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 Dünyada b�r yandan küreselleşme sürec� yaşanırken, aynı zamanda da 
yerelleşme eğ�l�mler�n�n de g�tt�kçe güçlend�ğ� görülmekted�r. Yerell�ğ�n 
anlam ve �çer�ğ� yen�den yapılanırken, kentler ve yerel yönet�mler de yen� 
�şlevler kazanmaktadır. Bütün bu değ�ş�mler�n b�l�nc�yle, Ankara Büyükşeh�r 
Beled�yes� olarak her gün sorumluluklarımızı yer�ne get�rmek ve yen� 
h�zmetler gel�şt�rmek amacıyla �ler�ye dönük adımlar atıyoruz.

 Değerl� Ankaralılar,

 Kurumsal kapas�tey� artırma ve sürdürüleb�l�r kal�te anlayışı �le 
h�zmetler�m�z� yürütürken, her geçen yıl h�zmet çeş�tl�l�ğ�n� ve katılımcılığı 
artırarak �lerl�yoruz. Bütün çalışmalarımız, suyun ver�ml� kullanılması ve 
vatandaşlarımızın temel �ht�yaçlarının başında gelen �çme suyu ve kullanım 
suyuna ulaşılab�l�rl�ğ�n� kolaylaştırmaktır. 24 saat görev�n�n başında olan 
b�r�mler�m�z sevg�, hoşgörü ve güler yüzlü h�zmet anlayışı �le çalışmaktadır. 

 Çevre k�rl�l�ğ�n�n toplum sağlığı açısından oluşturab�leceğ� büyük 
tehl�ken�n b�l�nc�yle hareket ederek, gerek yağmursuyu ve kanal�zasyon, 
gerekse atıksu arıtma tes�sler� �le çevre sorunlarını g�dermek amacıyla farklı 
çözümler üreterek hayata geç�r�yoruz. Bu b�l�nçle, Ankara'mızı hak ett�ğ� 
sev�yeye taşıyab�lmek �ç�n halkımızın daha kal�tel� ve ver�ml� şek�lde h�zmet 
alab�lmes�, beklent�ler�n�n en üst sev�yede karşılık bulab�lmes� amacıyla 
özver�l� b�r şek�lde çalışmalarımıza devam edeceğ�z.

 2018 yılı faal�yetler�m�z�n gerçekleşmes�nde görev alan ASKİ 
yönet�c�ler� ve personel�m�ze teşekkür eder�m.

         

Doç. Dr. Mustafa Tuna 
Ankara Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı





 Su, bütün canlıların yaşamı �ç�n temel b�r madde olma özell�ğ� taşırken 
�nsan ve doğa �l�şk�s�n�n de en öneml� bel�rleyenler�nden b�r�s�d�r. 
Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık üçte b�r� sağlıklı �çme suyuna 
ulaşmakta zorluk çekerek hayatını devam ett�rmekted�r. Bu nedenle su 
kaynaklarının bulunması ve kal�tes� son derece önem taşımaktadır.

 Sosyal beled�yec�l�k ve �nsan odaklılık anlayışımızla vatandaşlarımıza 
en doğru ve güven�l�r h�zmet� vermek ve her alanda öncü olmak adına 
çalışmalarımıza devam ed�yoruz. Çalışmaya başladığımız �lk günden bu 
yana yaptığımız bütün çalışmalarla, ekonom�k, sosyal ve çevresel açıdan 
sürdürüleb�l�r h�zmetler sunan, tüm paydaşlarına değer katan, yerel 
demokras�n�n güçlenmes� �ç�n gerekl� ortamı yaratan b�r kurum olarak, 
halkımıza ve çevreye en �y� h�zmet� sunmaya çalışıyoruz.

         

 Şeffaf yönet�m anlayışıyla hazırlanan 2018 Faal�yet Raporumuzla, 
Genel Müdürlüğümüzce yıl �çer�s�nde gerçekleşt�r�len tüm faal�yetler�n ve 
projeler�n tak�b�, sonuçlarının �zlenmes� ve değerlend�r�lmes� 
amaçlanmaktadır. Hazırladığımız bu Faal�yet Raporu'nu hesap verme 
sorumluluğumuzun öneml� b�r parçası olarak görüyor ve s�zlere sunmaktan 
mutluluk ve onur duyuyoruz.

 2018 Yılı Faal�yet Raporu hazırlama sürec�nde b�rl�kte yol aldığımız 
çalışma arkadaşlarıma sevg� ve saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Cumal� KINACI
ASKİ Genel Müdürü
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I. GENEL BİLGİLER



Su Kaynaklarını En İyi Şekilde Koruyan,

Misyonumuz
Kaliteli ve Temiz İçme Suyunu Sunan,

Kullanılmış Suların Doğaya Faydalı Dönüşümünü Sağlayan ve Kurumsal 
Gelişimde Modern Yönetim Anlayışını Benimseyen Bir Kurum Olmak.

Vizyonumuz

Değerlerimiz

• Farkındalık ve Sorumluluk Duygusu

• İnsana ve Çevreye Saygı

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum Olmak.

• Özgüven ve Oto Kontrol
• Süreç Yönetimi ve Ekip Çalışması

• Sürekli ve Kaliteli Yönetim

İlkelerimiz

• Kurumsal Gelişim

• Doğaya faydalı ger� dönüşüm sağlanacaktır.
• Yaşanab�l�r b�r çevre �ç�n çalışılacaktır.

• Güler yüzlü ve saygılı h�zmet sunumu esas alınacaktır.

• Paydaşlarla etk�n �şb�rl�ğ� gel�şt�r�lecekt�r.
• Hukuka uygun karar alma ve uygulama süreçler� oluşturulacaktır.

• Şeffaflık ve hesap vereb�l�rl�k yaygınlaştırılacaktır.

• Vatandaş odaklı h�zmet anlayışı esas alınacaktır.

• H�zmet anlayışı ve sunumunda sürekl�l�k sağlanacaktır.
• Uluslararası kal�te yönet�m s�stemler� ben�msenecekt�r.

• Süreç yönet�m� ve ek�p çalışması etk�n kılınacaktır.

• Açık kapı pol�t�kası uygulanacaktır.

• Kal�tel� ve sağlıklı �çme suyu sağlanacaktır.
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 ASKİ Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri 2560 sayılı Kuruluş Kanununun 2. maddesi 
gereğince şunlardır:

 Her türlü taşınır ve taşınmaz mal satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve 
gereçleri satmak, ASKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel 
kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere 
iştirak etmek.

 Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri 
yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.

 Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış 
sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak 
tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve 
hukuki tedbiri almak.

 Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı 
kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

 İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından 
sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan aboneye ulaşıncaya kadar her türlü 
tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, 
kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli 
yenilemelere girişmek.

 Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve 
zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için 
abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin 
etüt ve projesini yapmak veya yaptırtmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da 
kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve 
gerekli yenilemelere girişmek.
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 1980 sonrasında oluşturulan Büyükşehir Belediye yönetimi modelinde, belediyelere bağlı su ve 
kanalizasyon teşkilatları yeniden organize edildi. İlk olarak 23.11.1983 tarih ve 2560 sayılı Kanun ile 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü kuruldu. Daha sonra kanunda düzeltmeler 
yapılarak 05.06.1986 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. 

 05.06.1986 tarihinden günümüze ASKİ Genel Müdürlüğü Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı 
bir kuruluşu olarak Başkent Ankara'ya su ve kanalizasyon idaresi olarak hizmet vermektedir.
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 Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere toplam 626                                                              
adet iş makinesi ve binek araç bulunmaktadır. Kuruluşumuz bünyesindeki araç ve iş makinesinin 
bakım, onarım ve yedek parça temini işlerinin tümünün takip ve kontrolü kurumumuz tarafından 
yürütülmektedir.
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      Ana hizmet binamız dışında 1.531 adet su deposu, 99 adet pompa istasyonu, 220 adet terfi merkezi, 4 
Adet Atıksu Terfi İstasyonu, 641 adet kuyu, 9 adet içme suyu arıtma tesisi, 17 adet atıksu arıtma tesisi, 
102 adet küçük ölçekli içme suyu arıtma tesisi, 8 adet paket atıksu arıtma tesisi, 1 adet laboratuvar 
binası ve 25 adet bölge hizmet binası Genel Müdürlüğümüzün fiziki varlıkları arasındadır. 

