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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.
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‘‘ AKILLI ANKARA’’
PROJELERİ 2019’ A KADAR

TAMAMLANACAK

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NCE, ANKARA’DA ULAŞIMDAN 
TOPLU TAŞIMAYA, ATIK YÖNETİMİNDEN OTOPARK 
SORUNUNA KADAR  PEK ÇOK KONUDA, KENT YÖNETİMİNDE 
YENİ SİSTEMLER GELİŞTİRİLİYOR

-KIRSAL HİZMETLER VE JEOTERMAL KAYNAKLAR 
DAİRE BAŞKANI GÜVEN, AKILLI OTOPARK SİSTEMİ, KATI 
ATIK YÖNETİMİ, AKILLI AYDINLATMALAR GİBİ ÇOK 
SAYIDA PROJEYİ, 2019 YILINA KADAR TAMAMLAMAYI 
HEDEFLEDİKLERİNİ BİLDİRDİ



Toplu ulaşım, ulaşım sistemleri, 
temiz içme suyu ve atık 
yönetimlerinde Türkiye’de ilklerin 
uygulayıcısı olan Büyükşehir 
Belediyesi, daha pek çok alanda 
teknoloji altyapısını güçlendirerek, 
2019 yılına kadar “Akıllı Ankara” 
sistemini tamamlamayı hedefliyor. 

Ankara Ticaret Odası (ATO) 
Congresium’da, İnovasyon Haftası 
nedeniyle düzenlenen toplantıda 
Büyükşehir Belediyesi’ni 
temsilen konuşan Kırsal 
Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar 
Dairesi Başkanı Özgür Güven, 
Büyükşehir’in inovatif çözümlerine 
ilişkin bilgiler verdi. 

Belediye otobüslerinin, her gün 
Başkent’te 1 milyona yakın kişiyi 
kentin her noktasına ulaştırmak için 
7 bin durağa 700 bin kez uğradığını 
bildiren Güven, öncelikle bu 
amaçla EGO’nun geliştirdiği “EGO 
Cep’te” uygulamasının da inovatif 
bir çözüm olduğunu belirterek, 
şunları kaydetti:

“Büyükşehir Belediyesi olarak 
Akıllı Kart sistemine yatırım 
yaptık. Ankarakart’ı öğrencilerimiz 
kullanıyor; bu şekilde elektronik 
bilet sistemini geliştirdik. Ardından 
akıllı durak sistemine yatırım 
yaptık. Artık günün her saatinde 
hangi otobüsle kaç kişi yolculuk 
yapıyor, kaç seferimiz dolu, kaç 
seferimiz boş, hepsini biliyoruz.” 

“EGO Cep’te” uygulamasını 
EGO ekibinin hazırladığını ifade 
eden Güven, “1 milyon 39 bin 135 
kullanıcı, günlük de ortalama 610 
bin kişi, EGO Cep’te uygulamasını 
kullanıyor. EGO Cep’te ile 
vatandaşlarımız otobüsün nerede, 
ne zaman, hangi durağa saat 
kaçta geleceğini, cep telefonu 
ve SMS uygulamalarıyla anında 
öğrenebiliyor” bilgisini verdi. 

Ankara’da loop dedektörler, 
RTMS dedektörler gibi araç 
kullanan herkesin, günlük hayatta 
farkında olmadan sayıldığı 
sistemlerin Büyükşehir Belediyesi 
tarafından kullanıldığını kaydeden 

Özgür Güven, ayrıca Ankara’nın 
çeşitli yerlerine de bluetooth 
sensörleri takıldığını ve ulaşımın 
takip edildiğini söyledi. 

