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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 ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ ETKİNLİK

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

-UYGULANAN PROJELERLE 
ÇOCUKLARIN SOKAKTA 
ÇALIŞTIRILMASINA KARŞI 
MÜCADELE EDEN “SOKAKTA 
ÇALIŞAN ÇOCUKLAR 
MERKEZİ”, 700 OKULUN 
ÖĞRENCİLERİNE DE 
ÜCRETSİZ SOSYAL ETKİNLİK 
VE KURS DESTEĞİ VERİYOR

-ÜCRETSİZ 
SERVİSLERLE TAŞINAN 
ÇOCUKLARA,MERKEZ’DE 
YEMEK DE VERİLİYOR

-MERKEZ YÖNETİCİSİ 
GEZGİN:”SOKAKTA ÇALIŞAN 
ÜYE ÇOCUK SAYISI, 5 YILDIR 
BİNİN ÜZERİNE ÇIKMIYOR”



Büyükşehir Belediyesi Sokakta 
Çalışan Çocuklar Merkezi,yürüttüğü 
çalışmalar ve uyguladığı projeler 
sayesinde çocukların sokakta 
çalıştırılmasına karşı başarılı 
mücadele veriyor. Merkez’de, 
sokakta çalıştırılan çocukların yanı 
sıra çocuk ihmal ve istismarını 
önlemek amacıyla,dar gelirli ailelerin 
yaşadığı bölgelerde bulunan 700 
okulun öğrencilerine ücretsiz sosyal 
etkinlik ve kurs desteği veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
kentin farklı bölgelerinde bulunan 
çocuklar çıkış saatlerinde 
okullarından alınarak, Sıhhiye Çok 
Katlı Otopark’ın içinde bulunan 
Merkez’e getiriliyor. Çocuklar 
burada kendilerine ikram edilen 
yemeklerini yiyerek, sanat, spor 
ve eğitim alanlarındaki etkinliklere 
katılıyor. Çocukların ulaşımları, 
ücretsiz servislerle sağlanıyor.

Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi 
Yöneticisi Ayşe Gezgin, Merkez’de 

sosyo-ekonomik düzeyi düşük 
semtlerde bulunan 700 okulun 
öğrencilerine sosyal etkinlik ve kurs 
desteği verildiğini belirterek, şunları 
söyledi:

“Her gün bu okulların 
öğrencilerini Merkezimizde 
ağırlıyoruz. Çocuklar, resim, el 
sanatları, müzik, satranç, drama 
sınıflarında kurslara katılabiliyor. 
Yemeklerini de burada yiyen 
çocuklar, çeşitli eğlenceli oyunlarla 
da keyifli zaman geçiriyor. Hafta 
sonları da Merkez’e gelerek, güreş, 
judo, karate gibi sportif faaliyetler 
başta olmak üzere istedikleri 
branşlarda eğitim alabiliyorlar.”

Çocukların ailelerinin yaşam 
koşullarını da iyileştirmeye 
çalıştıklarına dikkat çeken Gezgin, 
“Velilere seminerler veriyor, onları 
da kurslara yönlendiriyor, meslek 
edinmelerine imkan sağlıyoruz. 
Araştırmalarımız için mahalle ve 
okulları dolaştığımızda da ailelerden 

çok güzel tepkiler alıyoruz” diye 
konuştu.

-”SAYININ AZALMASI BİZİ MUTLU 
EDİYOR”

Kurulduğu yıllarda, sokakta 
çalışan üye sayısının 5 binleri 
bulduğunubelirten Merkez 
Yöneticisi Ayşe Gezgin, yapılan 
çalışmaların güzel sonuçlar vermesi 
nedeniyle, artık bu sayının son 5 
yıldır binin üzerine çıkmadığını 
söyledi. Gezgin, “Yaptığımız 
çalışmalar ve uyguladığımız 
projeler sonucunda sokakta çalışan 
çocuklarımızın sayının düşmesi, bizi 
sevindiriyor, mutlu ediyor” dedi.