 Genel Müdürlüğümüz 1991 yılından beri Kazım Karabekir caddesinde bulunan Genel Müdürlük 
kompleksinde hizmet vermektedir. Ana hizmet binamızın da yer aldığı kompleks içinde SCADA Kontrol 
Merkezi gibi bazı teknik birimlerimiz, yemekhane, sağlık merkezi, spor salonu ve yüzme havuzu da yer 
almaktadır.
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 ASKİ Genel Müdürlüğü; Genel Müdüre bağlı 4 Genel Müdür Yardımcısı, İç Denetim Birimi 
Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü, Kararlar Şube 
Müdürlüğü ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü ile Genel Müdür Yardımcılarına bağlı 16 Daire Başkanlığı ve 
bu başkanlıklara bağlı 83 Şube Müdürlüğü ile hizmet vermektedir.

YÖNETİM KURULU

GENEL MÜDÜR

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI

DENETÇİLER

Özel Kalem
Müdürlüğü

Basın Yayın
ve Halkla
İlişkiler

Kararlar
Şube

Müdürlüğü

İç
Denetim
Birimi

Teftiş
Kurulu

Başkanlığı

Hukuk
Müşavirliği

Genel Müdür
Yardımıcısı

Genel Müdür
Yardımıcısı

Genel Müdür
Yardımıcısı

Genel Müdür
Yardımıcısı

Çevre Koruma ve
Su Havzaları Dairesi

Başkanlığı

Etüd Planlama
Proje Emlak ve İstimlak

Dairesi Başkanlığı

Tesisler ve İkmal
Dairesi Başkanlığı

Strateji Geliştirme Dairesi
Dairesi Başkanlığı

Su Arıtma Dairesi
Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı

Ankara 1. Bölge
Su ve Kanal

İşletme Dairesi Başkanlığı

Abone İşleri
Dairesi Başkanlığı

Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı

Ankara 2. Bölge
Su ve Kanal

İşletme Dairesi Başkanlığı

Ankara 3. Bölge
Su ve Kanal

İşletme Dairesi Başkanlığı

Su İnşaat Dairesi
Başkanlığı

Kanal İnşaat Dairesi
Başkanlığı

Su Depolama Yapıları ve
Ana İsale Hatları Dairesi

Başkanlığı

Atıksu Arıtma Dairesi
Başkanlığı
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 Kamu kurumlarının hızlı ve nitelikli hizmet sunumunda teknolojinin sağladığı imkanlardan daha 
fazla yararlanmaları kamu kaynaklarının verimli kullanılması açısından büyük önem arz etmektedir. 
Genel Müdürlüğümüz bu bilinçle vatandaşlarımıza hızlı, güvenilir ve kesintisiz hizmet sunmak için 
üstüne düşen tüm çalışmaları yapmaktadır. 

 Hizmetlerimizi, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun şekilde sunmak için kendimizi 
sürekli olarak yeniliyor ve geliştiriyoruz. İş süreçlerimizin etkinliğini arttırmak ve birimler arası iletişim 
ile işbirliğini geliştirmek için bilgi ve iletişim teknolojilerine gerekli yatırımları yapmaktayız. 

 Kurumumuz bilgi işlem sisteminin yüksek hızda ve kalitede olması hizmetlerimizin daha verimli 
ve etkin olarak devam ettirilmesini sağlamaktadır. Bu amaçla en son teknolojik gelişmeler takip 
edilerek kurum kaynaklarımızın daha verimli kullanılması için gerekli yazılım ve donanım alt yapısı 
oluşturularak 180 adet sanal sunucu, 27 adet fiziksel sunucu, 10 adet güvenlik sunucusu ve 8 adet 
depolama birimi ile hizmet vermeye devam edilmektedir. 
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 Abonelik işlemleri hakkında bilgilendirme

 Su kaynaklarımız
 İçme suyu ve atıksu arıtma tesislerimiz

 Su kesintileri

 Askimatik noktaları

 Su analiz sonuçları

 Tarife ve ücretler

 İhale ilanları
 Baraj doluluk oranları

 bölümleri yer almaktadır.

 Online işlemler   

 Ayrıca, Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalara vatandaşlarımızın her an her yerden 
kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla www.aski.gov.tr web sitemizde;

 Güncel haber ve duyurular

 Fatura

 Sayaç arıza başvurusu

 ASKİ online işlem merkezinde ve geliştirilen ASKİ mobil uygulama ile abonelerimiz;

 Abone türü değişikliği ve iptali

 Abonelik bilgilerinin güncellemesi 

işlemlerini kolaylıkla yapılabilmekte, mevcut su kesintileri, tüm işlem merkezlerinin adres bilgileri ve 
ASKİ ile ilgili en güncel haberlere ulaşılabilmektedir.
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 Kontrol Merkezi; son derece gelişmiş bilgisayarlar ile donatılmış ve özel bilgisayar yazılımları ile 
desteklenmiştir. Kontrol Merkezi ASKİ Genel Müdürlüğü bahçesindeki bir yapı içinde yer almaktadır. 
Dış istasyonlara (Pompa İstasyonları, Su Depoları, Ölçüm Noktaları ve Arıtma Tesisleri) şebekenin 
işletilmesi için gerekli ölçümleri yapan elektronik cihazlar monte edilmiştir. Bu cihazlar yaptıkları 
ölçümleri ASKİ Kontrol Merkezine ulaştırmaktadır.

  
 1. Kontrol Merkezi

 2. Dış İstasyonlar 

 Genel Müdürlüğümüz kullandığı tesisleri sürekli olarak gözlem altında tutmaktadır. Son yıllarda 
tesis ve istasyonların dağınık halde bulunduğu birçok 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" (Merkezi Kontrol  ve Veri Elde İzleme) 
sözcüklerinin kısaltılmasıdır.

 ASKİ SCADA Sistemi temel olarak iki ana kısımdan oluşmaktadır:



25

 Her zona ait anlık su akım değerleri takibi

 Depodaki su seviyelerinin takibi

 Vana pozisyonları kontrolü

 Kontrol merkezindeki bilgisayarlardan, vanalara ve pompalara komutlar gönderilerek bu 
ekipmanları kontrol etmek mümkündür. Dış istasyonlarda yapılan ölçümlerin tamamı Kontrol 
Merkezinde anlık olarak izlenerek bilgisayarlara tarihsel olarak kaydedilmektedir. 

 Güvenlik ve su baskını alarmı takibi

 Pompa istasyonu giriş klor değerleri ölçümü

 Depolardaki su seviyesinin takibi

 Pompa istasyonu güvenlik ve su baskını alarmı takibi

 Şehre verilen su debisi ölçümü
 Barajlardan gelen su debisi ölçümü

 Pompa istasyonu giriş ve çıkış basıncı ölçümü

 Hat basıncı ölçümü

     

 Vana pozisyonları kontrolü

 Her bir pompaya ait akım, gerilim ve güç değerleri ölçümü

 PH ve bulanıklık ölçümü
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 Sistem canlı veri tabanı üzerinde çalışan çok kullanıcılı bir yapıya sahiptir. Ayrıca, diğer 
sistemlerle entegre bir şekilde canlı ve güncel bilgiyi CBS ile birlikte sunabilen sistemin WEB ve 
Masaüstü uygulamaları bulunmaktadır. 

 Kurumumuz birimlerinde bulunan altyapı verileri değerlendirilerek sisteme kaydedilmiştir. 

 2018 Yılı içerisinde Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi kapsamında; 

 285 adet manyetik inceleme yapılmıştır. 

 Arazi ölçüm ve kontrolleri yapılmıştır.

 Ankabis altyapı bilgi sisteminde Google altlığı üzerinden 12.471 adet binanın izdüşümleri 
çizilerek katmana aktarılmıştır.

 Ankabis programında alt yapı ve üst yapı güncellemesi yapılmıştır. 

 Genel Müdürlüğümüzce yapılan imalatlarla ilgili araziden ölçüm alınarak sayısallaştırma 
çalışmaları yapılmıştır.

 İlgili Kurum ve kuruluşlarla altlık ve imar verisi temini için gerekli çalışmalar yapılmıştır.
 

 Sistem üzerinde bağlantısı olmayan hatlar belirlenerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 

 Sistemde hatalı veya çapları belirtilmemiş hatlarda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 
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 Ankara'nın 74 ayrı noktasında bulunan Askimatik cihazları, kartlı sayaç abonelerimizin banka 
ATM'lerinden işlem yapar gibi kartlı sayaçlarına 7 gün 24 saat kesintisiz su yükleyebilmelerini 
sağlamaktadır. Ayrıca, Askimatik cihazlarından Genel Müdürlüğümüz ile ilgili güncel haberlerde 
duyurulmaktadır. 

 Projenin daha sonraki aşamasında, tüm su faturalarının ödenmesi ve abone başvurularının da 
Askimatikler üzerinden yapılması hedeflenmektedir.