Güven, “Akıllı Kent” sistemine 
ilişkin yapılan ve yapılacak olan 
diğer çalışmalarla ilgili şu bilgileri 
verdi:

-AKILLI OTOPARK SİSTEMİ 
GELİYOR

 Otoparklarda, Ankara’nın her 
köşesine döşeyeceğimiz akıllı 
dedektörlerle, otomatik olarak boş 
yerleri algılayacağız. Bunu, mobil 
sistem üzerinden vatandaşlarımız 
da görebilecek ve kendisine en yakın 
otoparkların hangi cadde ya da 
sokakta olduğunu öğrenebilecek. 
İsteyen, NFC sistemiyle, isteyen 
cep telefonu üzerinden, isteyen 
akıllı kart üzerinden otoparkların 
ücretlerini ödeyebilecek.

-GÜVENLİK YÖNETİMİNE 
AKILLI SİSTEMLER 

Ankara’nın değişik yerlerine 
yerleştirdiğimiz KGYS ve MOBESE 
sistemlerini, emniyet güçlerimiz, 
trafik düzeni ve güvenlik 
amaçlı olarak kullanıyor. Bu 
yıl, TEDES’in (Trafik Elektronik 
Denetleme Sistemi) ihalesini 
gerçekleştiriyoruz. Bu sistem de 
kamu güvenliğinin tamamlayıcısı 
olacak.

-KATI ATIK YÖNETİMİ
 Ankara’nın taşra ilçeleri, 

kendi ilçelerindeki çöpleri vahşi 
depolama koşullarıyla depolamak 
zorunda. Biz bu ilçelere transfer 
istasyonları kuruyoruz. Amacımız, 
buralardaki çöpleri, Ankara’daki 
merkezimize getirmek.Çöp 
kamyonlarına ve konteynerlerin 
içine, dedektörler yerleştiriyoruz.

-AKILLI AYDINLATMALAR
Yeni teknoloji led aydınlatma 

sistemleriyle, sensörler ve 
dinlemeler vasıtasıyla, ihtiyaç 

olmayan yerlerde güvenlik her 
zaman ön planda bulundurularak- 
ışıkları kısmak, kimi zaman 
kapatmak üzerine çalışıyoruz ki 
daha az enerji tüketelim ve karbon 
salınımını daha aza indirelim, 
sizin kaynaklarınızı daha verimli 
kullanabilelim...

-İLK MONORAY, ANKARA’YA 
YAPILACAK

Teleferikle toplu taşıma 
sistemi, Türkiye’de sadece 
Ankara’da çalışıyor. Şu anda da 
monoray üzerinde çalışıyoruz. 
Bu da tamamiyle, yerli üretim 
bir monoray sistemi. İnşaallah 
önümüzdeki yıllarda, belki de 
Türkiye’de ilk monoray toplu taşıma 
sistemini Ankara’da göreceğiz.

-TAŞRAYA METEOROLOJİ 
İSTASYONLARI

İhale yoluyla Ankara’nın tüm 
ilçelerine meteoroloji istasyonları 
kurduk. O bölgelerdeki mikro 
ölçekli iklim değerlendirmelerini 
öğrenip, tarımsal yardımda, sera 
yatırımlarında, don uyarılarında, 
zirai ürün seçiminde bu 
meteorolojik verileri kullanmak 
istiyoruz. Şehirlerde de meteoroloji 
istasyonları verileriyle erken 
uyarı sistemimizi, karda buzda 
önleyici mücadeleyi Ankaralılarla 
tanıştıracağız.

-”İNOVATİF ÇÖZÜM 
ALICISIYIZ”

Kamu için inovasyonda temel 
etkenin, vatandaşın ihtiyacını 
giderecek, servis odaklı çözümler 
olması gerektiğini kaydeden 
Güven, “Ankara Büyükşehir 
Belediyesi olarak da her zaman 
için inovatif çözüm alıcısıyız. 
Biz, inovatör olmaya çalışan bir 
kamu kuruluşuyuz” diyerek genç 
öğrencilere de çözümlere yönelik 
projeler üretme çağrısı yaptı.
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Büyükşehir Belediyesi Aktepe Çocuk Kulübü’nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte, renkli görüntüler yaşandı. 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ 
AKTEPE ÇOCUK KULÜBÜ, 