1993 yılından beri faaliyet 
gösteren Merkez’de, okula gitmeyen 
ve sokakta çalışan çocukların kayıt 
altına alındığını belirten Gezgin, bu 
yıl sokakta çalışan 875 çocuk üyeye 
hizmet verildiğini ifade etti.
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 Ankara’nın su durumu 
ve gelen yağışlarla ilgili bilgi 
veren ASKİ Genel Müdürü; 
‘Yağan yağmur ve karla birlikte 
barajlarımıza yılbaşından bu yana 
68 milyon metreküp su gelmiştir. 
Başkentin su ihtiyacını karşılayan 
Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, 
Kavşakkaya, Çubuk-2, Çamlıdere 
ve Elmadağ Barajlarında biriken 
su miktarı 581 milyon metreküpe 
ulaştı. Yağışlar bu sene güzel 
başladı geçen seneye göre 
kıyasladığımızda barajlarımızda 
81 milyon metreküp daha fazla su 
var, inşallah Ankara’nın herhangi 
bir su problemi olmayacak. 
Doluluk oranları yüzdesinin düşük 
olmasının sebebi barajlarımızın 
toplam hacminin çok büyük 

olmasıdır, barajlarımızın toplam 
hacmi 1 milyar 600 milyon 
metreküpe yakındır’ dedi.
  Ankara’da şu anda herhangi 
bir su sıkıntısı bulunmadığının 
belirten Kaya, “Suyumuz bol 
ve içilebilir kalitededir. Baraj 
havzalarımızı sürekli karadan ve 
havadan denetliyoruz, bu sayede 
barajlarımızın kirlenmesinin önüne 
geçiyoruz. Barajlarımıza gelen 
kar ve yağmur suları aynı kalitede 
arıtma tesisimize ulaşıyor ve 
modern yöntemlerle arıtıldıktan 
sonra Ankaralı vatandaşlarımıza 
sunuluyor. Ankaralı vatandaşlarımız 
gönül rahatlığıyla musluktan su 
içebilirler” dedi. Barajların doluluk 
oranları ile ilgili verilerin  ASKİ 
Genel Müdürlüğü’nün  internet 

sitesinde yer aldığını belirten 
Kaya, “Barajlarımızda biriken 
suyun ölçümlerini artık dijital 
olarak ölçülmekte ve anında 
web sitesinde vatandaşlarımızı 
bilgilendirmekteyiz, kurduğumuz 
bu sistem dahilinde meteoroloji 
istasyonlarından yağış, sıcaklık, 
basınç, güneşlenme, buharlaşma 
oranı anlık olarak hesaplanarak 
kazanılan ve kullanılan su miktarları 
net olarak hesaplanabiliyor, 
görsel hesaplama yöntemlerinde 
oluşacak hata payını tamamen 
ortadan kaldırıyor. Ankaralı 
vatandaşlarımıza 1.sınıf kalitedeki 
suyumuzu kesintisiz olarak 
ulaştırabilmek için tüm ekibimiz 
özveri ile çalışmakta” dedi.



Güreş sporunda dünya şampiyonu 
güreşçileri kadrosunda barındıran 
Ankara Büyükşehir Belediyesi 
ASKİ Spor Kulübü, Türk güreşinin 
zirvesinde parlayan bir güneş 
olmayı sürdürüyor.
   ASKİ Spor, Çorum Atatürk 
Spor Salonu’nda 81 ilden 500’e 
yakın sporcunun mücadele ettiği 
Türkiye Büyükler Serbest Güreş 
Şampiyonası serbest stilde, 
rakiplerine fark atarak yine açık ara 
Türkiye şampiyonu oldu.
     Dünyada yılın en iyi güreşçisi 
seçilen Dünya Şampiyonu Taha 
Akgül’ün de mücadele ettiği 
şampiyonaya sporseverlerin 
gösterdiği yoğun ilgi damgasını 
vurdu.
     Şampiyonada, ASKİ Spor’dan 
61 kiloda Recep Aktaş, 65 kiloda 
Mustafa Kaya, 74 kiloda Ender 

Coşkun ve 125 kiloda Taha Akgül 
Türkiye Şampiyonu, 74 kiloda 
Batuhan Demirçin ikinci, 57 kiloda 
Ahmet Peker ve Sezar Akgül, 86 
kiloda Serdar Böke, 97 kiloda 
İbrahim Bölükbaşı, 125 kiloda da 
Abdullah Omaç Türkiye üçüncüsü 
oldu.
     Ankara Büyükşehir Belediyesi 
ASKİ Spor Serbest Güreş Takımı, 
şampiyonada ikinci sırada yer 
alan İstanbul Sancaktepe Belediye 
Spor’un 15 puan önünde 70 
puan ile takım halinde Türkiye 
Şampiyonluğunu elde etti.

