevleri teslim ettiği için teşekkür 
ediyorum” dedi.
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22 MART
DÜNYA SU GÜNÜ
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Dünya Su Günü’nde Ankara’nın su 
durumu ve kalitesi ile ilgili bilgi veren 
ASKİ Genel Müdürü Necmettin 
Tahiroğlu Ankaralılara bir müjde 
verdi: “Hiç yağmur yağmasa bile 
inşallah barajlarımızda Ankara’nın 
2 yıllık ihtiyacını karşılayacak kadar 
suyumuz var”.
 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu  
tarafından 1993’te başlayan 
Dünya Su Günü sayesinde dünya 
genelinde temiz suya erişimin ve 
suyu yönetmenin öneminin daha 
da arttığını ifade eden Tahiroğlu 
“ Ankaralılara temiz ve sağlıklı su 

temin edebilmek için 7 gün 24 saat 
özveriyle çalışıyoruz, Su yaşam 
için vazgeçilmez ve alternatifi 
olmayan tek kaynaktır, suyun tek 
damlasını bile boşa akıtmamalı 
ve su kaynaklarımızı koruyarak 
kirlenmesini önlemeliyiz” dedi.

Ankara’nın su durumu ve su 
kalitesiyle de ilgili bilgi veren 
Tahiroğlu: “Şu anda barajlarımızda 
700 milyon metreküp suyumuz 
var. Ankaralı vatandaşlarımıza 
bu vesile ile şu müjdeyi de 
verebiliriz, yapılan yatırımlar 

ve son dönemdeki yağışlarla 
Ankara’nın uzun yıllar boyunca 
ihtiyacını karşılayacak miktarda 
suyumuz mevcuttur. Türk ve Dünya 
standartlarına uygun ve içilebilir 
kalitedeki musluk suyumuzu 
vatandaşlarımız rahatlıkla 
tüketebilirler. Herkesin Dünya Su 
Gününü kutluyor, bu vesilesiyle 
de hiç kimsenin su problemi 
yaşamadığı, temiz ve sağlıklı suyla 
dolu bir dünya temenni ediyorum 
” dedi.

Çocukların eğitimine katkı sağlayan projeler üreten Aski Genel Müdürlüğü,  
‘suyuma sahip Çıkıyorum’ sloganı ile Dünya Su Günü’nde, okullarda binlerce 
çocuğa ulaşarak tasarruf bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması için çalışmalarına 
devam ediyor. 



ANKARA’NIN ŞEBEKE SUYU
YİNE TERTEMİZ 

Büyükşehir 
Belediyesi ASKİ Genel 

Müdürlüğü ile İl Halk Sağlığı 
Müdürlüğü tarafından rutin analizleri 
yapılan Ankara’nın şebeke suyu, yine 
tertemiz çıktı.

Kentin çeşitli noktaları ile İvedik İçme ve 
Kullanma Suyu Arıtma Tesisleri çıkışından 
alınan numunelerin son analiz sonuçları 
açıklandı. Analiz sonuçlarına göre; 
Başkentlilerin musluklarından akan içme 
suyunun tertemiz, kaliteli ve içilebilir 
nitelikte olduğu, bir kez daha kanıtlandı.

Başkent’in içme ve kullanma su 
ihtiyacını karşılayan ASKİ’nin, 2200 
ayrı noktadan numuneler alınıp, 
numunelerin fiziksel, kimyasal 
ve bakteriyolojik analizleri 
yapılarak, suyun kalitesi 
kontrol altında tutuluyor.

-değerler Ve MinerAl 
nitelikleri

Son analizlere göre,İvedik 
Arıtma Tesisi çıkışındaki su 
değerleri ile bazı minerallerin 
nitelikleri şöyle;

AnkArA büyükşehir belediyesi Aski Genel Müdürlüğü ile 
il hAlk sAğlığı Müdürlüğü tArAFındAn rutin AnAlizleri 
yAPılAn AnkArA’nın şebeke suyu, terteMiz Çıktı.
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EĞREKKAYA
BARAJI

1985-1992 yılları arasında Kurtboğazı Barajını beslemesi amacıyla yapılmıştır. Ankara’ nın 75 km. 
kuzeyinde, Kızılcahamam’ a 3 km. uzaklıkta yapılmış olup, azami su hacmi 112.000.000. metreküp’ 
tür. 15 km’ lik 22.000 mm hat ile Kurtboğazı Barajını beslemektedir. Barajı Çekerek ve Sey dereleri 
beslemektedir.