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 
NEDENİYLE ETKİNLİK DÜZENLEDİ

Keçiören Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşen programa, çok sayıda çocuk, 
velileriyle birlikte katıldı. Büyük coşku içinde 
gerçekleşen etkinlikte, kulübe üye çocukların 
oluşturduğu gruplar; dans, şiir, şarkı gibi 
gösterilerle salondan büyük alkış aldı.
Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. Büyükşehir Belediyesi 
Mehter Takımı’nın da sahne aldığı etkinlikte, 
çocuklarını yetiştirmesinde gösterdiği başarıdan 
dolayı Süreyya Kılıç’a, “Yılın Fedakar Annesi” ödülü 

verildi. Ödül verilmesinin ardından, miniklerden 
oluşan gruplar, sırasıyla sahneye çıktı. ‘Türkiyem’ 
isimli gösteriyi sunan minikler, Türkiye’nin dört 
bir tarafına ait halk oyunları sunumlarıyla büyük 
alkış topladı. 
Cıvıl cıvıl ve rengarenk kıyafetlerle heyecan içinde 
etkinliklerini gerçekleştiren çocuklar, Bayram’ın 
tadını çıkarırken, kendilerine hediye edilen bu 
özel gün nedeniyle, unutamayacakları mutlu 
saatler yaşadılar.

TC NO 
GÜNCELLEMELERINIZI

www.aski.gov.tr
ADRESINDEN

YAPABILIRSINIZ
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KAVŞAKKAYA
BARAJI

Kavşakkaya Barajı, Ankara İli Kazan İlçesinin 25 km. kuzey doğusundadır. Ankara İçme Suyu II. 
Merhale projesi kapsamında, Ankara Çayı’ nın yan kollarından olan Ovaçayı üzerinde içme suyu 
amaçlı olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından inşa edilmiştir. Kavşakkaya Barajı, Kurtboğazı 
Barajı’ nı beslemekte olup, suyunu doğrudan Ankara’ ya göndermemektedir. Barajın gövde 
kapasitesi 80.835.000 m3’ tür. Kurtboğazı Barajı’ na 1.300 mm çapında 23.120 metrelik çelik bir 
boru hattıyla bağlanmıştır.
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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.

Mehmet Karataş:
Abonelik iptali

Temsilci H:
Merhaba, Aski Canlı Destek Sistemine Hoş geldiniz. 
Sayaç üzerindeki endeksi okuyup abone numarası ile kuruma 
başvuruyorsunuz. Kartlı sayaç kullanıyorsanız kartınızı sayaca takıp 
kuruma gelebilirsiniz. Faturalı sayaçlarınızın kapatma işlemini 
online işlemlerden de yapabilirsiniz.

Mehmet Karataş:
Iyi günler, 
Sattığım daire için bana borç geldi. Abone numaram :21xxxxx 
bakabilir misiniz?

Temsilci H:
Siz bu daireden ne zaman ayrıldınız?

Mehmet Karataş:
Geçen sene şubat ayında sattım evi.

Temsilci H:
Abonelik iptali yapılmamış efendim.

Mehmet Karataş:
Evet yaptırmadım. Şuan aktif mi onu öğreneceğim.

Temsilci:
Evet

Mehmet Karataş:
Şuan aktif değil dimi peki başka bir yere aboneliği taşıyabilir miyim?

Temsilci H:
Aktif değil kapanmış efendim

Mehmet Karataş:
Avukatla görüşüp paraları ödeyip Aski’ye geleceğim.
Çok sağ olun. Sabrınız için teşekkürler.

Mehmet Karataş :
Tebrik ediyorum bu uygulamanızla çok yardımcı oldunuz.

Temsilci H:
Rica ederiz hayırlı günler dileriz.

Gülnur take kaplanoğlu:
Mevcut aboneliği kapatmak için herhangi bir evraka 
gerek var mı?