 Hizmet sınırlarımızın genişlemesi ile köylerden mahalleye dönen birçok yerleşim yeri içme suyu 
ve kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerini kurumumuzdan almaya başlamıştır. ASKİ Genel Müdürlüğü 
olarak, merkezi yerleşim yerlerine uzak olan vatandaşlarımızın abonelik işlemlerini daha rahat ve kolay 
yapmaları için ASKİ Mobil Abonelik aracımız ile hizmeti abonelerimizin ayağına götürürerek, 2018 yılı 
içerisinde toplam 2.856 adet abonelik gerçekleştirilmiştir.
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 Genel Müdürlüğümüz 1.125 memur, 464 işçi, 136 sözleşmeli ve 3.048 hizmet alımı olmak üzere 
toplam 4.773 personel ile hizmet vermektedir.
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 3308 sayılı yasa uyarınca meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine eğitim gördükleri 
bölümleriyle ilgili kuruluşumuz birimlerinde ücretli mesleki ve yaz staj imkanı sağlanmaktadır. 
Öğrenciler, laboratuvarımızda ve şantiyelerimizde çalıştırılarak uygulamada deneyim kazanmaları 
amaçlanmaktadır.

 Yıl içerisinde 214 üniversite yaz stajı ve 53 meslek lisesi stajı olmak üzere toplam 267 öğrenciye 
staj yapma imkanı sağlanmıştır.
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 Başkentimiz Ankara'nın su ihtiyacı bünyesinde barındırdığı 6 adet baraj ile karşılanmaktadır. Bu 
barajların toplam su tutma kapasitesi yaklaşık olarak 1.584.013.000 m3 civarındadır. Barajlarımıza ait 
ayrıntılı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

 Çubuk ilçesinin 5 km kuzeyindedir. Barajın azami hacmi 22.445.000 m3'tür. Barajı; Mendek, 
Kışla, Hacıkadın, Bağırcan, Çayır ve Kırkpınar dereleri beslemektedir. Barajdan çekilen su Pursaklar 
Arıtma Tesisinde arıtılmaktadır. Baraj hattının uzunluğu 34,25 km olup, boru çapı 1.200-1.400 mm'dir.
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Barajın Yeri  Ankara - Çubuk 

Akarsuyu Çubuk Çayı 

İnşaa�n (Başlama-Bi�ş Yılı) 1961 - 1964 

Gövde Dolgu Tipi Toprak Dolgu 

Gövde Hacmi 1,10 hm3 

Yükseklik (Talvegden) 69 m 

Normal Su Kotunda Göl Hacmi 22,44 hm3 

Normal Su Kotunda Göl Alanı 1,23 km2 
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 Ankara'nın kuzeyinde İvedik Arıtma Tesisine 47 km uzaklıktadır. Barajın azami hacmi 92.053.000 
m3'tür. Barajı; Bahtılı, Mera, Kınık, Pazar, Uzunöz, Bostan, Kayıcık, Batak, İğmir, Kirazlı, Eneğim ve 
Karaboya dereleri beslemektedir. Barajdan çekilen su İvedik Arıtma Tesisinde arıtılmaktadır. Baraj 
hattının uzunluğu 47,2 km olup, boru çapı 2.200 mm'dir.

Barajın Yeri  Ankara- Kahraman Kazan 

Akarsuyu Kurt Deresi 

İnşaa�n (Başlama-Bi�ş Yılı) 1963 - 1967 

Gövde Dolgu Tipi Toprak Dolgu 

Gövde Hacmi 0,834 hm3 

Yükseklik (Talvegden) 52,60 m 

Normal Su Kotunda Göl Hacmi 92,05 hm3 

Normal Su Kotunda Göl Alanı 5,50 km2 
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 Ankara'nın kuzey batısında İvedik Arıtma Tesislerine 59,6 km uzaklıktadır. Barajın azami hacmi 
1.220.380.000 m3'tür. Barajı; Acun, Çay, Eşik, Ilıca, Akpınar, Çayır, Değirmenözü ve Avluçayır dereleri 
beslemektedir. Barajdan çekilen su İvedik Arıtma Tesisinde arıtılmaktadır. Baraj hattının uzunluğu 37,6 
km olup, boru çapı 2.200 mm'dir.

Barajın Yeri  Ankara - Çamlıdere 

Akarsuyu Bayındır Çayı 

İnşaa�n (Başlama-Bi�ş Yılı) 1976 - 1987 

Gövde Dolgu Tipi Kaya Dolgu 

Gövde Hacmi 2,500 hm3 

Yükseklik (Talvegden) 101,7m 

Normal Su Kotunda Göl Hacmi 1.220,38 hm3 

Normal Su Kotunda Göl Alanı 35,20 km2 
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 Ankara'nın 90 km kuzeyinde, Kızılcahamam ilçesine 12 km uzaklıkta yer almaktadır. Barajın 
azami hacmi 56.000.000 m3'tür. Barajı Bulak deresi beslemektedir. Baraj Eğrekkaya Barajını 
beslemektedir. Baraj hattının uzunluğu 12,50 km olup, boru çapı 1.000 mm'dir.

Barajın Yeri  Ankara - Kızılcahamam 

Akarsuyu Bulak Çayı 

İnşaa�n (Başlama-Bi�ş Yılı) 1993 - 1999 

Gövde Dolgu Tipi Kil, Çekirdekli Kum, Çakıl Dolgu 

Gövde Hacmi 2,925 hm3 

Yükseklik (Talvegden) 71 m 

Normal Su Kotunda Göl Hacmi 56,00 hm3 

Normal Su Kotunda Göl Alanı 1,74 km2 
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 Kahraman Kazan ilçesinin 25 km kuzey doğusundadır. Barajın azami hacmi 80.835.000 m3' tür. 
Barajı Ova çayı beslemektedir. Baraj Kurtboğazı Barajını beslemektedir. Baraj hattının uzunluğu 12,30 
km olup, boru çapı 1.300 mm'dir.

Barajın Yeri  Ankara - Çubuk Özlüce Köyü 

Akarsuyu Ova Çayı 

İnşaa�n (Başlama-Bi�ş Yılı) 2005 - 2006 

Gövde Dolgu Tipi Kil, Çekirdekli Kaya Dolgu 

Gövde Hacmi 2,8 hm3 

Yükseklik (Talvegden) 70,50 m 

Normal Su Kotunda Göl Hacmi 80,83 hm3 

Normal Su Kotunda Göl Alanı 3,21 km2 
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 Ankara'nın 75 km kuzeyinde Kızılcahamam ilçesine 3 km uzaklıktadır. Barajın azami hacmi 
112.300.000 m3'tür. Barajı; Çekerek ve Sey Çayları beslemektedir. Baraj Kurtboğazı Barajını 
beslemektedir. Baraj hattının uzunluğu 21,10 km olup, boru çapı 2.200 mm'dir.

Barajın Yeri  Ankara - Kızılcahamam 

Akarsuyu Sey Çayı 

İnşaa�n (Başlama-Bi�ş Yılı) 1985 - 1992 

Gövde Dolgu Tipi Kil, Çekirdekli Kum, Çakıl Dolgu 

Gövde Hacmi 3,9 hm3 

Yükseklik (Talvegden) 67 m 

Normal Su Kotunda Göl Hacmi 112,30 hm3 

Normal Su Kotunda Göl Alanı 3,89 km2 
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 Genel Müdürlüğümüzün öncelikli amacı abonelerimize sağlıklı içme suyu temin etmektir. Bu 
amaçla, yıl içerisinde tüm ilçelerimizde gerekli üstyapı ve altyapı yatırımları ile arıtma faaliyetleri 
gerçekleştirilmiştir. 



43

 Yıl içerisinde ilçelerimizde gerçekleştirilen içme suyu yatırım faaliyetlerimiz; 
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 Genel Müdürlüğümüz barajlardan ve kuyulardan temin edilen suyu arıtma tesislerinde modern 
yöntemlerle arıtarak standartlara uygun hale getirmektedir. 2018 yılında içme suyu arıtma 
tesislerimizde toplam 489.658.044 m3 su arıtılarak şehre verilmiştir.

 İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisinde Kurtboğazı, Çamlıdere ve Kesikköprü barajlarından gelen su 
arıtılmaktadır. Tesisin kapasitesi 1.692.000 m3/gün'dür. Tesis; Sincan, Etimesgut, Yenimahalle, 
Çankaya, Altındağ, Mamak, Keçiören ve Gölbaşı ilçelerine hizmet vermektedir. 2018 yılında tesiste 
436.494.000 m3 su arıtılarak şehre verilmiştir.

