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Milletimiz 
her güçlük ve zorluk karşısında,

durmadan ilerlemekte ve 
yükselmektedir.

Büyük Türk Milletinin 
bu yoldaki hızını,

her vasıtayla arttırmaya 
çalışmak,

bizim hepimizin 
en kutlu vazifemizdir.
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Başkenti Ankara,

 bugün modern bir başkent 
olarak gurur verici ilerleme 

içerisindedir.
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ABDULLAH GÜL
Cumhurbaşkanı
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RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Başbakan
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Sevgili Ankaralılar
Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Geçmişten günümüze ortaya koymuş ol-
duğumuz belediyecilik anlayışı, ülkemizdeki 
ve dünyadaki diğer kurumlara örnek olma-
ya devam etmektedir. Modern şehircilik il-
keleri ve kurumsal yönetim uygulamaları ile 
günümüzün Ankara’sı; zarif, estetik ve hu-
zurlu başkent haline gelmiştir. Bu anlayış, 
2023 yılının Türkiye’sine yakışır bir başken-
tin oluşumunu sağlayacak tüm çalışmaların 
eksiksiz olarak planlanmasını ve yapılmasını 
gerektirmektedir. Dünden yarına her zaman 
diliminde “kalite standartları, kaynakların 
etkin kullanımı ve her şeyden önemlisi hiz-
metlerin sunumunda insanın merkeze alın-
ması” prensibi bizi başarılı kılan unsurların 
ilkleri arasında yer almıştır.

Yürütülen her faaliyet, hemşerilerimi-
ze layık, mutlu, huzurlu, çağdaş yaşam 
standartlarının Ankara’ya kazandırılması-
na dönük olarak yapılmaktadır. Bunun için 
hizmetlerin yürütülmesinde insana say-
gı, kararlılık ve süreklilik,  şeffaflık ve he-
sap verilebilirlik esas alınmıştır. Toplumsal 

ve beşeri ilişkilerde her zaman, hoşgörülü 
olma, kültürel mirasa sahip çıkma, tarihi-
mize bağlılık ve doğaya özen gösterilmiştir.

Belediye yönetimi olarak 2009-2014 
çalışma dönemi içinde iki temel amacımız 
bulunmaktadır. Birincisi kurumsallaşmasını 
tamamlamış, gelişmiş dünya standartlarının 
üzerinde hizmet sunabilecek şekilde dona-
tılmış bir belediye yönetimini ülkemize ka-
zandırmak, ikincisi de ülkemizin gözbebe-
ği başkentimizi dünyanın en güzel kentleri 
arasında ilk sırada olmasını sağlayacak şe-
hircilik anlayışını tesis etmektir.

Bu çalışmaların yapılmasında kurumsal-
laşma ve sürekli gelişim ilkeleri ile mesleki 
yeterlilik düzeyi yüksek, kişisel nitelikleri üs-
tün personel istihdamına ağırlık verilmiştir.

Ankara’mız; tüm sosyal, demografik ve 
coğrafik unsurlarıyla bir bütün olarak ele 
alınmış; hizmet sunumu, hiçbir ayrım gös-
terilmeden ihtiyaçlar ve planlamalar esas 
alınarak tarafsız olarak sunulmuştur.

> Başkan’dan
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Bu anlayış 2010 yılında ortaya konulan 
yüksek performans ile somut hâle gelmiş, 
belediyecilik tarihinde bu güne kadar görül-
meyen çoğunluk ve çeşitlilikte alınan ödül-
lerle çalışmalarımız alkışlanmıştır. Ulusal ve 
uluslar arası düzeyde ödül veren kurumların 
genel özelliği belli standartlar sonucunda 
ödüllendirilecek kurumları seçmiş olmaları-
dır. Yıl içerisinde ortaya konulan hizmetlerin 
niteliği, dünya belediyelerinde ortaya konu-
lan performansın düzeyi, stratejik yönetim 
anlayışının yeterliliği ve illerimizin mevcut 
yaşam koşulları seçici kurullar ve bilim in-
sanları tarafından ayrı ayrı puanlandırılarak 
sıralamalar yapılmıştır.

