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Hayatın Kaynağını yaşatan kurum olmayı vizyon edinmiş 
ASKİ  Genel Müdürlüğü öncelikle, sağlıklı  bir çevre ve sağ-
lıklı bir  yaşam  için su kaynaklarımızı koruyarak halkımı-
za kaliteli ve temiz içme suyunu temin etmektedir. Atık su 
ve yağmur sularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak, 
kullanılmış suların doğaya faydalı dönüşümünü sağlayan 
ve kurumsal gelişiminde modern yönetim anlayışını benim-
seyen kurum olmak ve bu çalışmalar doğrultusunda vatan-
daşlarımızın memnuniyetini sağlamaktır.

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

Genel Müdürlük olarak benimsemiş olduğumuz ilkelerimiz;

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı esastır. Uluslararası kalite 
yönetim sistemleri benimsenmiştir. Hizmet anlayışı ve su-
numunda süreklilik sağlanacaktır. Süreç yönetimi ve ekip 
çalışması etkin kılınacaktır. Abonelerimize güler yüzlü ve 
saygılı olunacak bir şekilde hizmet sunulacaktır. Yaşanabi-
lir bir çevre için çalışılacaktır. Hukuka uygun karar alma ve 
uygulama süreçleri oluşacaktır. Paydaşlarla etkin işbirliği 
geliştirilecektir. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik yaygınlaşa-
caktır. 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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ANKARA 
SUYUNUN 

TARİHÇESİ 
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CUMHURİYET DÖNEMİ
Ankara’nın başkent oluşuyla 20-30 
bin civarında olan nüfusu hızla art-
maya başladı ve 1927 yılında 75 bine 
ulaştı. Mevcut su kaynaklarının ihti-
yacı karşılayamaz duruma geleceğini 
ve yeterli basınçlı su şebekesi olma-
dığını tespit eden Belediye, şehrin su 
ihtiyacını sağlamak için 1925 yılında 
çalışmalara başladı. Hazırlanan pro-
jelere göre Kayaş civarındaki Kusun-
lar Köyü çevresinde bir yer altı kaptajı 
yapılarak 600 mm çapında borularla 
şehre su getirildi. Şahande ve Hanım 
Pınarı mevkilerinde iki tulumba istas-
yonu, şehrin yeni yerleşim Kocate-
pe’de bin metreküplük bir depo, bir kısım şehir şebekesi ve Çankaya terfi pompa istasyonu kuruldu. 1931yı-
lında “Ankara Şehri İçme Suyu Komisyonu” kuruldu. Oluşturulan komisyon şehrin su ihtiyacını karşılamak 
üzere:

1- Çubuk Barajı sularını şehre vermek için Dışkapı Ziraat Fakültesi karşısında üç gözlü ve günlük kapasitesi 
24 bin metreküp olan filtre istasyonu;
2 - Şehirde toplam kapasitesi 12 bin metreküp olan 9 adet depo;
3 - 600-800 mm çapında 123 km boru döşenmesi;
4 - Hanımpınar Suyu ile Elmadağ Pınarlarına ait tesislerin yapımını gerçekleştirmiştir.  

1800'lü yıllarda su çalışması

“Su ile ilgili en yakın tarihi 
bilgimiz 1890 yılında Vali 

Abidin Paşa tarafından şehre 
getirilen Elmadağ ve Hanım 
Pınarı suları ile ilgilidir. ”

İLK ÇAĞDA
Arkeolojik buluntular Ankara’da 
Frigler, Lidyalılar, Helenler, Ga-
latlar ve Romalıların yaşadığını 
gösteriyor. En açık bilgiler ve bu-
luntular ise Romalılar dönemine 
aittir. M.Ö.25 yılında Ankara’yı ida-
ri bölge seçen Romalılar, anıtlar ve 
saraylar ve hamamların yanı sıra 
şehre içme suyu getiren şebekeyi 
de inşa ettiler. Kayaş yakınlarında-
ki “Romalılar Galerisi” asırlar bo-
yunca şehre su verdi ve bu gale-
rinin suyundan Ankara Cumhuriyet 
döneminde başkent ilan edildikten 
sonra dahi yararlandı. Galerinin 

harap olmasından sonra da galeri 
sularından beslenen Şahne Pınarı 
uzun süre memba suyu kaynağı 
olarak kullanıldı.