 Pursaklar İçme Suyu Arıtma Tesisinde Çubuk-II barajından gelen su arıtılmaktadır. Tesisin 
kapasitesi 75.000 m3/gün'dür. Tesis; Pursaklar ilçesine hizmet vermektedir. 2018 yılında tesiste 
12.438.100 m3 su arıtılarak şehre verilmiştir.
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 Çubuk İçme Suyu Arıtma Tesisinde Çubuk II ve Kavşakkaya barajlarından gelen su 
arıtılmaktadır. Tesisin kapasitesi 70.000 m3/gün'dür. Tesis; Çubuk ilçesine hizmet vermektedir. 2018 
yılında tesiste 7.952.884 m3 su arıtılarak şehre verilmiştir.

 Kahramankazan İçme Suyu Arıtma Tesisinde Kurtboğazı barajından gelen su arıtılmaktadır. 
Tesisin kapasitesi 30.000 m3/gün'dür. Tesis; Kahramankazan ilçesine hizmet vermektedir. 2018 yılında 
tesiste 3.918.528 m3 su arıtılarak şehre verilmiştir.
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 Polatlı Yüzükbaşı İçme Suyu Arıtma Tesisinde ilçedeki 11 adet kuyudan çekilen su arıtılmaktadır. 
Tesisin kapasitesi 28.800 m3/gün'dür. Tesis; Polatlı ilçesine hizmet vermektedir. 2018 yılında tesiste 
10.691.362 m3 su arıtılarak şehre verilmiştir.

 Şereflikoçhisar İçme Suyu Arıtma Tesisinde Peçenek Barajı'ndan gelen su arıtılmaktadır. 
Tesisin kapasitesi 26.395 m3/gün'dür. Tesis; Şereflikoçhisar ilçesine hizmet vermektedir. 2018 yılında 
tesiste 5.129.865 m3 su arıtılarak şehre verilmiştir.
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 Bala Tepeköy İçme Suyu Arıtma Tesisinde Kesikköprü Barajı'ndan gelen su arıtılmaktadır. 
Tesisin kapasitesi 8.600 m3/gün'dür. Tesis; Bala ilçesinin 18 mahallesine hizmet vermektedir. 2018 
yılında tesiste 1.377.307 m3 su arıtılarak şehre verilmiştir.

 Bala Karadalak İçme Suyu Arıtma Tesisinde Kesikköprü Barajı'ndan gelen su arıtılmaktadır. 
Tesisin kapasitesi 7.600 m3/gün'dür. Tesis; Bala ilçesinin 16 mahallesine hizmet vermektedir. 2018 
yılında tesiste 1.175.652 m3 su arıtılarak şehre verilmiştir.
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 Beypazarı İçme Suyu Arıtma Tesisinde ilçedeki kuyulardan çekilen su arıtılmaktadır. Tesisin 
kapasitesi 7.000 m3/gün'dür. Tesis; Beypazarı ilçesine hizmet vermektedir. 2018 yılında tesiste 
2.229.998 m3 su arıtılarak şehre verilmiştir.

 Genel Müdürlüğümüz ilçelerimize toplam 102 adet küçük ölçekli içme suyu arıtma tesisi ile 
hizmet vermektedir.   

 Küçük ölçekli içmesuyu arıtma tesislerinde kullanılan arıtma teknolojisi ile organik madde 
giderimi, bulanıklık, florür, demir, arsenik, mikroorganizma, tat ve koku parametrelerinin kontrolü 
yapılmaktadır. 
 

 Nüfusu 10.000 kişiye kadar olan yerleşim birimleri için içme suyu arıtma sistemlerinin 
seçiminde kurulum ve işletme maliyetinin düşük olması, işletmesinin kolay olması, fasılalı işletmeye 
uygun olması ve az bakıma ihtiyaç duyması gibi parametreler göz önüne alınmaktadır.
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 Genel Müdürlüğümüz ekiplerince barajlardan ve onları besleyen derelerden,  kuyulardan, 
arıtma tesislerinden, şebeke hatlarından, su depolarından ve abonelerimizden rutin olarak numune 
alınarak laboratuvarımızda kimyasal ve bakteriyolojik analizleri yapılmaktadır. Böylelikle şehrin su 
kalitesi kontrol altında tutulmaktadır.

 Genel Müdürlüğümüz ile birlikte Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Kurumu da Ankara 
genelinde çeşitli noktalardan düzenli olarak numune almaktadır. Böylece Ankara halkının daha sağlıklı 
ve temiz su tüketmesi sağlanmaktadır. Tüm analiz sonuçları resmi web sayfamızda yayınlanmaktadır.
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 Genel Müdürlüğümüzün öncelikli amaçlarından bir diğeri de atıksuların ve yağmur sularının 
toplanarak yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve arıtılarak deşarj edilmesidir. Bu amaçla, yıl 
içerisinde tüm ilçelerimizde gerekli üstyapı ve altyapı yatırımları ile arıtma faaliyetleri 
gerçekleştirilmiştir.

 Yıl içerisinde ilçelerimizde gerçekleştirilen atıksu ve yağmur suyu yatırım faaliyetlerimiz;
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 Genel Müdürlüğümüz Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği hükümlerine 
göre denetim faaliyetleri yürütülmektedir. 2018 yılında 1.350 adet denetim yapılmıştır. Yapılan 
denetimler sonucunda; 387 işletmeye Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı, 140 işletmeye de Bağlantı 
Durum Belgesi düzenlenmiştir. Ayrıca, 182 işletmeye Kirlilik Önlem Payı (KÖP) tahakkuk ettirilmiştir.

2008 yılından itibaren yapılan denetim sayıları aşağıda yer almaktadır:

2008 823

2009 1.029

2010 1.233

2011 1.263

2012 1.300

2013 1.525

2014 1.800

2015 1.978

2016 1.250

2017 1.788

2018 1.350
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 Genel Müdürlüğümüz, tüm atıksuları ileri arıtım teknolojisine sahip tesislerimizde arıtarak alıcı 
ortama deşarj etmektedir. 2018 yılında atıksu arıtma tesislerimizde toplam 249.600.230 m3 suyun 
arıtımı gerçekleştirilmiştir.

 Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinde Yenimahalle, Çankaya, Keçiören, Altındağ, Etimesgut, 
Gölbaşı, Mamak ve Sincan ilçelerinden gelen atıksuların arıtımı gerçekleştirilmektedir. Tesisin 
kapasitesi 765.000 m3/gün'dür. 2018 yılında tesiste 210.446.834 m3 atıksu arıtılmış olup, tesisin 
Kimyasal Oksijen İhtiyacı giderme verimi % 90,00, Biyolojik Oksijen İhtiyacı giderme verimi % 89,90 ve 
Askıda Katı Madde giderme verimi % 91,90 olarak gerçekleşmiştir.
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 Karaköy Atıksu Arıtma Tesisinde Akyurt ve Pursaklar ilçesinin bir kısmından gelen atıksuların 
arıtımı gerçekleştirilmektedir. Tesisin kapasitesi 42.000 m3/gün'dür. 2018 yılında tesiste 12.863.733 
m3 atıksu arıtılmış olup, tesisin Kimyasal Oksijen İhtiyacı giderme verimi % 91,50, Biyolojik Oksijen 
İhtiyacı giderme verimi % 88,50 ve Askıda Katı Madde giderme verimi % 92,50 olarak gerçekleşmiştir.

 Polatlı Atıksu Arıtma Tesisinde Polatlı ilçesinden gelen atıksuların arıtımı gerçekleştiril 
mektedir. Tesisin kapasitesi 19.872 m3/gün'dür. 2018 yılında tesiste 7.511.171 m3 atıksu arıtılmış olup, 
tesisin Kimyasal Oksijen İhtiyacı giderme verimi % 92,40, Biyolojik Oksijen İhtiyacı giderme verimi % 
92,00 ve Askıda Katı Madde giderme verimi % 90,90 olarak gerçekleşmiştir.
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 Çubuk At ıksu Ar ı tma Tesis inde Çubuk i lçes inden gelen at ıksular ın  ar ı t ımı 
gerçekleştirilmektedir. Tesisin kapasitesi 19.250 m3/gün'dür. 2018 yılında tesiste 5.820.337 m3 atıksu 
arıtılmış olup, tesisin Kimyasal Oksijen İhtiyacı giderme verimi % 90,70, Biyolojik Oksijen İhtiyacı 
giderme verimi % 88,70 ve Askıda Katı Madde giderme verimi % 90,90 olarak gerçekleşmiştir.