2010 yılında aldığımız Ülkemizin En İyi 
Stratejik Yönetim Sergileyen Kurumu Yarış-
ması Türkiye Birinciliği, En İyi Uygulama Ya-
rışması Kızılırmak Projesi Dünya Birinciliği, 
OICC Ödülü, Akdeniz Ülkeleri Mükemmellik 
Ödülü bu sıralamaların belirgin örnekleridir.

Stratejik yönetim sistemi çerçevesinde 
kurumlar; stratejik planlarında belirledikleri 
vizyon doğrultusunda geleceği öngörmekte, 
faaliyet raporlarını hazırlamak suretiyle de 
öngörülen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını 
neden sonuç ilişkisi içinde değerlendirme 
imkânına sahip olmaktadırlar. Faaliyet Ra-
porları, aynı zamanda belediyemizin şeffaf-
lık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde 
tüm kamuoyu ile faaliyet ve projelere ilişkin 
bilgi paylaşımını da ifade etmektedir.

Siyasi, iktisadi, tarihi ve kültürel açıdan 
bir dünya kenti olan Ankara’ya hizmet yo-
lunda bir faaliyet dönemi daha geride bıra-
kılmıştır. Bizlere gösterilen destek ve güve-
ne layık olmak ve belediyemizi esin kaynağı 
olan bir kurum haline dönüştürmek için 
yüksek sorumluluk şuuruyla çalışmalarımız 
devam etmektedir. Geçmişin muhasebesini 
yaparak geleceği planlamak ve belirlenen 
hedeflere ulaşmak temel prensibimizdir.

2010 yılında Belediyemiz; yürütülen hiz-
metler ile Türkiye’nin örnek alınan ve her-
kesçe takdir edilen belediyesi olma özelliği-
ni korumuş birçok yatırım ve projelere imza 
atmıştır. Ortaya konulan hizmetler, gerçek-
leştirilen projeler ve uygulamalar sonucun-
da Ankara, sadece ülkemizin değil bütün 
dünyanın ilgiyle takip ettiği ve örnek aldığı 
model bir şehir haline gelmiştir. 

2010 yılında imardan ulaşıma, sosyal des-
tek hizmetlerinden çevreye, afet yönetimin-
den kent ve toplum düzenine, genel yönetim 
hizmetlerinden, kültür, spor ve eğitim hizmet-
lerine kadar her alanda çok önemli iyileştir-
meler ve gelişmeler sağlanmıştır. Hizmetlerin 
kalitesi vatandaşlarımızın beklenti düzeyle-
riyle paralel olarak artmaktadır. Tamamen 
vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimse-
yen belediyemiz, bu dönemde birçok faaliyeti 
gerçekleştirmiş ve gelecek yıllarda şehrimizin 
daha modern bir görünüme kavuşması için 
gerekli tüm çalışmaları yapmıştır.
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Gerçekleştirilen tüm hizmetler meclisi-
mizin onayından geçen 2010 yılı performans 
programına uygun olarak yapılmıştır. Yıllık 
performans programımıza göre 2010 yılı fa-
aliyetlerimizin hedef, gerçekleşme oranı ol-
dukça yüksektir. 2010 yılında; tüm hizmet 
alanlarında ortalama performans düzeyimiz  
%115 oranında olmuştur.

Bunun yanında belediyemiz, Ankara’nın 
kültürel miras zenginliklerine sahip çıkarak 
günümüz şartlarına uygun tarzda düzenle-
mekte ve tarihini koruyabilen bir başkent 
olma ayrıcalığını yaşatmaktadır.

Ankara’mızın manevî değerlerinin başın-
da gelen Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri’nin 
adını taşıyan cami ile çevresi, ülkemize ve 
milli büyüklüğümüze yakışır biçimde restore 
edilmiştir. Restorasyon çalışmalarıyla oriji-
nalite ile günümüzün yüksek teknolojisi bir-
leştirilmiştir. Kuşkusuz Hacı Bayram Camisi-
nin yenilenerek ziyarete açılması bizler için 
önemli bir hizmet olarak kabul edilmektedir.