% 31

% 70
% 84

% 100 % 100

% 84

% 44

% 100

ÇAMLIDERE
BARAJI

Kapasitesi
1.220.380.000 m3

KAVŞAKKAYA
BARAJI

Kapasitesi
80.835.000 m3

KURTBOĞAZI
BARAJI

Kapasitesi
92.053.000 m3

AKYAR
BARAJI

Kapasitesi
56.000.000 m3

EĞREKKAYA
BARAJI

Kapasitesi
112.300.000 m3

ÇUBUK II
BARAJI

Kapasitesi
22.445.000 m3

ELMADAĞ
BARAJI

Kapasitesi
2.500.000 m3

TOPLAM
DOLULUK

ORANI

AKYAR BARAJI

KURTBOĞAZI BARAJI

EĞ
RE

KKAYA BARAJI
KAVŞAKKAYA BARAJI

2016 MART AYI

BARAJLARIN
DOLULUK ORANLARI

ÇAMLIDERE BARAJI

Ç
U
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K II BARAJI
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ADAĞ BARAJI
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Aski Canlı destek’e Gelen sorular

teşekkür

Ahmet toraman: 
Merhaba su borcumu ödememe rağmen hala açılmadı ne yapmalıyım?

temsilci h:
Merhaba, Aski Canlı destek sistemine hoşgeldiniz. 
Abone numaranızı verebilir misiniz?

Ahmet toraman:
20xxxx

temsilci h:
20 dakika önce sadece borçlarınızı yatırmışsınız açma kapama ücretini 
yatırmamışsınız efendim

Ahmet toraman:
internetten ödeyebilir miyim?

temsilci h:
evet
online işlem merkezine kaydolup gerekli takipleri oradan yapabilirsiniz. 
https://onlineislem.aski.gov.tr kayıt oluşturuyorsunuz, daha sonra abone 
numarasını ekliyorsunuz, ‘Abonelik ayarları’ kısmından. Fatura görme, 
ödeme, e-mail ile fatura alma, abonelik iptali, yeni abonelik, açma kapama 
ödemesi gibi işlemleri yapabilirsiniz

Ahmet toraman:
tamam teşekkür ederim şimdi halledeceğim

temsilci h:
iyi Günler dileriz.
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ASKİnostalji
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SİNEMA
 
Vizyon tarihi: 11 Mart 2016 (2s)

Yönetmen: Ozan Açıktan

Oyuncular: Okan Yalabık, Ozan 
Güven, Belçim Bilgin Erdoğan, 
Bora Akkaş, Meryem Uzerli

Tür: Dram

Ülke: Türkiye

Salih on sekiz yaşına geldiğinde 
kayıp ailesini bulmak üzere 
kaldığı yetimhaneyi terk eder ve 
babasını ararken bir çiftlikte işe 
başlar. Hiç beklemediği bir anda 
hayalindeki yuvayı bulmuştur. 
Heyecan ve tansiyon yükseldikçe 
yeni sırlar da su üstüne çıkar. 
Salih geçmişinden kurtulup bu 
yuvada mutlu olabilecek midir? 
Çekimleri, Sırbistan, Bosna 
Hersek, Hırvatistan ve Türkiye’de 
yapılan filmin yapımcılığını BKM 
üstleniyor.

Yazar: Seda Diker

Yayınevi: Destek Yayınları

Sayfa Sayısı: 248

Baskı Yılı: 2015

Dili: Türkçe

Mucizeler sadece bilgelere değil, tüm insanlara aittir...

Gerçek bir simyacı olarak duygularını mucizeye, ilişkilerini altına dönüştürmek ister misin?

Çekim Yasası ile değil, sadece Yaradan’a teslimiyet yolculuğu ile hayatında mucizeler 
yaratma fikrine ne dersin?

Peki ya çok zahmetli olduğunu düşündüğün kişisel duygu temizliğini ve dolayısıyla 
ilişkilerini doğru yönlendirebilmeyi tek başına, kimseden yardım almaksızın başarmaya 
ne dersin?

Kaderine küsme!