 -GREKO ROMEN’DE TÜRKİYE 
İKİNCİLİĞİ
    
 ASKİ Spor Grekoromen Güreş 
Takımı da  ASKİ Spor Salonu’nda 

gerçekleştirilen şampiyonada elde 
ettiği 64 puanla ikinci sırada yer 
aldı.
    Şampiyonada, 59 kiloda Rahman 
Bilici, 66 kiloda Volkan Çakıl, 98 
kiloda Süleyman Demirci Türkiye 
birincisi, 80 kiloda Doğan Göktaş, 
98 kiloda Ahmet Taçyıldız, 130 
kiloda Osman Yıldırım Türkiye 
ikincisi oldu. Karşılaşmalarda; 59 
kiloda Haşim Baykara, Mehmet 
Çeker, 71 kiloda Murat Dağ, 85 
kiloda Şaban Karataş üçüncülük 
kürsüsüne çıktı.
       Büyükler Greko Romen ve Serbest 
Güreş Türkiye Şampiyonası’nın 
ardından büyük başarı elde eden 
ASKİ Spor da, olimpiyatlarda 
mücadele edecek Türk Milli 
Takımı’nın omurgasını oluşturacak 
güreşçilerin yer almasının sevinci 
yaşanıyor.

ASKI SPOR GÜREŞ TAKIMI, SERBEST STILDE YINE AÇIK ARA TÜRKIYE ŞAMPIYONU OLDU
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Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Melih Gökçek, Başkent’in 
şebeke suyunun her zaman 
standartlara uygun, tertemiz, 
pırıl pırıl olduğunu belirterek, 
“Suyla ilgili dedikodulara itibar 
etmeyin. Biz, suyumuzla gurur 
duyuyoruz” dedi. Ankara 
genelinde sadece ASKİ tarafından 
2200 noktadan 2500 su numunesi 
alınarak, ASKİ laboratuvarlarında 
analizlerinin yapıldığını belirten 
Başkan Gökçek, ayrıca Ankara 
Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü 
tarafından da aylık 294 kontrol 
noktasından numuneler alınarak 
tahlillerinin gerçekleştirildiğini 
bildirdi. 

Başkan Gökçek, “Tüm bu yapılan 
analizler sonucunda, Ankara’nın 
içme suyunda ağır metal başta 
olmak üzere kimyasal ve biyolojik 
açıdan halk sağlığını tehdit edici 
veya mevzuata aykırı bir sonuç 
bulunmadığı ortaya çıkıyor. 
Tahliller sonucu gösteriyor ki, 
Ankara’nın içme suyu dünya 
standartlarına uygun, pırıl pırıl, 
tertemiz, güvenle tüketilebilir” 
diye konuştu.

“TÜM KONTROLLER, 
STANDARTLARA UYGUN”

ASKİ Genel Müdürü Necmettin 
Tahiroğlu Başkent’e içme suyu 

sağlayan İvedik Arıtma Tesisi başta 
olmak üzere Pursaklar, Kazan ve 
Çubuk Arıtma Tesisleri çıkışlarından 
alınan su numunelerinde yapılan 
fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik 
kontrol sonuçlarının tamamının, 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE) ve 
Sağlık Bakanlığı standartlarına 
uygun olduğunu dile getirdi. 

ASKİ’ye, merkezi Amerika’da 
olan Uluslararası Akredite Servisi 
(IAS) tarafından akreditasyon 
sertifikası verildiğini belirten 
Tahiroğlu, “Bu sertifika, Türkiye’de 
bir ilktir. ASKİ’nin, içme suyu 
analiz laboratuarlarının teknik 

ANKARA’NIN SUYU
TERTEMİZ 
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yeterliliğinin ve güvenirliliğinin uluslararası boyutta 
olduğunun kanıtıdır. Bu, bir kez daha ispatlanmıştır” 
dedi. 