Değerli Ankaralı Hemşerilerim,

Su alternatifi olmayan doğal bir kaynak-
tır. İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılaması 
yanında; sürdürülebilir tarım, enerji üreti-
mi, endüstri, ulaşım, turizm gibi sektörle-
rin de vazgeçilmez kaynağıdır. Dünyanın 
yaklaşık %75’i sudur. Su kaynaklarının ise 
sadece %1’i kullanılabilir durumdadır. Son 
yıllarda yaşanan küresel ısınma ve iklim de-

ğişiklikleri nedeniyle suyun önemi daha da 
artmaktadır. Gelecek nesillere sağlıklı ve 
yeterli su bırakılması, kaynakların çok iyi 
korunup, akılıca kullanılmasını gerektirmek-
tedir. Bu nedenle su yönetimi günümüzün 
stratejik konularından birisi haline gelmiştir. 

Bu sorumluluğun gereği olarak ASKİ Ge-
nel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlar ve hizmet-
leri ile kaliteli ve temiz içme suyunu sunan, 
su kaynaklarını en iyi şekilde koruyan, kul-
lanılmış suların doğaya faydalı dönüşümünü 
sağlayan ve kurumsal gelişiminde modern 
yönetim anlayışını benimseyen kurum olma 
misyonu doğrultusunda hızla ilerlemektedir.

Değerli Meclis Üyeleri;

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 
2010 yılını dolu dolu geçirerek memleketi-
mize hizmet etmenin gururu içerisindeyiz. 
Her zaman yüksek destekleriyle bize olan 
güvenlerini ortaya koyan Ankaralı vatan-
daşlarımıza, faaliyetlerimize onay veren siz 
değerli meclis üyelerine ve kıymetli mesai 
arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunar, 2010 
yılı faaliyet raporunun Ankara’mıza hayırlı 
olmasını dilerim. Saygılarımla…

İ.Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
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Ankara; sosyal, kentsel, çevresel, kültü-
rel ve uluslararası ilişkilerde dünyada örnek 
teşkil edecek çalışmalar yapan kentler ve 
belediyelere verilen, aynı zamanda en bü-
yük ödül olan Avrupa Ödülü’ne layık görül-
müş kenttir.

ASKİ Genel Müdürlüğü olarak biz de 
bu güzel şehrimizde yaşayan 4,4 milyonun 
üzerindeki vatandaşımıza, içme - kullanma 
suyu ile alt yapı ve kanalizasyon ihtiyaçları-
nın karşılanması, kullanılmış sular ile yağ-
mur sularının uzaklaştırılması gibi hizmetle-
ri etkin ve kesintisiz olarak sunmaktayız. Bu 

görevin hassas olduğunun bilincinde olarak 
vazifemizi en iyi şekilde yerine getirmek için 
var gücümüzle çalışmaktayız.

Genel Müdürlüğümüz 24 saat aralıksız 
çalışan kurumlardan birisidir. Altyapı canlı 
bir organizma gibi sürekli izlenmesi, korun-
ması ve bakılması gereken bir unsurdur. Va-
zifemizin zorluğunun ve öneminin bilincinde 
olarak 20.000 km.lik altyapıya sahip Anka-
ra’mızın tüm içme suyu, atıksu ve yağmur 
suyu hizmetlerini büyük bir özveriyle aksat-
madan ve başarıyla gerçekleştirmekteyiz.

SUNUŞ
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“Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum” viz-
yonunu gerçekleştirmek amacıyla sadece 
2010 yılında; 

 �  Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ile Ankara’nın 
uzun vadeli su problemini çözdük. 

 �  Suları barajlara ulaşmayan dereleri dö-
şenen boru hatları vasıtasıyla cazibe ile 
barajlara aktararak Ankara’ya yıllık 52 
milyon metreküp yeni su kaynağı kazan-
dırdık. 

 �  Su kaçakları ile etkin mücadelemizde ka-
yıp su oranını azaltarak, yılda toplam 18 
milyon metreküp suyu şebekeye tekrar 
kazandırdık. 

 �  Çamlıdere barajında Ankara’nın 4 yıl-
lık suyunu depolamak için Kurtboğazı 
Barajı’na dev bir iletim hattı yaptık.

 �  Pompa istasyonlarında üçlü tarife siste-
mine geçilerek son iki yılda elektrik gi-
derlerinden 30 milyon TL tasarruf sağla-
dık. 

 �  Ankara tarihinde 1 yılda 1063 km ile en 
fazla döşenen altyapıyı gerçekleştirerek, 
ana isale hatlarını yeniledik ve alternatif 
hat çalışmalarını gerçekleştirdik.