Temsilci H:
Merhaba, Aski Canlı Destek Sistemine Hoş geldiniz. 
Sayaç üzerindeki endeksi okuyup abone numarası ve 
kimlik belgeniz ile kuruma başvuruyorsunuz. Kartlı 
sayaç kullanıyorsanız kartınızı sayaca takıp çıkarıp 
kuruma gelebilirsiniz. Faturalı sayaçlarınızın kapatma 
işlemini online işlemlerden de yapabilirsiniz. https://
onlineislem.aski.gov.tr/ 
Yardımcı olmamızı istediğiniz başka bir konu var mıydı?
 
Gülnur take kaplanoğlu:
Hayır, Teşekkürler.

Temsilci H:
Iyi Günler Dileriz.

TESEKKÜR

Aski Canlı Destek’ Gelen Sorular
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ASKİnostalji

ASKİ Çalışmalar
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SİNEMA
 
Vizyon tarihi: 6 Mayıs 2016

Yönetmen: Sinan Uzun

Oyuncular: Haldun Dormen, Asuman 
Dabak, Yüksel Ünal 

Tür: Dram

Ülke: Türkiye

Dağıtımcı: Bir Film

Eski bir balet olan Şevket’in hayatı 
oğlu Tolga’nın görme engelli kızı 
Ayşen’i ona bırakmasıyla bir anda 
değişir. Yaşama müzik ile sarılan 
Ayşen’e kendisini adayan Şevket 
kendisini bu umut yolculuğunda farklı 
hayatların çıkmazında bulacaktır. 
Yönetmenliğini ve senaristliğini Sinan 
Uzun’un üstlendiği Adım Adım’ın 
başrollerinde Haldun Dormen, 
Asuman Dabak, down sendromlu 
Can Ayan, bedensel engelli baletler 
Mehmet Sefa Öztürk ve Bora Acar 
Zöngür de rol alıyor.
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Merhaba, ben Seyyah. Herkesin bir gün çıkmak istediği ama çıkamadığı bir yolculuğun 
başından yazıyorum bunları. Ve herkesin içine atıp anlatamadığı o şeyleri yazdığım 
yolculuğuma davet ediyorum sizi. Ve gidiyorum iyi insanların yaşadığına inandığım yerlere. 
Gitmekle geçecek mi bilmiyorum ama sanki geçecekmiş gibi gidiyorum işte. Kendinizi 
satırlarımın arasına bıraktığım boşluklarda hissedeceksiniz. Ve okudukça beni kendiniz 
sanacaksınız. Sanki ben değil, siz gidiyor gibi hissedeceksiniz. Kim bilir belki de gelmesini 
beklediğiniz sevda, bu satırlarda sizi bekliyordur...

KİTAP
Yazar: Hikmet Anıl Öztekin

Yayınevi: Yakamoz Yayınları

Sayfa Sayısı: 224

Baskı Yılı: 2016

Dili: Türkçe
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Her gün 2-3 lt. su 
içmek sırt ve adale 
ağrılarını azaltır.

Bekleyen sular bayatlar, 
13-20 saatte 1 trilyon 
bakteri - mikrooganizma 
üremesi gerçekleşir. 

Türkiye'de 
günde yaklaşık 
65 bin ton 
çöp üretiliyor.

Suyun ömrü 
en fazla 
2 gündür.

BUNLARI
BiLiYOR MUSUNUZ?
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Her gün 2-3 lt. su 
içmek sırt ve adale 
ağrılarını azaltır.

Bekleyen sular bayatlar, 
13-20 saatte 1 trilyon 
bakteri - mikrooganizma 
üremesi gerçekleşir. 

Türkiye'de 
günde yaklaşık 
65 bin ton 
çöp üretiliyor.

Suyun ömrü 
en fazla 
2 gündür.