Merkez laboratuvarın ilk kez 1999 yılında “TSE 
Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” aldığını, 2009 yılında 
da TÜRKAK tarafından akredite edildiklerini bildiren 
Genel Müdür Necmettin Tahiroğlu, 
“Laboratuvarımızda tüm analizler; Dünya Sağlık 
Örgütü, EPA Amerikan standartları ve EN Avrupa 
Birliği standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. 
Laboratuvarımız, alanının en iyi donanım ve teknik 
personeline sahiptir. IAS tarafından verilen Akredite 
Sertifikası ile de yapılan analizlerin, tartışmaya mahal 
vermeyecek şekilde uluslararası boyutta kayıtsız 
şartsız kabul gördüğü tekrar tescillenmiş oldu” diye 
konuştu.

-“SU ANALİZ SONUÇLARI 7/24 WEB SİTEMİZDE”

Arıtma tesisleri ve odak noktalarından düzenli olarak 
alınan su numunelerinin, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 
analiz sonuçlarının, “Su Kalitemiz”’ başlığı altında 
www.aski.gov.tr internet sitesinde yayınlandığını 
belirten Tahiroğlu, şunları söyledi: 

“ASKİ Genel Müdürlüğümüz, Ankara genelinde her 
ay 2200 noktadan düzenli olarak 2500 su numunesi 
alarak, suyumuzun standartlara uygunluğunu kontrol 
etmektedir. Laboratuvarlarımız, Türk Akreditasyon 
Kurumu (TÜRKAK) akreditasyon belgesine sahiptir. 
ICP (MS) cihazlarıyla, analizlerin daha seri olarak 
yapılması sağlanıyor. Ankara’nın günlük su ihtiyacını 
karşılayan ASKİ Genel Müdürlüğümüz; laboratuvar 
bünyesinde bulunan son sistem cihazlarda incelediği 
su numuneleriyle, Ankara halkının daha sağlıklı ve 
güvenli su kullanmasını sağlamaktadır.”

Başkentlilerin, ASKİ’nin internet sitesinden, 
musluklarından akan içme suyunun analiz sonuçlarını 
bölgelere göre kontrol edebileceklerini ifade eden 
Genel Müdür Tahiroğlu, “Vatandaşlar da baktıklarında 
sonuçların her zaman olduğu gibi tertemiz ve içilebilir 
nitelikte çıktığını göreceklerdir. Ankaralı gönül 
rahatlığıyla musluktan su içebilir. Ankara’nın suyuyla 
ilgili resmi ve yetkili kurumların açıklamaları dışında 
atılan iddiaları ciddiye almayın” diye konuştu.

Necmettin Tahiroğlu ayrıca hijyenik nedenlerden 
dolayı vatandaşların ziyaretine kapalı olan İvedik 
Arıtma Tesisi’nin harmanlama, filtre havuzu, 
durultucu tankı ünitelerine yerleştirilen 3 kamerayla 
“360 Derece Sanal Tur” ve “Canlı Yayın” uygulaması 
sayesinde 24 saat kesintisiz canlı yayın yapıldığını 
ifade etti.

-ANKARA’NIN SUYU, MODERN YÖNTEMLERLE 
ARITILIYOR

İvedik Arıtma Tesislerinde kaynaklardan gelen suyun, 
modern teknolojinin verdiği imkânlarla arıtılarak 
kaliteli bir şekilde Başkentlilere sunulduğunu anlatan 
Tahiroğlu, içme suyunun arıtma aşamaları hakkında 
da şu bilgileri verdi:
“- İlk olarak barajlardan gelen ham su, tesisin 
harmanlama ünitesinde birbiriyle karıştırılıp 
havalandırılarak, savaklama yöntemiyle, oksijen 
bakımından zenginleştirilir.

-Su, daha sonra durultucu ünitesine alınır. Burada 
arıtmada kullanılan maddeler suya ilave edilerek, 
suyun içinde bulunan istenmeyen maddeler de 
yumaklaştırılarak, tankın dibine çökmesi sağlanır. 
Böylece su, istenmeyen maddelerden arınarak 
durulmuş olur.

-Bu işlemler gerçekleştirildikten sonra, su, filtre 
ünitesine alınarak, çakıl tabakasıyla desteklenmiş‘ 
granülometrik’ kumun kullanıldığı hızlı filtrelerle 
bir kez daha süzülerek iyice temizlenmesi sağlanır. 
Filtreler, belirli periyotlar halinde özellikle süzme hızı 
yavaşladığında, sık sık temizlenir. 