SELÇUKLU VE OSMANLI
DÖNEMİ
Selçuklu ve Osmanlı döneminde 
kuyu açımı ve kale etrafında bu-
lunan belirli bölgelere çeşme ya-
pımı ile Ankara halkının su ihtiya-
cı karşılanmaya çalışıldı. Kale’de 
yaşayan halk Hatip Çayına inerek 
çamaşırlarını yıkar ve doldurduk-
ları suyu bir şekilde temizleyerek 
kullanırlardı. Su ile ilgili en yakın 

tarihi bilgimiz 1890 yılında Vali Abi-
din Paşa tarafından şehre getirilen 
Elmadağ ve Hanım Pınarı suları ile 
ilgilidir. Abidin Paşa kagir kanallar-
la şehre suyu getirmiş, şehir için-
de bir kısmı font, bir kısmı demir 
ve künk borularla dağıtım sistemi-
ni kurarak çeşmelere bağlantısını 
yaptırdı. Avrupa’da dahi font bo-
ruların kullanılmaya çok sonraları 
başlanıldığı bir dönemde Abidin 
Paşa Fransız Mühendislerin bil-
gilerine önem vererek sağlıklı bir 
iletim sistemi kurdu. Onun bu ileri 
görüşlülüğü kale ve civarında ya-
şayan halkı rahatlattı.
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İlk derin kuyu çalışması

ASU DÖNEMİ
Ankara suları ile ilgili olarak Belediye bünyesinde şube biçiminde faaliyet sürdüren işletme 6 Nisan 1949 ve 
5363 sayılı kanun ile Ankara Belediyesine bağlı olmak üzere “Ankara Sular İdaresi” adlı tüzel kişiliği olan ve 
özel hukuk hükümlerine tabii bir işletme haline getirildi. 1960’lı yıllarda ASU Umum Müdürlüğü sınırlı kay-
nakları ve rutin işleri nedeniyle yetersiz kalınca DSİ Genel Müdürlüğü devreye girer ve yapılan barajlarla su 
sorununun çözümünde ciddi adımlar atılır. 1964 yılında Çubuk-2 barajı, 1965’de Bayındır ve 1967’de Kurt-
boğazı Barajı kullanıma girer. 1968-1969 yıllarında Camp Harris Mesara ortaklığına şehrin 2020 yılına kadar 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek “Ankara Şehri Su ve Kanalizasyon Master Planı” yaptırılır. Plan çerçevesinde 
1985 yılında Çamlıdere Barajı, 1984 yılında İvedik Su Arıtma Tesislerinin 1.ünitesi işletmeye alınır.

Atatürk Çubuk Barajını Gezerken

Çubuk I Barajı İnşaatı Lokomatifler
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Kale içinde font borularla su getirme çalışması.

ASKİ DÖNEMİ
1980 sonrasında oluşturulan Büyükşehir Belediye yönetimi modelinde, belediyelere bağlı su ve kanalizas-
yon teşkilatları yeniden organize edildi. İlk olarak 23.11.1983 tarih ve 2560 sayılı Kanun ile İstanbul Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü kuruldu. 1983 yılında kuruluş kanununda düzeltmeler yapıl-
dı. 5.6.1986 tarihinde 3305 sayılı kanun ile İSKİ kuruluş kanununun diğer Büyükşehir Belediyelerine de 
uygulanacağı hükmü getirildi. Bu kanun gereğince, ASU kuruluş kanunları hükümleri yürürlükten kaldırıldı. 
Ankara Sular İdaresi Umum Müdürlüğü, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'ne 
dönüştürüldü.

Çubuk I Barajı İnşaatıÇubuk I Barajı İnşaatı Lokomatifler
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ANKARA
BULVARI’NDA 
MUTLU SON

-TMMOB’A BAĞLI 5 ODA TARAFINDAN AÇILAN DAVA SONUCU MAHKEME 
KARARIYLA KAPATILAN ANKARA BULVARI, YİNE MAHKEME KARARIYLA 

TRAFİĞE AÇILDI

-ANKARA 2.İDARE MAHKEMESİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN, 
“MAHKEME KARARININ UYGULANMASI” YÖNÜNDE ALDIĞI KARARIN 

YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA KARAR VERDİ
-YAKLAŞIK 13 SAATLİK KAPANMANIN ARDINDAN BARİYERLER, BAŞKAN 

GÖKÇEK’İN TALİMATIYLA YERLERİNDEN KALDIRILDI
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TMMOB’a bağlı Mimarlar, Peyzaj Mimarları, 
Şehir Plancıları, Ziraat Mühendisleri ve Çev-
re Mühendisleri odalarının başvurusu üzerine 
mahkeme kararıyla kapatılan Ankara Bulvarı ve 
bağlantı yolları, 13 saatlik aranın ardından, yine 
mahkeme kararıyla trafiğe açıldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 
Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Esnaf 
Odası’nın başvurusu üzerine alınan mahkeme 
kararının kendilerine ulaşmasının ardından, 
yolların açılması talimatını verdi.
Başkent trafiğinde kaosa neden olan yaklaşık 
13 saatlik kapanmanın ardından, yol üzerindeki 
bariyerler, Başkan Gökçek’in talimatının ardın-
dan, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafın-
dan tek tek kaldırıldı.