Türkiye’nin en büyük güneş santrali Kızören Güneş 
Santrali, Konya’da 430 dönümlük arazi üzerine 
kuruldu. 20 bin hanenin elektriğini karşılayacak 
olan ve yüzde 50 yerlilik oranına sahip 22.5 
megavatlık tesis, 5-6 yılda kendini amorti edecek.
Güneş enerjisi sektörünün yeni bir alan olduğuna 
işaret eden Tekno Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Altay Coşkunoğlu, güneşin, Türkiye’nin 
milli serveti olduğunu, 5 seneye kadar güneş 
enerjisinin tüm enerji üretim şekillerinin önüne 

geçeceğini ifade etti.
Santralin, “Online Scada” mimarisine sahip 
Türkiye’deki tek santral olduğunu ifade eden 
Özenbaş, tamamen yerli yazılım geliştirilerek 
tasarlanan sistemle panellerin uzaktan 
izlenebildiğini ve üretim değerlerinin de anlık 
takip edilebildiğini kaydetti.
Santralin yıllık 30 bin megavatsaat elektrik üretimi 
gerçekleştirmesi planlanıyor.

Türkiye’nin En Büyük Güneş Santrali
Kızören Güneş Santrali

TEKNOLOJI
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En büyük organlardan biri olan karaciğerin, 
besinlerle birlikte alınan vitamin ve 
minerallerin emilmesi, vücuttaki zararlı 
maddelerin temizlenmesi gibi hayati görevleri 
bulunmaktadır.  

Karaciğerin insan vücudundaki en önemli 
fonksiyonu depolanmış yağları enerjiye 
dönüştürmektir. Vücuda yeterli su alımı 
olmadığı takdirde vücuttan atılması gereken 
metabolik atıklar böbrek tarafından 
atılmamakta ve bu görevi karaciğer yapmaya 
çalışmaktadır. Bu durumda karaciğere daha 
fazla yük binmekte ve vücutta yağ depolanma 
oranı artmaktadır. Özellikle rejim yapan 
kişilerin normalden daha fazla su tüketmeleri 
tavsiye edilmektedir.
Bunun temel nedeni; kilo kaybı süresince 
insan vücudunda normale göre çok daha 
fazla atık oluşmaktadır. Bu atıkların tamamen 
uzaklaştırılması ve yine karaciğerin düzenli 

olarak fonksiyonlarını devam ettirebilmesi 
ancak içilecek yüksek miktardaki su ile 
sağlanabilmektedir. Ayrıca içilen bir bardak 
su, rejim yapan kişilerdeki açlık hissinin 
bastırılmasını sağlayacaktır. Bu sayede 
karaciğer direkt olarak vücudumuzda 
depolanmış olan yağları enerjiye dönüştürerek 
yok edecektir.

Suyun 

KaraciGere 

FaydalarI
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GULFOSS ‘Altın Selale’
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DÜNYADAN 
RENKLER



“Altın Şelale” anlamına gelen Gullfoss, Izlanda, 
Beyaz Nehir üzerinde bulunan iki katlı ve 32 metre 
yüksekliğinde bir şelaledir. Düzenli yağmurlar 
ve eriyen buzullar nedeniyle yaz mevsiminde 
Avrupa’nın en büyük şelalesi haline gelmektedir. 
Şelalenin geçmişte iki sahibi vardı. Tomas Tomasson 
ve Halldor Halldorson şelalenin sahipleriydi. 
20. Yüzyıl sonunda Gulfoss şelalesinden elektrik 
üretmek isteyen yabancı yatırımcılara şelaleyi kiraya 

verdiler. Ancak yatırımcılar başarılı olamadılar. 
Şelale daha sonra Iceland eyaletine satıldı. Gulfoss 
nehri çevresindeki el değmemiş doğası ile görsel bir 
şov sunmaktadır. Gulfoss Izlanda’nın turist çeken 
şelalelerinden biridir. Güneşli günlerde gökkuşağını 
sıklıkla görebileceğiniz ve fotoğraflayabileceğiniz çok 
an sunmaktadır. Bazı fotoğrafçılar fotoğraf çekimi için 
özellikle kış ayında çekim yapmaya gitmektedirler. 
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