-Tüm bu işlemlerden geçirilen su, son olarak da 
klorlama ünitesine alınarak, dezenfekte edilir. 
Dezenfekte işlemi tamamlanarak tertemiz hale 
getirilen içme ve kullanma suyu, şehir şebeke 
hatlarına verilerek Başkentlilerin kullanımına sunulur.
-Tüm bu aşamalardan geçirilerek arıtma işlemleri 
yapılan sudan değişik bölgelerden numuneler 
alınarak, düzenli olarak kalite kontrolleri de yapılır.”
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ASKİ C
ANLI 

DESTE
K

Çevrimiçiyiz, Sohbete başlamak için

Canlı Yardım
Sohbete bağlanmak için
aşağıdaki butona tıklayın.

Online

Canlı destek hizmeti vatandaşlarımızın bizlere 
anında ulaşarak her türlü sorun, görüş ve taleplerini 
iletebildikleri bilgi portalıdır.

Aski olarak daha iyi hizmet verebilmek adına bizlere 
ulaşan tüm sorun, görüş ve taleplerin çözülmesi için 
ilgili birimlere ileten ve takibini yapan bir hizmettir. 
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Aski online işlemler üzerinden sayacınızın çalışmama durumu ile karşı karşıya kaldığınız 
zaman sayaç arıza başvurunuzu kolaylıkla Aski online işlemler üzerinden 
gerçekleştirebilirsiniz.

Öncelikle Online işlemlere üye iseniz mail adresinizi ve size Aski tarafından gönderilen 
şifreyi girdikten sonra, sol tarafta bulunan abonelik işlemleri kısmından sayaç arıza 
başvurusu ile ilgili bölüme tıklıyorsunuz. 
 

ASKİ O
N

LİN
E İŞLEM

LER

Sayaç Arıza bölümün de karşınıza bilgilendirme kısmı çıkacaktır. Bunları okuduktan sonra 
alt kısımda Sayaç arıza başvurusu yapmak istiyorum kısmına tıklayarak ‘Arıza kaydınızı’ 
oluşturabilirsiniz.

1-Sanayi Bakanlığınca muayenesi yapılan sayaç raporu adresinize gönderilecektir.
2-Muayenesi yapılan sayacın hatalı çalıştığının tespiti halinde sayaç ve sökme takma bedeli alınmayacaktır.
3-Muayene sonucu hatalı çalıştığı tespit edilen sayaca ait tahakkuklar Abone Tahakkuk ve İtiraz Şb.Müd. 
yeniden düzenlenerek aboneye bildirilecektir.
4- Fazla sar�yat gösterdiği gerekçesiyle sökülen sayacın muayenesinde "Doğru Çalışıyor"' çıkması halinde 
takılan sayacın bedeli ve sökme takma ücreti faturaya yansıtılacaktır.
5-Sökülen sayacın Devlet Mührünün kopuk veya müdahaleli olması abone hatası nedeniyle yanık, kırık, 
tahrip, patlak vb. olması durumunda sayaç ve sökme - takma bedeli faturaya yansıtılacaktır.
6-Kuruluşumuza Kayıtlı olmayan sayaçlara kaçak su işlemi uygulanmaktadır.
7-Sökülen sayacın muayene sonucunu 306 7418 ve 306 1747 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8-Sayaç ASKİ tarafından bir gün sonra değiştirilecektir.
9-İtirazlar ödemeyi durdurmaz.
10-Kartlı Sayaç Abonelerinin, Sökülen Sayaç Muayenesi sonucunun "Doğru Çalışıyor" olarak' çıkması 
halinde Sökme-Takma Ücreti ve Şikayetli Muayene Bedeli tahsil edilecektir.