 �  120 km.si ana iletim hattı olmak üzere 
Ankara genelinde toplam 653 km içme 
suyu hattı döşedik.

 �  409 km. atıksu ve yağmur suyu hattı inşa 
ettik.

 �  Çubuk İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin kapa-
sitesini üç katına çıkarttık ve Kazan İçme 
Suyu Arıtma Tesisini yaptık.

Genel Müdürlüğümüz 24 
saat aralıksız çalışan 
kurumlardan birisidir. 

Altyapı canlı bir organizma 
gibi sürekli izlenmesi, 

korunması ve bakılması 
gereken bir unsurdur. 

Vazifemizin zorluğunun ve 
öneminin bilincinde olarak 

20.000 km.lik altyapıya 
sahip Ankara’mızın tüm 

içme suyu, atıksu ve 
yağmur suyu hizmetlerini 

büyük bir özveriyle 
aksatmadan, başarıyla 
gerçekleştirmekteyiz.  .

‘‘

‘‘
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 �  1040 ayrı noktadan, belirli aralıklarla su 
numuneleri alıp, TÜRKAK akredite belge-
sine sahip laboratuarımızda kontrollerini 
yaptık.
 �  Boru test laboratuarı kurarak, döşenen 
tüm boruların kalite testlerini yapmaya 
başladık.
 �  Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde çalışma-
larımızı gece saatlerinde yaptık. Özellikle 
şehir merkezlerinde gece yaptığımız çalış-
maların üzerini gündüz kapatarak trafiğin 
aksamamasını sağladık. Gece ise; üzeri 
kapatılan yerleri tekrar açarak çalışmamı-
za devam ettik. Bu şekilde Kızılay, Sıhhı-
ye, Ulus gibi şehir merkezlerinde 18 km 
uzunluğunda yorucu ve özverili bir altyapı 
çalışmasına imza attık.
 �  Daha yaşanabilir daha temiz bir çevre he-
defiyle hareket ederek; Çubuk, Karaköy, 
Kalecik, Ayaş-Sinanlı, Kazan, Elmadağ 
Atıksu Arıtma tesislerini yaptık. Çubuk I 
barajının suyunu boşaltarak yaklaşık 1 
milyon metreküp dip çamurunu temizle-
dik. Ayrıca dere ıslah çalışmalarına devam 
ederek yoğun yağışlarda oluşabilecek sel 
baskınlarının önüne geçtik.
 � Daha yeşil bir Ankara için “Her Aboneye 
Bir Fidan” 2014 yılına kadar da “Her Anka-
ra’lıya Bir Fidan” hedefini koyduk. 
 � Abonelik işlemlerini vatandaş odaklı hiz-
met anlayışını esas alarak kolaylaştırdık ve 
işlem sürelerini kısalttık.

Trafiğin yoğun olduğu 
bölgelerde çalışmalarımızı 

gece saatlerinde yaptık. 
Kızılay, Sıhhiye ve Ulus gibi 

şehir merkezlerinde gece 
yaptığımız çalışmaların 

üzerini gündüz kapatarak 
trafiğin aksamamasını 

sağladık. Gece ise; üzeri 
kapatılan yerleri tekrar 

açarak çalışmamıza 
devam ettik. Bu şekilde 

Kızılay, Sıhhıye, Ulus gibi 
şehir merkezlerinde 18 

km uzunluğunda yorucu 
ve özverili bir altyapı 

çalışmasına imza attık.  .

‘‘

‘‘
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 � Bilgisayar yazılım ve donanımları ile ağ 
alt yapısının teknolojik gelişmeler doğrul-
tusunda sürekli olarak güncelleştirilmesi-
ni sağladık.

Şehrin her noktasında, her evde, her 
muslukta 24 saat kesintisiz içilebilir nitelikte 
su temin etmek için; 50-60 km uzaklıktaki 
barajlardan büyük çaplı borularla suyu arıt-
ma tesisine getirip arıtarak yaklaşık 10.000 
km uzunluğundaki şebekemize dağıtmak, 
Ankara’nın topografik yapısını göz önünde 
bulundurarak 450 metreye varan kot farkın-
daki yerleşim yerlerine su verebilmek için 
pompa istasyonlarını işletmek kurumumu-
zun başarıyla yerine getirdiği son derece zor 
görevlerden biridir. 