Kahramankazan Atıksu Arıtma Tesisinde Kahramankazan ilçesinden gelen atıksuların arıtımı 
gerçekleştirilmektedir. Tesisin kapasitesi 10.289 m3/gün'dür. 2018 yılında tesiste 1.964.346 m3 atıksu 
arıtılmış olup, tesisin Kimyasal Oksijen İhtiyacı giderme verimi % 93,20, Biyolojik Oksijen İhtiyacı 
giderme verimi % 91,60 ve Askıda Katı Madde giderme verimi % 91,60 olarak gerçekleşmiştir.
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 Ayaş Atıksu Arıtma Tesisinde Ayaş ilçesinden gelen atıksuların arıtımı gerçekleştirilmektedir. 
Tesisin kapasitesi 6.172 m3/gün'dür. 2018 yılında tesiste 914.748 m3 atıksu arıtılmış olup, tesisin 
Kimyasal Oksijen İhtiyacı giderme verimi % 89,90, Biyolojik Oksijen İhtiyacı giderme verimi % 88,50 ve 
Askıda Katı Madde giderme verimi % 82,70 olarak gerçekleşmiştir.

 Turkuaz Atıksu Arıtma Tesisinde Etimesgut ilçesi Turkuaz mahallesinden gelen atıksuların 
arıtımı gerçekleştirilmektedir. Tesisin kapasitesi 5.000 m3/gün'dür. 2018 yılında tesiste 657.637 m3 
atıksu arıtılmış olup, tesisin Kimyasal Oksijen İhtiyacı giderme verimi % 95,40, Biyolojik Oksijen İhtiyacı 
giderme verimi % 95,40 ve Askıda Katı Madde giderme verimi % 92,70 olarak gerçekleşmiştir.
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 Yapracık Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisinde Etimesgut ilçesi Yapracık mahallesinin bir 
kısmından gelen atıksuların arıtımı gerçekleştirilmektedir. Tesisin kapasitesi 5.000 m3/gün'dür. 2018 
yılında tesiste 896.303 m3 atıksu arıtılmış olup, tesisin Kimyasal Oksijen İhtiyacı giderme verimi % 
96,60, Biyolojik Oksijen İhtiyacı giderme verimi % 96,90 ve Askıda Katı Madde giderme verimi % 94,00 
olarak gerçekleşmiştir.

 Yapracık Kuzeydoğu Atıksu Arıtma Tesisinde Etimesgut ilçesi Yapracık mahallesinin bir 
kısmından gelen atıksuların arıtımı gerçekleştirilmektedir. Tesisin kapasitesi 5.000 m3/gün'dür. 2018 
yılında tesiste 747.841 m3 atıksu arıtılmış olup, tesisin Kimyasal Oksijen İhtiyacı giderme verimi % 
97,20, Biyolojik Oksijen İhtiyacı giderme verimi % 96,90 ve Askıda Katı Madde giderme verimi % 94,90 
olarak gerçekleşmiştir.
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 Elmadağ Atıksu Arıtma Tesisinde Elmadağ ilçesinden gelen atıksuların arıtımı 
gerçekleştirilmektedir. Tesisin kapasitesi 4.951 m3/gün'dür. 2018 yılında tesiste 1.526.280 m3 atıksu 
arıtılmış olup, tesisin Kimyasal Oksijen İhtiyacı giderme verimi % 85,90, Biyolojik Oksijen İhtiyacı 
giderme verimi % 85,70 ve Askıda Katı Madde giderme verimi % 90,70 olarak gerçekleşmiştir.

 Hasanoğlan Atıksu Arıtma Tesisinde Elmadağ ilçesi Hasanoğlan mahallesinden gelen 
atıksuların arıtımı gerçekleştirilmektedir. Tesisin kapasitesi 3.000 m3/gün'dür. 2018 yılında tesiste 
963.642 m3 atıksu arıtılmış olup, tesisin Kimyasal Oksijen İhtiyacı giderme verimi % 80,50, Biyolojik 
Oksijen İhtiyacı giderme verimi % 83,20 ve Askıda Katı Madde giderme verimi % 84,00 olarak 
gerçekleşmiştir.
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 Kalecik Atıksu Arıtma Tesisinde Kalecik i lçesinden gelen atıksuların arıt ımı 
gerçekleştirilmektedir. Tesisin kapasitesi 2.500 m3/gün'dür. 2018 yılında tesiste 359.647 m3 atıksu 
arıtılmış olup, tesisin Kimyasal Oksijen İhtiyacı giderme verimi % 93,10, Biyolojik Oksijen İhtiyacı 
giderme verimi % 91,10 ve Askıda Katı Madde giderme verimi % 92,90 olarak gerçekleşmiştir.

 Haymana Atıksu Arıtma Tesisinde Haymana ilçesinden gelen atıksuların arıtımı 
gerçekleştirilmektedir. Tesisin kapasitesi 2.500 m3/gün'dür. 2018 yılında tesiste 1.130.450 m3 atıksu 
arıtılmış olup, tesisin Kimyasal Oksijen İhtiyacı giderme verimi % 87,90, Biyolojik Oksijen İhtiyacı 
giderme verimi % 81,70 ve Askıda Katı Madde giderme verimi % 82,30 olarak gerçekleşmiştir.
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 Nallıhan Atıksu Arıtma Tesisinde Nallıhan ilçesinden gelen atıksuların arıtımı 
gerçekleştirilmektedir. Tesisin kapasitesi 2.453 m3/gün'dür. 2018 yılında tesiste 844.686 m3 atıksu 
arıtılmış olup, tesisin Kimyasal Oksijen İhtiyacı giderme verimi % 86,80, Biyolojik Oksijen İhtiyacı 
giderme verimi % 86,80 ve Askıda Katı Madde giderme verimi % 84,40 olarak gerçekleşmiştir.

 Lalahan Atıksu Arıtma Tesisinde Mamak ilçesi Lalahan mahallesinden gelen atıksuların arıtımı 
gerçekleştirilmektedir. Tesisin kapasitesi 1.500 m3/gün'dür. 2018 yılında tesiste 555.345 m3 atıksu 
arıtılmış olup, tesisin Kimyasal Oksijen İhtiyacı giderme verimi % 81,10, Biyolojik Oksijen İhtiyacı 
giderme verimi % 84,30 ve Askıda Katı Madde giderme verimi % 88,10 olarak gerçekleşmiştir.
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 Çayırhan Atıksu Arıtma Tesisinde Nallıhan ilçesi Çayırhan mahallesinden gelen atıksuların 
arıtımı gerçekleştirilmektedir. Tesisin kapasitesi 1.500 m3/gün'dür. 2018 yılında tesiste 698.613 m3 
atıksu arıtılmış olup, tesisin Kimyasal Oksijen İhtiyacı giderme verimi % 87,50, Biyolojik Oksijen İhtiyacı 
giderme verimi % 86,80 ve Askıda Katı Madde giderme verimi % 83,70 olarak gerçekleşmiştir.

 Evren Atıksu Arıtma Tesisinde Evren ilçesinden gelen atıksuların arıtımı gerçekleştirilmektedir. 
Tesisin kapasitesi 1.000 m3/gün'dür. 2018 yılında tesiste 312.490 m3 atıksu arıtılmış olup, tesisin 
Kimyasal Oksijen İhtiyacı giderme verimi % 70,10, Biyolojik Oksijen İhtiyacı giderme verimi % 71,10 ve 
Askıda Katı Madde giderme verimi % 77,50 olarak gerçekleşmiştir.
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ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

PAKET ATIKSU ARITMA TESİSLERİ
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 Laboratuvar hizmetlerimizden hem özel şahıs ve şirketler hem de diğer kamu kurumları 
yararlanabilmektedir. 

 Laboratuvarlarımız 03/10/2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü tarafından, 10 parametreden Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi almıştır.

 Genel Müdürlüğümüz ekiplerince barajlardan ve onları besleyen derelerden,  kuyulardan, 
arıtma tesislerinden, şebeke hatlarından, su depolarından ve abonelerimizden rutin olarak numune 
alınarak laboratuvarımızda kimyasal ve bakteriyolojik analizleri yapılmaktadır. Analiz sonuçları web 
sayfamızda “Su Analiz Sonuçları” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 Şebeke suyumuzun kalitesi Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), 
Avrupa Birliği (EU), Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Sağlık Bakanlığı 
Standartları ile karşılaştırmalı olarak vatandaşlarımızın dikkatine sunulmuştur.

 
 Laboratuvarlarımız 03/03/2009 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 
akredite olmuştur. 2018 yılı itibarı ile kapsam genişlemelerle birlikte sudan numune alma dahil 58 
parametreden, atık sudan numune alma dahil 38 parametreden akredite olmuştur.
 