SAYAÇ ARIZA BÖLÜMÜNDE BİLGİLENDİRME ;
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% 27
% 46

% 68
% 63

% 80

% 62

% 36

% 82

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 ŞUBAT AYI

BARAJLARIN
DOLULUK ORANLARI

ÇAMLIDERE BARAJI

Ç
U

BU
K II BARAJI

ELM
ADAĞ BARAJI
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ELMADAĞ
BARAJI

Elmadağ ilçesinin su sorununu çözmek için 
Kargalı mevkiine ASKİ imkanlarıyla bir yeraltı 
barajı inşa edilmiştir. Elmadağ-Kargalı Yeraltı 
Barajı 2.500.000 metreküp kapasiteli, en büyük 
Yeraltı barajı olması, baraj kompleksi içerisinde 
entegre(bütünleşik) su arıtma sistemine sahip 
olması özellikleri ile yine ülkemizin ilklerinden 

biridir. Elmadağ ilçesinin tüm su ihtiyacını 
da karşılayacak şekilde tasarlanan ve inşaatı 
tamamlanan barajın devreye girmesiyle 
Elmadağ ilçesinin uzun yıllar boyunca su 
ihtiyacı karşılanmıştır. Baraj tamamen ASKİ 
imkanlarıyla yapılmıştır.
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Aski Canlı Destek’e Gelen Sorular

Aski Canlı Destek’e Gelen Sorular

Aski Canlı Destek’ten Teşekkür
IBRAHIM BAĞDEŞ: Merhaba

Temsilci: Merhaba  

IBRAHIM BAĞDEŞ: Şirketimizin ödenmiş faturalarından 2015/şubat dönem faturasını 
bulamıyoruz acaba internetten çıktı alabileceğimiz bir yer var mıdır?
  
Temsilci: Tabi. Online işlem merkezine kaydolup gerekli takipleri oradan yapabilirsiniz. 
https://onlineislem.aski.gov.tr Fatura görme, ödeme, email ile fatura alma, abonelik 
iptali, yeni abonelik gibi işlemleri yapabilirsiniz.
  
IBRAHIM BAĞDEŞ: Üye oldum fakat şirketimin bilgilerini buradan görebilcekmiyim
  
Temsilci: Takip etmek istediğiniz abone numarasını ekleyeceksiniz ‘Kullanıcı işlemleri’ 
altından. Sonra göreceksiniz.
  
IBRAHIM BAĞDEŞ: Çok teşekkür ederim böyle bir sistemi kurduğunuz için kullanışlı 
ve basit, harikasınız.
  
Temsilci: Rica ederim. İyi günler.

Erdoğan BIRCAN 
Merhaba

Temsilci 4
Merhaba, Aski Canlı Destek Sistemine 
hoşgeldiniz. 
Size nasıl yardımcı olabilirim?
 
Erdoğan BIRCAN 
Hoşbulduk
Polatlı da ki su kesintisi ne zaman giderilecek 
acaba bu konu hakkında bilgi almak 
istemiştim?
 
Temsilci 4
Mevcut su kesintilerini http://www.aski.gov.
tr/tr/Su_Kesintileri.aspx adresinden takip 
edebilirsiniz.
 
Erdoğan BIRCAN
Teşekkür ediyorum.
 
Temsilci 4
Teşekkürler
 
Erdoğan BİRCAN
İyi akşamlar.
 
Temsilci 4 
İyi Akşamlar Dileriz 
Herhangi bir sorunuz olursa bizlere sosyal 
medya hesaplarımız facebook ve twitter dan 
da ulaşabilirsiniz https://www.facebook.
com/askigenelmudurlugu https://twitter.
com/askiankara
 
Erdoğan BIRCAN
Çok teşekkür ederim takip edeceğim.

Deniz GÜRÜN
Merhaba,25.02.2016 tarihinde Sincan ASKİ’ye 
verdiğimiz dilekçenin durumunu öğrenmek 
istiyorum bilgilendirir misiniz?

Temsilci
306 72 33 nolu genel evrak servisinden bilgi 
alabilirsiniz.

Deniz GÜRÜN
Teşekkürler

Temsilci
Yardımcı olmamızı istediğiniz başka bir konu 
var mıydı?

Deniz GÜRÜN
Yok kolay gelsin teşekkür ederim.

Hayati Baykan
Yapracık TOKİ konutlarında bir daire devir 
aldım. Su aboneliğinin açılması için nereye 
ve nasıl başvurmam gerektiği konusunda 
bilgilenmek istiyorum.

Temsilci 
Merhaba, abonelik tipine göre istenilen 
evrakları buradan bulabilirsiniz. http://www.
aski.gov.tr/tr/834-abonelik-islemleri-icerik.
html 
Abonelik işlemleri için abone merkezlerine 
gidebilirsiniz. http://www.aski.gov.tr/tr/
Icerik.aspx?detay=952&id=834

Hayati Baykan
Teşekkürler bu linkleri inceleyeceğim.