-MAHKEME KARARI...
Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Esnaf 
Odası’nın yaptığı başvuruyu yerinde bulan An-
kara 2. İdare Mahkemesi, Belediye Meclisi’nin 
geçen hafta aldığı “mahkeme kararının uygu-
lanması” yönünde verdiği kararın yürütmesini 
durdurdu. 
Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin kararında, 2577 
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. 
maddesinin 2. bendinde yer alan “Danıştay 
veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulan-

ması halinde telafisi güç veya imkansız zarar-
ların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka 
aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi 
durumunda davalı idarenin savunması alındık-
tan veya savunma süresi geçtikten sonra ge-
rekçe göstererek, yürütmenin durdurmasına 
karar verebilirler. 
Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari iş-
lemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan 
sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin 
savunması alınmaksızın da durdurulabilir. Yü-
rütmenin durdurulması kararlarında idari işle-
min hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı ol-
duğu ve işlemin uygulanması halinde, doğacak 
telafisi güç veya imkansız zararların neler ol-
duğunun belirtilmesi zorunludur’ hükmüne atıf 
yapılarak şu karar verildi: 
“Dava konusu işlemin, Ankara Bulvarı’nın ka-
patılmasına ilişkin olması ve uygulanmakla et-
kisi tükenecek nitelikte olması nedeniyle davalı 
idarenin birinci savunması ve ara kararı cevabı 
alınıp, yeniden bir karar verilinceye kadar te-
minat alınmaksızın, dava konusu işlemin yü-
rütmesinin durdurulmasına, tebligatın memur 
eliyle yapılmasına, savunma ve ara kararına 
cevap verilebilmesi için davalı idareye (30) gün 
süre tanınmasına karar verilmiştir.”
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ASKİ Genel Müdürü, “Mobil araçlarla, Büyükşehir 
Belediyesi hizmet alanına yeni katılan ilçeleri dolaşıp, 
abonelik hizmetini vatandaşların ayağına kadar 
götürüyoruz” dedi. 
 Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırlarının 
genişlemesiyle uygulamaya koyduğu “mobil 
abonelik” hizmetiyle, mahalle statüsüne kavuşan 
köylerde yaşayan vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. 
Mahalle statüsüne kavuşan köylerde içme suyu ve 
kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerini sürdürdüklerini 
belirten ASKİ Genel Müdürü, “Mobil Abonelik araçları 
ile, Büyükşehir Belediyesi hizmet alanına yeni katılan 
ilçeleri dolaşıyor, abonelik hizmetini vatandaşların 
ayağına kadar götürüyoruz” dedi. Aski Genel Müdürü, 
uygulamayı, merkeze uzak olan vatandaşlara 
abonelik işlemlerinde rahatlık ve kolaylık sağlamak 
amacıyla başlattıklarını belirterek, şunları söyledi: 

“Amacımız, eskiden köy olan, ancak 30 Mart yerel 
seçimlerinin ardından mahalle statüsüne kavuşan 
yerlerde yaşayan vatandaşlarımızın ayağına hizmet 
götürmek. Bu kapsamda ilk olarak uzak yerleşim 
yerlerinde abonelik işlemlerini başlattık. Burada 
yaşayan vatandaşların yoğun ilgi ve memnuniyetiyle 
karşılanan uygulamamızla, bugüne kadar 5 bin kişi 
abonelik hizmeti aldı. Bu uygulamamız sayesinde 
vatandaşlarımız, kent merkezine kadar gelmelerine 
gerek kalmadan, hiç yorulmadan ve zaman 
kaybetmeden mahallelerinde abone olabiliyorlar”.

“ MAKSADIMIZ HIZMET GÖTÜRMEK”
 Aski Genel Müdürü, “Amacımız, eskiden köy olan, 
ancak 30 Mart yerel seçimlerinin ardından mahalle 
statüsüne kavuşan yerlerde yaşayan vatandaşlarımızın 
ayağına hizmet götürmek’’ dedi.