 Kurulduğu günden yana son teknolojiyi takip ederek modern ve güvenilir bir şekilde hizmet 
veren Genel Müdürlüğümüze bağlı laboratuvarlar, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve 
Uluslararası Akreditasyon Servisi (IAS) tarafından verilen Akreditasyon Sertifikalarını alarak teknik 
yeterliliğini ispatlamış ve uluslararası güvenilirlik kazanmıştır. Laboratuvarlarımızdan çıkan deney 
raporları da uluslararası bir geçerlilik kazanmıştır. Laboratuvarlarımız artık uluslararası kriterleri 
yerine getirmiş ve yeterliliği kanıtlanmış uzman bir laboratuvar olarak anılmaktadır. Bu sertifikanın 
amacı, herhangi bir testin ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı sonucu vermesini 
sağlamaya yöneliktir. Akredite laboratuvarlar tarafından elde edilen sonuçları ihtiva eden rapor ve 
sertifikalar uluslararası kabul görmektedir. Laboratuvarlarımızın kalitesi ve güvenilirliği ulusal ve 
uluslararası platformda kabul görmüştür.
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 Genel Müdürlüğümüz Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek; altyapıda kullanılan boruların test 
edileceği Boru Test Laboratuvarını hizmete açmıştır. Altyapıda kullanılan boruların standartlara 
uygunluğunu sağlamak ve kalite testlerini yapmak amacıyla kurulan laboratuvarımızda içme suyu ve 
kanalizasyon borularının kalite testleri uzman personelimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.
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 Nüfusun hızla artmasıyla beraber yerel yönetimlere ilişkin yapılan yasal değişiklikler sonucunda 
hizmet alanlarımızın genişlemesinden dolayı şehrin su ve altyapı ihtiyacı artmıştır. Genel 
Müdürlüğümüz etkin bir ekip çalışması ve zamanında hizmet anlayışı ile hareket ederek içme suyu ve 
kanalizasyon şebekelerinin işletimini, bakımını, onarımını ve kontrolünü sürekli olarak 
gerçekleştirmektedir.
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 Genel Müdürlüğümüz 2018 yılı sonu itibarıyla toplam 2.298.746 aboneye hizmet vermektedir. 
Abonelerimize ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir:
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 Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş 
olan Genel Müdürlüğümüz; 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı Kanun ve Bakanlar Kurulu’nun 11.03.1987 
tarih ve 87/11594 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 Genel Müdürlüğümüz, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Kuruluş Kanunu ve diğer 
kanunlarla verilen su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmekle görevli olup, bu görevlerini Genel Kurul, 
Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, ana hizmet ve destek birimleriyle 
yerine getirir.

 

 Genel Müdürlüğümüzün yönetimi aşağıdaki organlarca sağlamaktadır:

 Genel Kurul

 Denetçiler
 Genel Müdür

 Yönetim Kurulu

 Genel Müdür Yardımcıları
 Daire Başkanları

 Söz konusu düzenlemeler kapsamında, 26 Aralık 2007 tarih ve 26738 Sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile Kamu İç Kontrol Standartlarının 
oluşturulması çalışmaları başlatılmış ve kamu kurumlarının “İç Kontrol Standartları Eylem Planı” 
hazırlamaları ve bu plana uygun iç kontrol sistem kurulum çalışmalarını yapmaları zorunlu hale 
getirilmiştir.

 Bu bağlamda; Kalite Yönetim Sistemi formatına uyumlu dokümantasyon yaklaşımı ile iç kontrol 
sistemi ve kalite yönetim sistemi uyumlaştırılmış, iç kontrol sistem kurulum çalışmaları 
belgelendirilmiştir.  Her harcama biriminin amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmayı sağlayacak faaliyet 
ve süreçleri belirlenmiş, süreç iyileştirmeleri yapılarak görev tanımları revize edilmiştir.

 

 2003 yılında kanunlaşan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile daha kaliteli kamu 
hizmetinin sunulması, hesap verebilirliğin temini, saydamlığın geliştirilmesi, sonuç odaklı yönetim ve 
bütçeleme anlayışının yerleştirilmesi, vatandaş beklentilerinin karşılanmasını sağlayacak yönetim 
yapısının oluşturulması için düzenlemeler yapılmıştır.
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 Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, 

 

 Tanımlamayan ölçülemez; ölçülemeyen yönetilemez ilkesinden hareketle, sürece dayalı 
kurumsal performans ölçüm sistemi oluşturulmuştur. Harcama birimi bazında risklerin tespiti, analizi, 
değerlendirilmesi ve risklere karşı alınacak önlemler belirlenmiştir. Ayrıca, risklerin güncellenmesi ve 
gözden geçirilmesi, gözden geçirmenin hangi periyotlarda ve nasıl yapılacağı prosedüre edilmiştir. 

 

 Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamaktır. 
(5018 sayılı kanun Madde 56.) 

 Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,  

 Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
yönetilmesini,

 Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, 
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 Çocuklar askids web sitesi ile askids yayınlarını online olarak okuyabiliyorlar. Ayrıca, su tasar-
rufu temalı birçok oyun ile eğlenerek öğreniyorlar.
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 Dünyanın en çok kullanılan sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta ASKİ Genel Müdürlüğü olarak 
açtığımız sayfamızda duyurular yapılmaktadır. Abonelerimize su kesintileri, barajların günlük doluluk 
oranları ve projelerimiz hakkındaki önemli bilgiler aktarılmaktadır. Twitter' da ASKİ Ankara olarak 
açtığımız kullanıcı hesabı ile abonelerimize hızlı ve anlık olarak gelişen bilgiler ulaştırılmaktadır. 
Youtube'dan ise Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri ile ilgili videolarımız abonelerimize 
ulaştırılmaktadır.

 Mavi Masa çağrı merkezi; hizmet kalitemizi artırmak ve abonelerimizin sorunlarına daha kısa 
sürede müdahale edebilmek için kurulmuştur. Web tabanlı şikayet ve öneri kabulü ile e-posta adresi 
doğrulamalı yanıt sistemi modülleri olan web uygulaması sayesinde online olarak arıza kaydı 
alınmaktadır.
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BOKS:

•  41 Sporcu 

•  1 Teknik Direktör 

•  12 Sporcu   

TAEKWONDO:
•  1 Teknik Direktör 

•  1 Teknik Direktör 

•  3 Antrenör 

•  Halter takımındaki sporcularımızın 21 tanesi Milli Sporcu 'dur. 

•  Boks takımındaki sporculardan 7 tanesi Milli Sporcu 'dur. 

•  Taekwondo takımındaki sporculardan 7 tanesi Milli Sporcu 'dur. 

•  1 Antrenör 

•  1 Antrenör 
•  10 Sporcu 

HALTER:

 Kulübümüz 1985 yılında ASU olarak kurulmuş, 1990 yılında ise Genel Kurul kararı ile ASKİ SPOR 
KULUBÜ ismini almıştır. Şu anda kulübümüzde; Halter, Güreş,  Boks ve Taekwondo olmak üzere 4 
branşta faaliyetine devam etmektedir. Kulübümüz bünyesinde bulundurduğu 142 sporcu, 1 Genel 
Koordinatör, 5 Teknik Direktör, 15 antrenör, 1 Doktor, 2 masör, 1 kondisyoner ile çalışmalarını 
sürdürmektedir.

 

G Ü R E Ş: 
Serbest Stil: 
•  1 Genel Koordinatör,1 Teknik Direktör,
5 Antrenör, 1 Masör, 30 Sporcu 
       
Grekoromen Stil: 
•  1 Teknik Direktör, 5 Antrenör, 1 Masör, 1 Kondisyoner, 30 Sporcu  
•  Güreş takımındaki sporcularımızın tamamı Milli Sporcu 'dur.
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 Dünyanın en çok kullanılan sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta ASKİ Genel Müdürlüğü olarak 
açtığımız sayfamızda duyurular yapılmaktadır. Abonelerimize su kesintileri, barajların günlük doluluk 
oranları ve projelerimiz hakkındaki önemli bilgiler aktarılmaktadır. Twitter' da ASKİ Ankara olarak 
açtığımız kullanıcı hesabı ile abonelerimize hızlı ve anlık olarak gelişen bilgiler ulaştırılmaktadır. 
Youtube'dan ise Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri ile ilgili videolarımız abonelerimize 
ulaştırılmaktadır.



II.
AMAÇ ve HEDEFLER

A. Amaç ve Hedefler

B. Temel Politikalar ve Öncelikler

C.  Kalite Politikalarımız 



81



82



83

 Yönetimde liderlik anlayışını benimsemek.

 Vatandaşa sunulan hizmetlerde memnuniyeti en üst seviyede sağlamak.

 Su kaynaklarını ve çevreyi korumak.