İnsanların artık 5 dakika bile su kesin-
tisine tahammülü olmadığı bir dönemde, 
her an musluklardan 1. sınıf kalitedeki suyu 
kesintisiz akıtmak kurumumuzun göstermiş 
olduğu titiz ve gayretli çalışmaların sonucu-
dur. 

İnsanların uykuda olduğu gece vakitle-
rinde, şebekemizde meydana gelen bir arı-
zada üst yöneticilerin anında bilgilendiril-
mesi ve arıza mahalline giderek çalışmaları 
yerinde koordine etmeleri hem kurumumu-
zun zorluğunu göstermekte hem de idareci-
lerimizin özverisini yansıtmaktadır.

Şehrin topografik yapısı, yüksek kot-
larda abonelerimizin olması, kanallarımızın 
bazı aboneler tarafından çöplerini attıkları 

bir yer olarak kullanılması, görüşümüz alın-
madan yapılan imar çalışmaları, rögar ka-
paklarının devamlı çalınması vb. engeller 
bizleri hiçbir zaman görevimizi yapmaktan 
alıkoymamıştır.

İdaremiz, geçmişi ve günümüzü değer-
lendirerek, geleceğe yönelik bir bakış ile 
bugünkü yatırımlarımızı planlayarak ve hiz-
metlerimizde vatandaş memnuniyetini esas 
alarak çalışmalarını yürütmektedir.

Genel Müdürlüğümüz bundan sonra da 
yapacağı yatırımlar ve hizmetleri ile kaliteli 
ve temiz içme suyunu sunma, su kaynak-
larını en iyi şekilde koruma, kullanılmış su-
ların doğaya faydalı dönüşümünü sağlama 
ve kurumsal gelişiminde modern yönetim 
anlayışını benimseyen kurum olma misyonu 
doğrultusunda, görevlerini başarılı bir şekil-
de yerine getirmeye hızla devam edecektir.

Hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız ve 
hizmet kalitemiz ile kentimizde yaşam kali-
tesini yükseltmeye devam edeceğimizi belir-
tir, bu başarılı faaliyetleri gerçekleştirmekte 
büyük katkıları olan tüm çalışanlarımıza da 
teşekkürlerimi sunarım.

Kamil KILIÇ
ASKİ Genel Müdürü
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ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Kaliteli ve temiz içme 
suyunu sunan,

su kaynaklarını en 
iyi şekilde koruyan, 

kullanılmış suların doğaya 
faydalı dönüşümünü 

sağlayan ve kurumsal 
gelişimde modern yönetim 
anlayışını benimseyen bir 

kurum olmak.

Hayat Kaynağını
Yaşatan Kurum Olmak
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Vatandaş odaklı hizmet anlayışı esastır.
Uluslararası kalite yönetim sistemleri 

benimsenecektir. 
Hizmet anlayışı ve sunumunda süreklilik 

sağlanacaktır.
Süreç yönetimi ve ekip çalışması etkin 

kılınacaktır
Abonelerimize güler yüzlü ve saygılı 

olunacaktır.
Kaliteli ve sağlıklı içme suyu 

sağlanacaktır.
Doğaya faydalı geri dönüşüm 

sağlanacaktır.
Yaşanabilir bir çevre için çalışılacaktır.

Hukuka uygun karar alma ve uygulama 
süreçleri oluşturulacaktır.

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik 
yaygınlaştırılacaktır.

Açık kapı politikası uygulanacaktır.
Paydaşlarla etkin işbirliği 

geliştirilecektir.

İnsana ve Çevreye Saygı
Kurumsal Gelişim
Sürekli ve Kaliteli Yönetim
Farkındalık ve Sorumluluk 
Duygusu
Özgüven ve Oto Kontrol
Süreç Yönetimi ve Ekip 
Çalışması
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ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2560 sayılı 
Kuruluş Kanunu 2. maddesi gereğince görev ve 
yetkileri şunlardır: 

1. İçme, kullanma ve endüstri suyu ihti-
yaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü 
kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç 
sahiplerine dağıtılması projesini yapmak 
veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri 
kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları 
devir alıp işletmek ve onların bakım ve 
onarımlarını yapmak, yaptırmak ve gerekli 
yenilemelere girişmek.