ABONELİK HİZMETİNİ VATANDAŞLARIMIZIN
AYAĞINA GÖTÜRÜYORUZ
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ASKİ Genel Müdürlüğü, özel vakumlu 
ekskavatör aracı sayesinde, sağanak yağışın 
getirdiği kumların tıkadığı mazgalları rahatlıkla 
temizliyor.
Mazgallardaki çöpleri ve malzemeleri 
temizleyen, kanallardaki tıkanıklıkları gideren 
ekskavatör, yeraltındaki hiçbir boruya ve 
altyapıya zarar vermeden kazısız bir şekilde 
toprağı vakumlayarak boşaltıyor.
ASKİ Genel Müdürü, vakumlu ekskavatörün, 
iş makinelerinin verdiği hasarları minimuma 
indirdiğini belirterek, bu araç sayesinde zorlu 
hava koşullarına rağmen vatandaşa hizmet 

etmeye devam ettiklerini söyledi. 
Tıkalı mazgal ve kanal açma çalışmalarında 
kolaylık sağlayan vakumlu ekskavatörle ilgili 
bilgi veren Aski Genel Müdürü; “Toprağa 
basınçlı hava vererek toprağı gevşetme 
özelliğine de sahip olan bu araç, kanalizasyon 
sisteminde tıkanıklıklara anında müdahale 
edebilecek her türlü donanıma sahiptir, yerin 
altına yüksek basınçla hava gönderip toprağı 
yumuşatarak rahat çalışma sağlamaktadır. 
Aynı zamanda, içinde bulunan su jeti 
sayesinde basınçlı suyla çamur yumuşatılıp 
temizleniyor” dedi.

ASKİ’DEN
MAZGAL TEMİZLİĞİNDE 

BÜYÜK KOLAYLIK
SAĞANAK YAĞIŞIN GETİRDİĞİ KUM VE MAZGALLARI TIKAYAN MALZEMELER TEMİZLENİYOR
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Ankara altyapı ve üst yapı çalışmalarında 
dur durak bilmeden hizmet vermeye devam 
eden ASKİ Genel Müdürlüğü, her gün An-
kara’nın belirli noktalarında çalışmalarını 
sürdürüyor. Bir süredir devam eden Kazan 
ilçesi Orhaniye Mahallesi’ne şebeke suyu 
hattı çalışmalarının, aralıksız devam ederek 
iki aya bitirileceği belirtiliyor. E-5 Karayolu’n-
dan isale hattıyla çalışmaların devam ettiği 
Orhaniye Mahalle’sine şu ana kadar bir ki-
lometrelik şebeke hattı döşenmiş durumda. 
Köylerin mahalleye dönüşmesiyle Büyük-
şehir Belediyesi çalışmalarına dâhil edilen 
mahallelilere de Aski Genel Müdürlüğü, en 
kaliteli hizmetlerini sunuyor. Bu çalışmalarla 
barajdan mahalle halkının evlerindeki mus-
luklara kadar şebeke sularını sağlıkla ve gü-
venle götürme kararlılığını ve devamlılığını 
göstermiş olduğu yedi yirmi dört kesintisiz 
hizmet politikasıyla kanıtlamış bulunuyor.

ASKİ ÇALIŞIYOR…
ASKİ ÇALIŞMALARI HER GÜN HER YERDE
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 Aski Genel Müdürü, yağışların 
barajlarda yüz güldürdüğünü 
belirterek, "Bu yılın ilk 6 ayında 
baraj havzalarına gelen su 
miktarı, geçen yılın 12 ayından 
daha fazla oldu" dedi.

“BARAJLARDAKI SU SEVIYESI 
YÜKSELDI”

ASKİ Genel Müdürü, bu yıl 
içinde, baraj havzalarını 
besleyen bölgelerde etkili olan 

yağışların yüz güldürdüğünü 
belirterek, "Bu yılın ilk 6 ayında 
baraj havzalarına gelen su 
miktarı, geçen yılın 12 ayında 
barajlara gelen sudan daha 
fazla oldu" dedi. Ankara'da şu 
anda herhangi bir su sıkıntısı 
bulunmadığını belirten ASKİ 
Genel Müdürü, "Kış ve bahar 
aylarında gelen yağışlarla, 
barajlarımızda, 6 ayda 437 
milyon metreküp su birikti" 
diye konuştu. Ankara'nın içme 

suyu ihtiyacının karşılandığı 
barajlardaki su miktarının 
bugün itibariyle 747 milyon 
metreküp olduğunu ifade eden  
Aski Genel Müdürü, barajlardaki 
toplam su rezervinin, son 
gelen sularla birlikte yüzde 47 
oranına ulaştığını bildirdi. Aski 
Genel Müdürü, bu yılın ilk 6 
ayında baraj havzalarına gelen 
su miktarının, geçen yılın ilk 
6 ayında gelen su miktarına 
kıyasla 3 kat arttığını vurguladı. 

BARAJLARIMIZDAKI SU SEVIYESI YÜKSELDI 
YAĞIŞLAR BARAJLARA YARADI

Rıza Kayaalp (130 kilo grekoromen stil) 
ve Taha Akgül ( 125 kilo serbest stil ) 
Bakü’de altın madalyayı boynuna asa-
rak zirveye çıktı.
Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de Ha-
ziran ayında yapılan Birinci Avrupa 
Oyunları’nda, iki milli sporcumuz Rıza 
Kayaalp ile Taha Akgül stillerinde altın 
madalyayı boynuna astı. 