 Hesap verebilir, şeffaf, kamu yararı ve hukukun üstünlüğünü gözeten bir yönetim anlayışı 
benimsemek.

 Gelişmiş ülkelerin deneyimlerinden yararlanmak.

 Verimli ve ekonomik mali kaynak yönetimi sağlamak.

 Güvenilir ve çözüm odaklı bir kurum olmak.

 Yeni su kaynakları bulmak.

 Halkımıza su tasarrufu bilincini aşılamak. 

 Toplumsal diyaloğu güçlendirmek.

 Uluslararası kuruluşlar ve üniversiteler ile işbirliği yapmak.

 İnsan, çevre ve hayvan sağlığına önem vermek.

 Kalite anlayışını kurum kültürü haline getirmek.

 Susuzlukla mücadele etmek.

 Teknolojik yenilikleri izlemek ve faaliyetlerimizde yaygın bir şekilde kullanmak.

 Etkin, hızlı, verimli ve kesintisiz hizmet sunmak.

 Harcamaları stratejik planlamaya uygun bir şekilde yaparak gelir gider dengesini sağlamak.

 Güçlü bir kurumsal yapıya sahip olmak.

 Atık suları ekolojik dengeyi bozmadan uzaklaştırmak ve geri kazandırmak.
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 Kurumsal gelişim sürecini tamamlayan, toplam kalite ilkelerini benimseyen, teknolojiyi en üst 
düzeyde kullanmayı esas alan, müşteri memnuniyetini sağlayarak, toplumsal saygınlığını ve itibarını en 
üst düzeyde sağlayan bir kurum olmak. 

 Su konusunda toplumsal ve bireysel bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesini sağlamak. 

 Yaşam kaynağı olan suyu ve su hizmetlerini; Ankara halkının ihtiyaçlarına en üst düzeyde cevap 
verebilecek şekilde kesintisiz, sağlıklı ve ekonomik biçimde sunmak, su kaynaklarını en iyi şekilde 
yönetmek. 



III.
FAALİYETLERE İLİŞKİN

BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

A. Mali Bilgiler

     1. Bütçe Uygulama Sonuçları

     2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

     3. Mali Denetim Sonuçları

B. Performans Bilgileri

    1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

       1.1 Mal Alımları

       1.2 Hizmet Alımları

       1.3 Yapım İşleri 

    2. Performans Sonuçları Tablosu

       2.1 Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme Tabloları

       2.2 Performans Göstergesi İzleme Raporları

    3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

    4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
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 Genel Müdürlüğümüzün, 3.059.500.000,00 TL olan gider cetveli toplamına finansmanın 
ekonomik sınıflandırılması tablosunda gösterilen kredi anapara ödemeleri tutarı olan 140.500.000,00 
TL dâhil edilerek toplam 3.200.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. 2018 yılı sonu itibarıyla gider 
bütçemiz 3.001.865.943,73 TL olarak % 93,81 oranında gerçekleşmiştir. 
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 2018 yılı gider bütçesi gerçekleşme kalemlerinin toplam bütçe gerçekleşmesi içindeki payları 
aşağıdaki gibidir.

169.313.107,08

30.846.339,89

1.052.974.494,35

8.550.000,00

268.047.619,44

860.654.589,61

664.880.000,00

4.233.849,63

3.059.500.000

140.500.000

3.200.000.000

139.195.314,98

24.205.706,18

939.748.693,50

7.739.462,59

267.720.646,50

837.588.758,52

664.880.000,00

0,00

2.881.078.582,27

120.787.361,46

3.001.865.943,73

82,21

78,47

89,25

90,52

99,88

97,32

100,00

0,00

94,17

85,97

93,81

4,83

0,84

32,62

0,27

9,29

29,07

23,08

0,00

100,00



88

 Genel Müdürlüğümüzün toplam 3.200.000.000,00 TL gelir bütçesi vardır. 2018 yılı sonu itibarıyla 
gelir bütçemiz 2.990.917.223,55 TL olarak % 93,47 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

 2018 yılı gelir bütçesi kalemlerinin toplam bütçe gerçekleşmesi içindeki payları aşağıdaki 
gibidir.

2.863.660.000

306.590.000

0

30.000.000

-250.000

3.200.000.000

2.485.001.564,91

357.709.547,92

147.513.335,46

10.891.298,56

-10.198.523,30

2.990.917.223,55

86,78

116,67

0,00

36,30

4.079,41

93,47

83,08

11,96

4,93

0,36

-0,34

100,00
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 2018 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na istinaden yayımlanan Ön Mali 
Kontrol İşlemleri Yönergesi uyarınca gerekli incelemeler yapılmaktadır. Ayrıca ön mali kontrol 
limitlerine girmeyen alımların kontrolü muhasebe ve iç kontrol şube müdürlüklerince 
gerçekleştirilmektedir.

 Kurumumuz Sayıştay Başkanlığı'nın denetim programı doğrultusunda, Sayıştay denetçileri 
tarafından denetlenmektedir.
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02.02.2019 08.08.2020
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Çamlıdere - Kahramankazan

10.11.2014 14.10.2018
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Kızılcahamam
Kahramankazan

Çamlıdere
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 Genel Müdürlüğümüzün, 3.059.500.000,00 TL olan gider cetveli toplamına finansmanın 
ekonomik sınıflandırılması tablosunda gösterilen kredi anapara ödemeleri tutarı olan 140.500.000,00 
TL dâhil edilerek toplam 3.200.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. 2018 yılı sonu itibarıyla gider 
bütçemiz 3.001.865.943,73 TL olarak % 93,81 oranında gerçekleşmiştir. 

 (**) Söz konusu göstergenin yıl sonu gerçekleşmesi; yıl sonunda mevcut durumdaki hat 
uzunluğu baz alınarak hesaplanmıştır.             

 Not: (*) Söz konusu göstergenin yıl sonu gerçekleşmesi; yıl sonunda mevcut durumdaki isale 
hattı uzunluğu baz alınarak hesaplanmıştır.

 Not: (*) Söz konusu gösterge, Yönetim Kurulumuzun 24/01/2018 tarih ve 17 sayılı kararı ile 
kurulan Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilmektedir.
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 Not: (*) Söz konusu gösterge, Yönetim Kurulumuzun 24/01/2018 tarih ve 17 sayılı kararı ile 
kurulan Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilmektedir.
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 2018 yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüzde çalışan personelimizin iş güvenliği alanında 
bilinçlendirilmesi amacıyla 2.401 personele iş güvenliği eğitimi verilmiştir.

 Ankara halkına insan sağlığına uygun içme suyunu ulaştırmak amacıyla 399.089 metrelik hattın 
bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. 

 Atıksu ve yağmursuyu toplama hatlarının verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla 
102.860 metrelik hattın bakım, onarım veya yenilenmesi sağlanmıştır.

 Atıksu ve yağmur suyunun çevreye zarar vermeyecek şekilde toplanılarak alıcı ortama deşarj 
edilmesini sağlamak amacıyla 1 adet atıksu arıtma tesisi inşaatı yıl içerisinde bitirilerek kullanıma 
açılmıştır.

 Genel Müdürlüğümüz 2018 Bütçe Yılı Performans Programında belirlemiş olduğumuz amaç ve 
hedeflerimiz doğrultusunda ve performans göstergelerini belirleyerek, 2018 yılı faaliyet raporunu 
hazırlamış bulunmaktayız. Her bir amaç ve hedefin altında 2018 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz 
faaliyetlerimize detaylı olarak yer verilmiştir. “Performans Bilgileri” başlığı altında tüm faaliyet ve proje 
bilgileri ile hedef ve gerçekleşme durumları ile varsa sapmaları nedenleri ve alınacak önlemleri ile 
birlikte ilgili harcama birimi ile ilişkilendirilmiştir.

 Yıl içerisinde 466.988 metre şebeke hattı ile 155.981 metre ana iletim hattının yapımı 
gerçekleştirilmiştir. Tüm ana iletim hatlarının ve sistemlerin bakım ve onarımı eksiksiz olarak 
yapılmıştır.

 Şehrin su ihtiyacının sürekliliğini sağlayabilmek için 511.414 metre hattın katodik koruma 
kontrolü ve 946.000 metre hattın bakım ve kontrolü yapılmıştır. 

Su kaynakları ve havzaların doğal rejimini bozacak, kaynak ve havzalara kirletecek eylem ve faaliyetleri 
önlemek amacıyla 353 adet denetim yapılmış olup 320 adet farklı yerden numune alınarak kontrolü 
yapılmıştır.