2. Kullanılmış sular ile yağmur sularının 
toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştı-
rılması 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 yap-
tırtmak; gerektiğinde bu projelere göre 
tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu 
olanları devralıp işletmek ve bunların 
bakım ve onarımını yapmak, yaptırtmak 
ve gerekli yenilemelere girişmek,

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

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

5. Her türlü taşınır ve taşınmaz mal satın 
almak, kiralamak, ekonomik değeri kalma-
mış araç ve gereçleri satmak, ASKİ’ nin 
hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğru-
ya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla 
ortak olarak kurmak ve işletmek, bu mak-
satla kurulmuş veya kurulmakta olan 
tesislere iştirak etmek,

6. Kuruluş amacına dönük çalışmaların ge-
rekli kılması halinde her türlü taşınmaz 
malı kamulaştırmak veya üzerinde 
kullanma hakları tesis etmek.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARB.

I. Genel Bilgiler
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Ankara Suyunun Tarihçesi

Ankara’da su tesislerine ait en eski yapı 
Roma Hamamı’dır. Hamamın ihtiyacı olan su 
Kayaş’ta yapılan su galerisinden temin olun-
muştur. O zamanlar buradan toplanan suların 
Kayaş vadisi meylinden istifade edilerek, Üreğil 
Köyü yanındaki Hanım pınarı suyunu da alarak, 
15 km’lik bir hat ile Ankara’ya getirilmiştir. 

Bu sulardan ancak şehrin alçak kısımları 
istifade edebileceğinden yüksek kısımların 
ihtiyacını karşılamak için Romalılar tarafından, 
Elmadağ su kaynaklarından 20 km. uzunluk-
taki kanalların yapımıyla sular getirilmiş ve bu 
sular Davulcu, Samanlık, Balkiraz denilen yer-
lerle, yüksek kısımlardaki dağınık bağ evlerine 
verilmiştir.

 

Bundan başka şehrin civarında Etlik, 
Keçiören, Çankaya gibi semtlerde münferit bağ 
evlerinde de kuyu sularından yararlanılmak 
suretiyle su ihtiyacının giderildiği ve bazı yer-
lerde ise su toplamak için drenaj kanallarından 
istifade olunduğu anlaşılmaktadır.

Romalılardan başlayarak tarih boyun-
ca Ankara’nın en önemli su kaynağı 
olan Elmadağ’dan şehre su getirilmiştir. 
Elmadağ’dan, pişmiş tuğla künklerle kaleye 
getirilen su, burada depolanarak şehre ve özel-
likle hamamlara dağıtılmıştır. 

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLERC.
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Romalılardan sonra Selçuklular ve 
Osmanlılar devrinde yukarıda bahsedilen su 
kaynaklarının bir kısmı yenilenmiş, bir kısmı da 
yeniden yapılmış ve Ankara tarih boyunca dai-
ma bu kaynakların suyuyla beslenmiştir. Hatta 
Ankara başkent olduktan sonra da Kayaş’taki 
galerinin sularından istifade edilmiştir.

Evliya Çelebi’nin “Seyahatnamesi”nde An-
kara suları hakkında verilen bilgiye göre; 
şehirde 170 çeşme, 3.000 su kuyusu ve 200 se-
bil olduğu anlaşılmaktadır.

Ankara su tesisatına ait ilk bilgilerimiz 1890 
da Vali Abidin Paşa zamanında başlamaktadır. 
Bu tarihte Elmadağ, Kayaş Üreğil yakınında, 
Hanım Pınarı’ndan getirilen su, şehre dağılmış 
bulunan çeşmelere verilmiştir. Elmadağ su 
kaynaklarına ait yataklar (mecra) yeniden 
yapılarak, bir depoya akıtıldığı ve buradan 960 

rakımındaki Ankara Kalesi’ne kadar font boru-
lar döşendiği ve asırlarca çözümlenemeyen su 
probleminin bu suretle tazyike karşı dayanıklı 
borular kullanılması ile çözümlendiği görül-
mektedir.