ASKİ SPOR AVRUPA OYUNLARI’NDA İKİ 
GÜREŞÇİMİZ İLE ZİRVEYE ÇIKTI.
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BARAJLARIMIZIN
DOLULUK ORANLARINI
DİJİTAL SENSÖRLERLE

ÖLÇÜYORUZ
 

ASKİ Genel Müdürlüğü Ankara’nın bütün barajlarında biriken suyun ölçümlerini artık 
dijital olarak ölçmekte ve anında web sitesinde vatandaşları bilgilendirmektedir.

Ankara genelinde bulunan 7 adet barajımıza 
kurulan elektronik eşel okuma ve otomatik 
meteoroloji istasyonları ile  barajların doluluk 
oranları ve hacim değerleri anlık olarak takip 
edilebiliyor.
Kurulan sistem dahilinde meteoroloji istas-
yonlarından yağış, sıcaklık, basınç, güneş-
lenme, buharlaşma oranı anlık olarak hesap-
lanarak kazanılan ve kullanılan su miktarları 

net olarak hesaplanabiliyor, Görsel hesapla-
ma yöntemlerinde oluşacak hata payı tama-
men ortadan kaldırılıyor.
Baraj alanına yerleştirilen sensörlerden alı-
nan bilgiler kablosuz olarak ASKİ Genel Mü-
dürlüğünde bulunan sistemlere gönderiliyor. 
Bu sayede ASKİ, barajlarını anlık olarak ta-
kip edebiliyor.
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ÇAMLIDERE
BARAJI

1976-1985 Yılları arasında yapılmıştır. Ankara’ ya 
su temin eden en büyük hacimli baraj olup, şehrin 
kuzey batısında İvedik Arıtma Tesislerine 59,6 km. 
uzaklıktadır. Barajın toplam hacmi 1.220.380.000 
metreküptür. Ölü hacmi 150.000.000 metreküp ve 

baraj kotu ise 995 m’ dir. Ankara’ ya su temin eden en 
büyük barajdır. Çamlıdere Barajı Acun, Çay, Eşik, 
Ilıca, Akpınar, Çayır, Değirmenözü ve Avluçayır 
dereleri beslemektedir. İvedik Arıtma Tesislerine iki 
adet 2200 mm çaplı borularla su sağlamaktadır.
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Soru: Yapılan su kesintilerinden nasıl haber-
dar olabiliriz?
Cevap: Planlı su kesintilerinde abonelerimizin 
mağdur olmamaları için hedefli SMS ve radyo 
anonsları ile duyurularını yapmaktayız. Ayrıca 
şu yöntemlerden en az birini takip ederek de 
bilgi sahibi olabilirsiniz; 
-Twitter ve Facebook gibi sosyal medyalar 
üzerinden, aski.gov.tr sayfasından mevcut su 
kesintileri sayfasından, online işlem merkezine 
kayıt olarak e-mail yolu ile 
-2754 Kısa mesaj servisimize kayıt olarak su ke-
sintilerinden haberdar olabilirsiniz.

Soru: Çeşmeden akan suyumuzun rengi son 
günlerde değişti. Neden kaynaklandığını me-
rak ediyoruz. Suyumuzu tahlil edebilir misi-
niz?
Cevap: Suyunuzun renginin değişmesi bina iç 
hatlarının çok eski olduğunun göstergesidir. İç 
hatlarınızın pas tutmayan borular ile değiştiril-
mesi gerekmektedir. Ayrıca abone numaranızı 
verebilirseniz numune almaları için ekiplerimizi 
yönlendirebiliriz. 

Soru: Depomuzu hangi sıklıklarla temizlemeli-
yiz? ASKI temizleme işlemi yapıyor mu?
Cevap: Depo temizliği çok önemli bir konudur. 
Yılda en az 4 defa temizlik yapmanızı öneririz. 
Deponuzun sürekli göz denetiminde bulundu-
rulması, herhangi bir ters durum olduğunu dü-
şündüğünüzde temizlik yaptırmanız gerekmek-
tedir. 

TEŞEKKÜR
Aylin Çağlıyan

25 Mayıs, 15:53

Online sitenizi kullanıyorum bu kadar kısa ve kolay yoldan yapılan resmi bir site olduğunuz için teşekkürler....
Faturalarımı neredeyse saniye hızında ödüyorum. Harika bir sistem yapmışsınız. Diğer elektrik firmalarına da 

duyurulur...