Esaret, Yaradan’ın verdiği kader planı değil, planın getirdiği kısırdöngülerdir.

Oysa, hayatını bir hapishane olarak değil, mutluluk ve özgürlük ile örülmüş sanat eseri gibi 
yaşayabilirsin… Eminim, bunun pek çok yolu vardır. Ben sadece keşfettiğim yolu seninle 
paylaşmak arzusundayım.
(Tanıtım Bülteninden)

KİTAP



Atık kağıdın ağaç 
yerine 

kullanılmasıyla %60 
su 

tasarrufu 
sağlanabilir.

Her gün 2-3 lt. su 
içmek Gündüz 

yorgunluğunu önler. 

Yılda 6,5 milyon ton 
çöp denize 
dökülüyor.

Ortalama 4 kişilik bir 
aile,ihtiyacı olan 

içme suyu için yılda 
ortalama

900 tl, 10 yılda 9.000 
tl öder.
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BUNLARI
BiLiYOR MUSUNUZ?



Annelere Önerimiz;
 Çocuklarının su alımını takip 
etmeleri,
 Çocuklarının çantasında mutlaka 
su bulunmaları,
 Çocuklarının güne su içerek 
başlamalarına özen göstermeleri,
 Gazlı içecekler ve meyve suları 

ile çocuklarının su ihtiyacını gidermese 
izin vermemeleri ve bu içeceklerin suyun 
yerini tutmadığını unutmamaları.
 Su içmenin önemini itina ile 
anlatmaları ve
 Çocuklara su tüketimi konusunda 
rol model olmalarıdır.

SU VE SAĞLIK

ABD’nin en önemli kanser araştırma 
merkezlerinden biri olan Oregon 
Health and Science University (OHSU) 
Knight Cancer Institute ‘de kanserin 
erken teşhis edilmesine yönelik 
araştırmalar yapmak üzere kurulan 
merkezin başına, 59 yaşındaki Prof. Dr. 
Sadık Esenler getirildi. Kemoterapiye 
alternatif olarak geliştirdiği nano 
büyüklükteki kanser ilaçlarını direk 
tümörlü hücrelere gönderen “Nano 
Mermi” çalışması ile bu göreve seçilen 
Eserler, kanser teşhisi gibi konularda 

da 450’nin üzerinde tıp çevresinde çok 
önemli sayılan makaleler yayınladı.
OHSU bünyesinde kanseri erken teşhis 
edebilmek için yeni açılan merkez 
Nike’ın kurucusu Phil Knight’tan 500 
milyon dolar ile en yüksek bağışı 
alması sonucu Knight Cancer Institute 
adını aldı. 1 milyar dolar kaynak ayıran 
kanserle savaş merkezi için Esener  
“Kanser çok yönlü bir problem. 
Değişik teknolojilerle çözülmesi daha 
mümkün” dedi.

Enstitüde görev alacak ve dünyada 
kanser alanında birçok başarıya imza 
atmış Brian Druker, Esener hakkında 
şöyle diyor: Prof. Dr. Esener, kanser 
üzerine yazdığı yazılarla ve elde ettiği 
sonuçlarla şimdiden adını tarihe 
yazdırmış bir isim. Kanser söz konusu 
olduğunda en önemli şeyin erken 
teşhis olduğunu düşünürsek, hem 
bizlerin hem de dünyanın Esener’in 
çalışmalarına ve tecrübelerine çok 
ihtiyacı var.  

TEKNOLOJİ

Çocukların sağlıkları için onlara 
kazandırılması gereken en önemli 
alışkanlıklardan birisi su içme 
alışkanlığı. Yetişkinlerin aksine 
çocukların susadıklarını her zaman fark 
etmeyebilirler. Bu durumda onlara suyun 
sağlıkları için önemini anlatmak ve su 
tüketimlerini takip etmek gerekiyor. 
Özellikle çocukların hayatında 
öğrenme dönemi büyük bir yoğunluk 

ve yer kaplamakta. Yetişkin bir insan 
beyninin %70’den fazlasının sudan 
oluştuğu düşünülecek olursa, beyin 
fonksiyonlarının en iyi şekilde çalışabilmesi 
için suyun önemi yadsınamaz.
Milli Akademi Tıp Enstitüsü Gıda ve Besin 
Kurulu’nun verilerine göre çocuklarda 
günlük sıvı tüketiminin aşağıdaki 
miktarlarda olması gerektiğini belirtiyor.