Temsilci 
İyi günler.
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ASKİnostalji

ASKİ SU SÜZGEÇ
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ASKİ SU SÜZGEÇ
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SİNEMA
 
1970’ler Türkiye’sinin barış ve huzur 
dolu Ege kasabalarından birinde 
ailesi ile beraber yaşayan Adem, 
zeki ve çalışkan bir öğrencidir. 
5.sınıfı yeni bitiren Adem, yaz tatilini 
boş geçirmek istemez ve ailesine 
Gazozcu Cibar Kemal Usta ile 
çalışmak istediğini söyler. Zor da 
olsa ailesinden izni koparan Adem 
gazozcu çırağı olarak çalışmaya 
başlar. Ramazan ayının başıdır 
ve Adem camide imamın oruç ile 
anlattıklarını üzerine alınır, üstelik 
Berna da oruç tutacaktır. Küçük 
olduğu için oruç tutmasına izin 
vermeyen ailesinden gizli oruç 
tutmaya başlar fakat Ege’nin yaz 
sıcağında, bir yandan da gazoz 
satarken oruç tutmak hiç de kolay 
değildir. Susuzluk ve açlık onu çok 
yormuştur, seraplar görmeye başlar. 
Adem’in yaşadığı bu zorluklar, onu 
bir maceranın içine sürükler. Bitmek 
bilmeyen bu uzun gün, Gazozcu 
Ustası Cibar Kemal ve Adem için 
nasıl tamamlanacaktır? Filmin 
yönetmeliğini ve senaristliğini 
Yüksel Aksu üstleniyor. 
Alıntı beyazperdeden.
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KİTAP
 

Yazar: Matt Haig

Çevirmen: M. Salih Kurt

Yayınevi: Kolektif Kitap

Sayfa Sayısı: 224

Baskı Yılı: 2015

Dili: Türkçe

Yaşama Tutunmak İçin Nedenler, depresyon ve endişeyle yaşayanlar için faydalı tüyolar 
ve önerilerle dolu, melankoli ve komediyi bir araya getiren, daha iyi yaşamak, sevmek ve 
hissetmek için duygusal ve keyifli bir yaşam rehberi.
Derler ki delilik, böyle deli bir dünyaya verilen mantıklı bir tepkidir. Belki depresyon da 
gerçekte hiç anlamadığımız bir yaşama verdiğimiz tepkidir.” 
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Dünyanın tüm okyanuslarında 
kirlilik bulunuyor. Günde 
yaklaşık 8 milyon adet kirlilik 

yaratan nesne deniz ve 
okyanuslara giriyor.

Türkiye’de son 40 yıl içinde 
1.300.000 hektar sulakalan 
kurutuldu ve tahrip edildi, bu 

alan Van Gölü’nün 3 
katından daha 

fazladır.



25

Musluktan 
saniyede damlayan 1 damla 

su, bir insanın yaklaşık 
17 yıllık su ihtiyacına 

eşittir.

Şehir nüfusu saniyede 2 kişi 
artıyor. Dünya üzerinde 
827,6 milyon insan 

gecekondularda yaşıyor ve 
temiz içme suyuna 

erişemiyor.



Başlarında SDÜ Fen Edebiyat 
Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Lütfi Öksüz’ün bulunduğu 
10 kişilik ekip Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) desteğiyle geliştirilen proje 
kapsamında yaklaşık bir yıl süren bir 
çalışma sonucu Türkiye’nin ilk yerli 
nanomotorunu üretti.
“Biyosensör Amaçlı Nanomotorlar 
Projesi” kapsamında geliştirilen 
nanomotorun ne olduğu sorusunu 
Prof. Dr. Lütfi Öksüz söyle cevapladı: 
“İnsanın saç telinin 200’de 1’i 