Soru: XXXX nolu aboneyim su faturam çok ge-
liyor, incelemenizi rica ediyorum;
Cevap: En son 3 aylık su tüketim değerleriniz 
10 / 7 / 9 metreküp. Aşırı bir tüketim görülmü-
yor. Evinizde fiziki kaçak olabilir ilk olarak klo-
zet kullanıyor iseniz, su kaçağı var mı diye göz 
ile bir kontrol ediniz. Ardından musluklarınızı 
kontrol ediniz. Göz ile su kaçaklarını kontrol 
ettikten sonra bir ay içerisinde faturanızın yine 
çok geldiğini düşünüyorsanız Ulus da bulunan 
Genel Müdürlük binamız içerisinde Abone İş-
leri Daire Başkanlığında hizmet veren Abone 
itiraz bölümüne başvuruda bulunabilirsiniz. 

SORU: Depo temizliği yapan firmaların listesi-
ni nereden bulabilirim?
Cevap: Depo temizliği yapan firmaların listesi-
ni www.aski.gov.tr web sitemizde bulabilirsiniz. 
Ayrıca depo temizliğine önem vermenizi rica 
ederiz.

Soru: Sayacımın pili bitti. Teknik servisin bak-
masını rica ediyorum. Bu durumla ilgili ne 
yapmalıyım?
Cevap: Sayacınız kartlı olduğu için Elektromed 
Teknik Servisi size hizmet verecek. 444 25 32 
nolu numarayı aramanızı rica ediyoruz.

SORU: Binamızda 11. Katta oturuyorum. Su-
yumuz basınçlı akmadığı için çamaşır maki-
namız çalışmıyor. Sorunumuzun giderilmesini 
rica ediyoruz.
Cevap: Şebeke suyunun yüksek katlarda oturan 
abonelere ulaşması için bina içerisinde hidrofor 
sistemi kullanmanız gerekmektedir. Eğer var ise 
bakımlarının yapılarak daha verimli kullanılma-
sını sağlayabilirsiniz.
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Sistem nasıl çalışıyor?
İlk olarak Aski.gov.tr üzerinden Online işlemler bölümüne kimlik bilgileriniz ile kayıt olunuz.
Satın aldığınız yada kiraladığınız konutun abone numarasını ve T.C. Kimlik numaranızla online abonelik siste-
mine giriş yapınız. 
Sisteme yazmış olduğunuz Abone No ve T.C numaranıza ait geçmiş borç bilgileri sorgulanacaktır. Eğer herhan-
gi bir borç görünmüyorsa Abone no üzerine sizin kimlik bilgilerinizi işleyip yeni aboneliğiniz verilecektir.
En fazla 7 gün içerisinde sizden istenen evrakları  Abone İşleri Şube Müdürlüğü’ne iletmeniz gerekecektir.

Abone Değişikliği Başvurusu için yapılması gereken işlemler  Nelerdir?

• Abone Değişikliği sadece Konut Aboneliklerinde yapılmaktadır.
• Abone Değişikliği Formu Eksiksiz Doldurulmalıdır.
• Abone değişikliği formunda abone olmak istediğiniz yerin abone numarası ve abone olmak isteyen kişinin 

TC kimlik numarası ile başvuru yapması gerekmektedir. 
• Abone numaranızın veya TC kimlik numaranızın kurumumuzda herhangi bir borcu bulunması durumunda 

abone değişikliği işlemi yapılamamaktadır. 
• Abone formu doldurduğunuzda Güvence Bedeli kredi kartınız ile tahsil edilecektir.  Abone değişikliği for-

mu doldurduktan sonra 7 iş günü içerisinde Abone İşlemleri Şube Müdürlüğüne; Abonelik Sözleşmesi 
imzalanması gerekmektedir. (Ödeme sonrasında sistemin verdiği sözleşme çıktısı alınarak)

• Kimlik Fotokopisi
• Deprem Sigortası fotokopisi

ASKİ Bilgi İşlem Dairesi başkanlığından yapılan duyuru ile artık su aboneliklerini 
internet üzerinden yapabilirsiniz. Yapılması gereken Aski.gov.tr üzerindeki onli-
ne işlemler butonuna tıklamak ve formları doldurmak. Formları tam ve eksiksiz 
doldurmaya özen gösteriniz.
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Vizyon Tarihi: 21 Ağustos 2015
Yapımı: 2015 - ABD
Tür: Bilim Kurgu, Komedi
Yönetmen: Chris Columbus
Oyuncular: Adam Sandler, Sean Bean, Michelle Monaghan, Kevin 
James, Ashley Benson
Senaryo: Adam Sandler, Tim Herlihy, Timothy Dowling, Patrick Jean
Yapımcı: Adam Sandler, Chris Columbus

Sony Pictures 2015 yazına Piksellerle damgasını vurmaya hazırla-
nıyor. 21 Ağustos 2015 tarihinde izleyicileriyle buluşacak bilimkur-
gu /aksiyon/komedi dalındaki film Adam Sandler, Peter Dinklage, 
Kevin James ve Michelle Monaghan’dan oluşan dev kadrosu ile 
dikkat çekiyor. 
Bu yaz, 80’ler ve 90’larda çocukluğunu yaşamış olanları nostaljik 
bir eğlence kuşağına sokacak olan filmi izleyicileri heyecanla bek-
liyor.