1-3 yaş arasındaki çocuklar: 1.3 litre*
4-8 yaş arasındaki çocuklar: 1.4 litre
9-13 yaş arasındaki kız çocuğu: 2.1 litre / erkek çocuğu 2.4 litre
14-18 yaş arasındaki kız 2.3 litre / erkek - 3.3 litre

*1 litre yaklaşık 5 orta boy su bardağı kadardır.

Oregon’daki Knight Kanser Enstitüsü’nün 
Yeni Direktörü Türk Prof. Dr. Sadık Esener
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Şelaleler,
doğanın sunabileceği en muazzam olaylardan 

biridir. Binlerce ton suyun aynı yolu bularak bir tepeden aşağı 
dökülmesi dakikalarca izlenebilecek hayret verici bir durumdur. Dünyada binlerce turist 

bu manzaraları izlemek ve görmek için oldukça uzun yol kat ederler. Kaieteur şelalesi de bunlardan 
birisidir.
Potaro Nehri üzerinde yer alan şelale Guyana yağmur ormanlarının merkezinde yer alır. Dünyadaki en 
güçlü şelalelerden biridir. 226 metrelik serbest düşüş ile Niagara Şelaleleri’nden 5, Victoria Şelalelerinden 
ise 2 kat yüksektir.
Kaieteur şelalesi nerede? 
Guyana Güney Amerika’da yer alan bir ülke. Kıtanın kuzeyinde yer alan ülkenin batısında Venezuela, 
doğusunda Surinam, güneyinde Brezilya yer alırken; kuzey taraflarının Karayip Denizi’ne kıyısı vardır. 
Guyana, hala tam olarak keşfedilmemiş yağmur ormanları, doğal güzellikleri, Kaieteur şelalesi ile 
tanınıyor.

Multnomah şelalesi; Columbia river Gorge kanyon 
milli parkının oregon yakasında, troutdale’in 
doğusunda, tarihi Columbia nehri yolu boyunca 
Corbett ve dodson arasında bulunan bir şelaledir. 
şelale iki büyük basamakla dökülür. 165 m’lik büyük 
basamak, 21 m’lik küçük basamak ve 3 m’lik bir 
su yolu ile birbirinden ayrılır. Multnomah şelalesi 
oregon eyaletinin en büyük şelalesidir. şelale 189 
m yüksekliğe sahiptir. larch dağı’nın eriyen kar 
suları ve bahar yağmurlarıyla desteklenen yeraltı 

suları şelalenin kaynaklarını oluşturur. bir patika 
sonunda ulaşılan benson üstgeçidi (ayaklı köprü) , 
14 m uzunluğunda ve ziyaretçilerin alt kademe yani 
32 m yukarısına ulaşmasını sağlar. Patika şelalenin 
yukarısındaki  bir  platformda  devam eder. ziyaretçiler 
bu platformdan Columbia Gorge’u ve ayrıca 
“little Multnomah” olarak da bilinen ve zeminden 
görülemeyen küçük kaskatların oluşturduğu küçük 
şelaleyi kuşbakışı seyredebilirler. Multnomah 
şelalesi ziyaretçilerine görsel bir şölen sunar.

Multnomah Selalesi
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        KELİME BULMACA
Haydi, gizli kelimeleri bulalım, Barajlarımızı
Tanıyalım...

A D E P R U S

U D Ş P R

A K Y A R

İ A N Ü İ K E R O K

E A S A L E K F

O A S A K E K F H Y T

A E S A K U R T
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N A H E L A İ V F D İ K 

S A A E Z

A Y A E G A

L A Y I N D I R 

K A Y A D

Ğ S I O J
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Ç U B U K

A R L H E G

T Y M E O

B O Ğ A Z I H U

M U Y M E J

D U Y M E A

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

Ç A M L I D E R

K A Z A

B I N E A H

B N M E E Ğ R E K K

D O V E S

A V Ş A K

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

D E R T H E

G M Ö V A K

G M Ö V A E
G C Ö V A E

A P U R S A K L A R

EĞREKKAYA

AKYAR

ÇUBUK 

KURTBOĞAZI

ÇAMLIDERE

KAVŞAKKAYA

ELMADAĞ
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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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