kalınlığında olan nanomotor, 
içerisinde bulunduğu sıvıdan enerji 
alan ve motora benzer şekilde 
çalışan, cansız parçacıklar bütününe 
verilen isimdir. Hem içerisine, hem 
de dışarısına kaplamalar yaparak 
çeşitli kalınlıklarda ürettiğimiz bu 
parçacıklar, dış ortamlarında bulunan 
sıvıdan veya gazdan güç alarak 
kendilerini hareket ettirebiliyorlar”
Öksüz nanomotorların kullanım 
alanlarını da tanımladı: Nanoteknoloji 
ile üretilen nanomotorlar insan 
vücuduna enjekte edilerek dışarıdan 

kontrol edilebiliyorlar. Ultrasonik 
ve manyetik dalgalarla konumlarını 
öğrenebildiğimiz bu küçük parçacıklar 
vücuttaki sorunları teşhis etmek için 
kullanılmaktadır. Özellikle kanser 
teşhisi konulurken oldukça faydalı 
olabilir.’
Ekip nanomotorları ilk olarak hayvanlar 
üzerinde uygulayacaklarını, ardından 
insanda kullanıma başlayacaklarını 
belirtirken bu teknolojiyi özellikle 
meme kanseri teşhisinde kullanmak 
istediklerini kaydetti.

TEKNOLOJİ
Türkiye’nin İlk Yerli Nanomotoru
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Su, yeryüzündeki tüm canlılar için fazlasıyla önemli 
bir maddedir. Hücrelerinde su bulundurmayan 
hiç bir canlı yoktur. Aç olan bir insan sadece su ile 
1 ay yaşayabilir ancak hiç su içmeden bir insan en 
fazla 12 gün yaşamını sürdürebilmektedir. Yani 
şunu diyebiliriz ki susuzluk canlıların hayatlarını son 
derece zorlaştırır hatta ölümlere yol açar.

Su yaşam için en zorunlu maddelerden birisidir. İnsan 
organizmasının %62-67’si, hayvan organizmasının 
%60- 70’i sudan ibarettir. İnsan organizmasındaki 
suyun 2/3’ü hücre içerisinde, geriye kalan kısmı ise 
dokular arası sıvıda ve kanda bulunur. 

Su, insan vücudunun vücut ısısını dengeler, vücuttaki 
toksinleri dışarı atar ve vücut temizliğini sağlar. Su 
sayesinde deri nemlenir, vitaminler ve mineraller 
çözünür ve vitaminler, mineraller vücuda yayılır. 

Bitkilerde su, hem miktar olarak hem de kalite 
açısından oldukça önemlidir. Odunsu olmayan 
bitkilerin % 90’ından fazlası sudan oluşmaktadır. 
Bitki için gerekli olan birçok besin maddesi toprak 
suyunda erimiş halde bulunur. Bitki, toprakta 
bulunan su ve suda erimiş olan besin maddelerini 
kökleri yardımıyla alarak büyüme faaliyetlerinde 
kullanır. Bu nedenle su, besin maddelerinin bitkinin 
diğer organlarına taşınmasında iletim mekanizması 
olarak görev yapar.

Su hayvanlar için oldukça önemlidir. Süt sığırlarının 
toplam vücut sıvısı %56-81 kadardır. Su oldukça 
önemli bir besin maddesi olarak kabul edilmeli ve 
suyun hayvan beslemedeki önemi kavranmalıdır.
Üretilen sütün %87’si sudur ve ortalama 33-35 kg/
gün süt verimine sahip bir ineğin ürettiği her bir kg 
süt için 2.2-2.7 kg suya ihtiyacı bulunmaktadır.

SU VE SAĞLIK

27



28

DÜNYADAN 
RENKLER



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.

Kaietur Selalesi

,
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        KELİME BULMACA
Haydi, gizli kelimeleri bulalım, ASKİ İçme Suyu Arıtma 
Tesislerini Tanıyalım...

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 İ V F D İ K 

S A H E Z

S L H E G A

B A Y I N D I R 

F D S I D

D S I O J

D S I O

Ç U B U K

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

K A Z A N R U F

K A Z A

B I N E A H

B N M E P A K E T J

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

D E R T H E

G M Ö V A E

G M Ö V A E
G C Ö V A E

S P U R S A K L A R

BAYINDIR

PURSAKLAR

ÇUBUK 

KAZAN

PAKET
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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

ANKA
RA

 S
U

 V
E 
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NA

LİZ
ASYON İDARESİ ASKİ GENEL M

Ü
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Ü
RLÜ

Ğ
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online okumak için