İflah olmaz bir uyku bağımlısı olduğunu kanıtlayan Gerry Wade’e 
arkadaşları bir şaka yapmak isterler. Sekiz çalar saatin sabah 
6.30’dan başlayarak art arda çalması planlanır. Ancak sabah oldu-
ğunda saatlerden birinin kaybolduğu ve yapılan şakanın istenme-
yen trajik sonuçlara yol açtığı görülür.

Chimneys Köşkü’nde dört yıl aradan sonra bir cinayet daha işlen-
miştir ve bu son olmayacaktır. Cinayet mahallinde yedi çalar saatin 
bulunması ve kurbanların ağızlarından dökülen son sözlerin “Yedi 
Kadran” olması tesadüfi değildir. Tüm bilinmezler düğümü bu iki 
sözcükte saklıdır... İşi çözmek ise Başmüfettiş Battle ve arkadaşları-
na düşer. (Tanıtım Bülteninden)

Sayfa Sayısı: 296 
Baskı Yılı: 2015 
Dili: Türkçe 
Yayınevi: Altın Kitaplar

Kültür - Sanat
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Suyun faydaları saymakla bitmez. İnsanın yaşamını devam ettirmesi için 
en az oksijen kadar önemli olan suyun, vücutta pek çok görevi de bulunu-
yor.
İnsan vücudunun yüzde 70’i sudan oluşmaktadır, bu nedenle vücudun su 
dengesi büyük önem taşımaktadır. 
Suyun doğru zamanlarda, doğru miktarlarda içildiğinde insan sağlığı için 
birçok yararı vardır.

SU VE SAĞLIK

KALP KRİZİNE KARŞI YATMADAN 
ÖNCE BİRKAÇ BARDAK SU İÇİLMESİ 
KRİZİ ÖNLÜYOR.

Suyun kalbe faydalarına baktığımızda, 
suyun, vücuttaki kan yoğunluğunu arttır-
dığını görüyoruz. Kan yoğunluğu artan 
vücut, kalpten kan pompalayabilmek için 
fazla efor sarf etmiyor. Bunun yanı sıra, 
suyun kalbe faydaları arasında, hücrelerin 
gereksinim duyduğu oksijeni alması için 
kalbin yine fazladan efor sarf etmemesini 
sayabiliriz. Ayrıca yatmadan önce birkaç 
bardak su içilmesi kalp krizini önlüyor.
Suyun, hücrelere gıda ve oksijen taşınma-
sını sağlama, yiyeceklerin vücutta ener-
jiye çevrilmesi gibi birçok konuda rolü ol-
duğunu anlatan Türk, dengeli sıvı almanın 
önemli olduğunu belirtti.
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S.C.A.D.A
S u p e r v i s o r y  C o n t r o l  A n d  D a t a  A c q u i s i t i o n

ASKİ kente güvenli su sağlama görevini yerine getirebilmek 
için kullandığı tesisleri (Pompa istasyonları, su depoları, 
arıtma tesisleri, su dağıtım şebekesi ve yardımcı işler için 
gerekli tesisler) sürekli olarak gözlem altında tutmaktadır. 
Ayrıca bu tesislerin bakımı da işletmenin sağlıklı 
yürümesinde önem taşımaktadır. Meydana gelebilecek 
arızaların sebep olacağı zararlar çok büyük olabileceği 
için tesis ve şebekenin 24 saat boyunca izlenmesi 
gerekmektedir. Son yıllarda tesis ve istasyonların dağınık 
halde bulunduğu bir çok sanayi ve hizmet sektöründe 
yaygın olarak kullanılan ve kısaca SCADA sistemi olarak 
adlandırılan, özel bir sistem geliştirilmiştir. S.C.A.D.A. 
İngilizce "Supervisory Control And Data Acquisition" 