,Ankara'ya insan sağlığına uygun içme ve kullanma suyu sağlamak amacıyla 2018 yılında toplamda 
489.688.044 m3 suyun arıtılması sağlanmıştır. 

 Genel Müdürlüğümüz tarafından Ankara'ya temin edilen suyun sağlıklı ve temiz bir şekilde 
sağlandığından emin olmak için su numuneleri alınmıştır. Alınan numunelerden 8.627 adedine 
bakteriyolojik analiz, 14.298 adedine ise kimyasal analiz yapılmıştır.

 Kaçak su kullanımını en aza indirmek amacıyla 16.395 adet usulsüz su kullanımı tespit edilmiş ve 
gerekli yasal işlemler yapılmıştır.

 Atıksu ve yağmursuyunun deşarjını etkin biçimde sağlayacak tesislerin sürekliliğini sağlamak 
için 256.094 metrelik atıksu ve yağmursuyu hattının yapımı gerçekleştirilmiştir.
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 Abonelerimizle ile ilgili tüm işlemlerin dijital ortamda hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla internet hızımız 600 Mbit/s artırılmıştır.

 Hizmet ve faaliyetlerin en iyi şekilde yürütülebilmesi için gerekli mali yapıyı oluşturmak amacıyla 
%98 oranında tahsilat gerçekleştirilmiştir.

 2018 yılında toplamda 21.655.331 adet abonemizin okunan endeks bilgilerinin dağıtımı yapılmış 
ve 132.249 adet abonemizin bilgilerinde güncelleme yapılmıştır.

 Abonelerimizin daha kaliteli ve nitelikli hizmet alabilmesi için yıl içerisinde 33.628 adet 10 yıllık 
kullanım süresini doldurmuş olan sayacın değişimi yapılmıştır. Ayrıca, 408.443 adet sayacın bakım ve 
kontrolü yapılmış, bunlardan 46.443 adet sayacın değişimi sağlanmıştır.

 Performans bilgisinin analizi, değerlendirilmesi ve raporlanmasının yapılabilmesi için; düzenli 
ve sürekli izlemeyi de içinde barındıran, etkin bir performans bilgi sisteminin oluşturulması 
gerekmektedir.

 Ayrıca, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl sonunda faaliyet raporu aracılığı ile 
göstergelerin hedef değerleri, gerçekleşme durumları ile karşılaştırılmakta, ayrıntılı bir şekilde 
değerlendirilmekte ve hedeften sapma varsa nedenleri ve alınacak önlemleri ile birlikte kamuoyuyla 
paylaşılmaktadır.

 Su ihtiyacını karşılanmasında sürekliliğin sağlanması amacıyla 882.358 metre içmesuyu altyapı 
projesi ve 141 adet depo ve pompa istasyonu projesi çizilmiştir. Ayrıca bu kapsamda 24 adet depo inşaa 
edilmiş ve 64 adet su kuyusu açılmıştır.

 Atık suların geri kullanıma kazandırılması amacıyla 2018 yılında toplam 249.600.230 m3 atık 
suyun arıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, su altyapısının genişletilmesi ve böylece daha kaliteli 
hizmetin daha iyi şartlarda sağlanabilmesi için 349.908 metre atık su projesi hazırlanmıştır.

 Stratejik plandaki amaç ve hedefler ile performans programında yer alan hedefler ve sorumlu 
birimler arasında bağlantı sağlanmıştır. Performans hedefleri ve bu hedeflerin izlenmesi için 
belirlenen performans göstergeleri ise izleme ve değerlendirme sürecinin temelini oluşturmaktadır. 
Bu bağlamda; stratejik hedeflere yönelik performans göstergeleri, stratejik planlama birimi tarafından 
üç aylık periyotlarla izlenmektedir. 

 Kurumumuzun Ankara halkına daha kaliteli hizmet sağlayabilmesi amacıyla planlanan 
çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için 2018 yılında toplam 302.419 m2 kamulaştırma yapılmıştır

 İzlemelerin, analizlerin ve değerlendirmelerin etkin bir şekilde devam etmesi ve gelişmeye 
yönelik olabilmesi için, performans bilgi sisteminin aktif olarak kullanılması yönündeki çalışmalar 
devam etmektedir.

 Değerlendirme kapsamında ise; gerekli bilgiler toplanmakta, analiz edilmekte ve performans 
denetimi kriterlerine uygunluk bakımından değerlendirilmektedir.



IV.
KURUMSAL

KABİLİYET ve
KAPASİTENİN

DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Güçlü Yönler

B. Zayıf Yönler
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 Ankara'nın en az 20 yıllık su ihtiyacını karşılayacak tedbirlerin alınmış olması.

 Laboratuvarlarımızın her türlü dünya standartlarına göre akredite edilmiş olması.

 Dünya su politikalarının yakından izlenerek gerekli kurumsal çalışmaların yapılıyor olması.

 Genel Müdürlüğümüzün güçlü bir teknolojik altyapıya sahip olması.

 Kurumumuzun yatırımlarını kendi ekonomik gücü ile yapabilecek durumda olması.

 Kurumsal gelişmeyi sağlayacak stratejik yönetim anlayışının benimsenmiş olması.

 Ulusal ve uluslararası yeniliklerin takip ediliyor olması.

 Yerinden yönetim anlayışına uygun olarak hizmet veriliyor olması.

 Ham su kaynaklarının yüksek kalitede olması.

 Vatandaşlara dünya standartlarına uygun su temin ediliyor olması.

 Tahsilat oranımızın yüksek olması.

 Hizmet içi eğitime önem veriliyor olması.

 Genel Müdürlüğümüzün yeniliklere açık ve çözüm odaklı çalışma anlayışına sahip olması.

 Teknolojik imkanların artması.

 Kadastral bilgilerin sayısal ortama aktarılmış olması.

 Finansman sorununun olmaması.

 Çevre Kanununda su kaynaklarının korunmasına ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik 
düzenlemelerin yapılmış olması.

 Kalkınma planları ve hükümet programlarında su temini ve kullanımına ilişkin politikaların 
büyük önem arz etmesi.

 CBS sistemlerinin gelişiyor olması.

 Atıksu arıtma teknolojilerinin Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında olması.

 Yenilenebilir enerji kaynağı alanında yeni gelişmeler olması.
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 Enerji maliyetlerinin artması.

 Altyapının eskimiş olması.

 Düzensiz yapılaşma.

 Kaçak yapılaşma. 

 Küresel ısınma ve kuraklık.

 Bilinçsiz su kullanımı.

 Yer altı sularının izinsiz kullanılması.

 Hızlı nüfus artışı.

 Kaçak su kullanım eğiliminin artması.

 Temiz su kaynaklarının azalıyor olması.

 İmar planlarında sürekli değişiklik yapılması.

 Su kayıp kaçak oranının yüksek olması.

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının yeterince kullanılmaması.

 Master planının tamamlanmamış olması.

 Atıksuların geri kullanımının istenilen seviyede olmaması.

 AR-GE çalışmalarının yetersiz olması.

 İletişim, tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yetersiz olması.

 Kuruluş kanunumuzun güncel şartlara uygun olmaması.

 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile genişleyen hizmet alanında içme suyu ve kanal alt 
yapısının tamamlanmamış olmasından dolayı mali yükümüzün artmış olması. 



V.
ÖNERİ ve TEDBİRLER
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 Kurumumuzun master plan çalışmasının tamamlanması,

 Hizmet içi eğitimlere destek verilmesi,

 Alımların zamanında gerçekleştirilmesi için etkin bir ihtiyaç ve tedarik planlaması yapılması, 

 Kurumumuz hakkında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapılması,

 Havzaların korunması amacıyla denetimlerin arttırılması,

 Birimler arasındaki koordinasyon arttırılması,

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına ağırlık verilmesi,

 Birleşik sistemlerin bir an önce ayrımının yapılması,

 Yeni katılan yerleşim yerlerinin su ve kanalizasyon altyapılarının tamamlanması,

 Kayıp ve kaçak su ile daha etkin mücadele edilmesi,

 için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

 Stratejik yönetim anlayışının kurumumuzca benimsenmesi,



EKLER



 İdaremizin 2018 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” 
bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit 
ederim.

 Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

GÜVENCE BEYANI
STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİSİNİN

 Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile 
diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının 
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek 
üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli 
tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst 
yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

Bahar ÖNLER GÖRMÜŞ
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
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 Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu 
beyan ederim.

ÜST YÖNETİCİNİN 

 Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren 
herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve 
değerlendirmeler ve benden önceki yöneticiden almış olduğum 
bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi 
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

 Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş 
kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim 
ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin 
işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını 
bildiririm. 

Prof. Dr. Cumali KINACI
Genel Müdür
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