(Yönetsel Denetim ve Veri Elde Etme) sözcüklerinin 
kısaltılmasıdır. 
ASKİ SCADA Sisteminde istasyonlar; pompa istasyonu, su 
deposu ve ölçüm noktası olmak üzere üç farklı şekilde 
sınıflandırılmıştır. Sistemde 60 pompa istasyonu, 108 su 
deposu ve 13 ölçüm noktası bulunmaktadır. 
Kontrol Merkezi, son derece gelişmiş bilgisayarlar ile 
donatılmış ve özel bilgisayar yazılımları ile desteklenmiştir. 
Vardiya sistemine göre 24 saat kesintisiz hizmet veren 
merkezde, 3 operatör sürekli bilgisayar başında bulunarak, 
dış istasyonlardan gelen verileri alıp değerlendirmektedir. 
Kontrol Merkezi ASKİ Genel Müdürlüğü bahçesindeki bir 
yapı içinde yer almaktadır. 
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Microsoft’un geçen hafta tanıttığı sanal gerçeklik gözlüğü HoloLens, tekno-
loji dünyasında adeta bomba etkisi oluşturdu.
Hololens, kullanıcıya holografik imajlar oluşturmayı başaran bir gözlük ya 
da daha doğru tabiriyle bir başlık. Kablosuz çalışıyor ve ekstra bir akıllı 
telefona, bilgisayara ihtiyacı yok. İşletim sistemi olarak Windows 10 kul-
lanıyor.
“Artırılmış gerçeklik” (Augmented Reality) teknolojisini kullanan Hololens, 
Oculus Rift gibi “Sanal Gerçeklik” başlıklarından farklı olarak, sanal bir 
ortam oluşturmuyor, bulunduğunuz gerçek mekana adapte oluyor. Bu anlamda bir 
süredir Google tarafından desteklenen Magic Leap projesiyle aynı istikameti 
paylaşıyor.
HoloLens teorik olarak Oculus Rift gibi bir sanal gerçeklik gözlüğü. Ama 
aynı zamanda Google’ın Glass’ı gibi dijital bir gözlük. Dolayısıyla ürünü 
konumlandırmak için Oculus Rift ile Google Glass arasında, yeni bir tür di-
jital gözlük diyebiliriz. Tam olarak, kullanıcının çevresindeki objelerle 
hologramlar vasıtasıyla iletişim kurmasını sağlayan, hologram teknolojisi-
nin yeni bir yorumu üzerine konumlandırılmış bir dijital gözlük.
Aslında bilimkurgu filminden çıkmış hissi veren Hololens çevrenizdeki mekan-
la, objelerle ilişkinizi baştan tanımlıyor diyebiliriz. Gözlüğü taktığınız 
anda bulunduğunuz ortam yeniden şekilleniyor. Etrafınızda üç boyutlu objeler 
uçuşuyor, duvarlarda sanal ekranlar çıkıyor.
Sanal Gerçeklikten farklı olarak, Hololens kullanırken bulunduğunuz mekandan 
kopmamış oluyorsunuz. Hala aynı ortamda olduğunuzu, etrafınızdaki eşyaları, 
insanları görebiliyorsunuz. 

Kaynak: cnn.türk.com
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Barajlar su ihtiyacını karşılamak için uzun yıllardır kullanıyor ve insanların ihtiyacına göre yapılıyor. Konu 
dünyanın en kalabalık ülkesi Çin olunca da, Çin’e normal bir barajın yetmeyeceğini hepimiz az çok tahmin 
edebiliriz. Durum böyle olunca da dünyanın en büyük hidroelektrik santrali olan ve mühendislik harikası ni-
teliğindeki Üç Boğaz Barajı, Çin’in Hubei eyaletinde, Yiling bölgesindeki Yangtze Nehri üzerine kurulmuştur.
Yapımına 1993’te başlanan ve ilk olarak 2003’te devreye giren baraj, gemi lifti hariç bitmiş olarak tam 
kapasite ile 4 Haziran 2012’de çalışmaya başlamıştır. Bu mükemmel yapıda ki barajın inşasında 1,4 milyon 
insan çalışmıştır. 22,5 milyar dolara mal olan baraj, 22.500MW’lık elektrik üretmektedir. 

• Üç Boğaz Projesi’nin Yangtze Nehri üzerine kurulmasına karar verilmesinin nedeni, nehir vadisinin çok 
geniş ve tam ve sert granit üzerinde bulunmasındandır. Burada nehrin ilk kısmındaki, yaklaşık 1 milyon 
km2 toprak kontrol altına alınarak, her yıl geçen ortalama su miktarı 500 milyar metreküpe ulaşır.

• Hidroelektrik barajının sahip olduğu göl hacmi 116.000 m3 ve alanı 1045 km2 olmak üzere yaklaşık bir 
İsviçre büyüklüğündedir. 

• Barajın tek özelliği elektrik üretmek olmayıp, sel önleme, taşımacılık, su ürünleri yetiştirme, turizm, 
ekolojik koruma, çevre temizleme, Çin’in güneyinden kuzeyine su nakledilmesi ve sulama gibi birçok 
fonksiyon ve amacı da vardır.

DÜNYADAN 
RENKLER
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