Abidin Paşa’dan sonra Ankara Başkent                 
oluncaya kadar Şahna, Hanımpınarı ve 
Elmadağ su kaynaklarından gelen sular 
şehirdeki çeşmelere pompalanmak suretiyle 
halkın su ihtiyacı giderilmiş, ayrıca Öksüzce ve 
Erzurum çeşmeleri gibi kaynakların sularından 
da yararlanılmıştır.

 Ankara Başkent olunca 30 bin kadar olan 
şehir nüfusu birden bire arttığından şehrin 
suyu yetersiz kalmış, ayrıca sağlam ve yeterli 
olmayan su tesisatının yenilenmesi gerekmiştir. 
Bunun üzerine o tarihlerde Ankara Belediye 
Reisi olan Haydar Bey, Şahna ve Hanımpınar 
sularını çoğaltmak için Fransa’nın meşhur su 

I. Genel Bilgiler
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mühendislerinden Mösye (Bonnet)’yü esaslı 
araştırmalar yaptırmıştır. 1925 senesinde 
yapılmış olan bu inceleme ve araştırmalar  so-
nucunda, Şahna ve Hanımpınar’daki kaptajla-
rın yerine Kusunlarda bir yer altı barajı yap-
mak suretiyle vadinin altından akmakta olan 
bütün suyun alınmasının mümkün olduğu 
sonucuna varılarak, Kusunlar yer altı kaptaj 
projesi hazırlanmış ve ancak 1934’de Kusunlar 
yer altı Barajı işletmeye alınabilmiştir.

Baraj yapılıncaya kadar iki geçici pompa 
istasyonu kurulması, Kusunlar’dan şehre ka-
dar 10 km boru döşenmesi, bir depo inşası ve 
şehirde bir şebeke tesisi işlerine başlanmış ise 
de, çalışmalar ödeneğin yetersizliği dolayısıyla 
oldukça yavaş bir seyir takip ederek 1928 se-
nesine kadar devam etmiş ve bu tarihte mali 
imkânsızlıklar dolayısıyla Belediyece işlerin 
tamamen durdurulması mecburiyetinde kalın-
mıştır.  

Yapılan ve esasen yarım kalmış olan bu te-
sislerle şehrin su ihtiyacı karşılanamadığı ve 
büyük bir su sıkıntısı çekildiği 1928 ve 1930 
seneleri arasında Dahiliye Vekaletine (İçişleri 
Bakanlığı) su durumunu bir kere daha yerli 
ve yabancı çeşitli uzmanlara araştırmalar 
yaptırarak, yarım kalan işlerin ne şekilde 
tamamlanması gerektiği konusunu ele almıştır.

Hükümet 1931 senesinde şehrin su tesisatı 
işinin yapılması için Nafia Vekaletine 
(Bayındırlık Bakanlığını) görevlendirmiştir. 
İlgili Bakanlık tarafından oluşturulan An-
kara Şehri içme Suyu Komisyonu, şehrin 
acil su ihtiyacını karşılamak üzere Kusunlar 
kaptajının tamamlanması, mevcut şebekenin 
iyileştirilmesi, yeni şebeke ile su depolarının 
yapılması, yeni su kaynaklarının bulunması 
ve bunların Çankaya’ya getirilmesi, şayet bu 
su ihtiyaca yetmezse başka yerlerden su temin 
edilmesini değerlendirmiştir. 

Komisyon şehrin su ihtiyacını ve projesini, 
Jansen tarafından hazırlanan ve 1932 sene-
sinde Hükümetçe kabul edilmiş bulunan imar 
planına göre tespit etmiştir. Ankara civarındaki 
su kaynaklarından yeterli miktarda suyun te-
min edilemeyeceği düşüncesiyle Ankara’dan 
60-100 km. uzaklıktaki Kızılırmak, Sakarya 
ve Çubuk bendinden su getirilmesi konularını 
değerlendirerek, gerek sermaye ve gerekse 
işletme bakımından diğerlerinden uygun 
görülen Çubuk bendinden su getirilmesine 
karar vermiştir. Buna göre Ankara’ya 10 km. 
mesafede olan Çubuk barajından alınacak su, 
çelik borularla Ziraat Fakültesi karşısındaki sa-
hada yapılacak olan filtreye gönderilip, oradan 
da tulumbalarla şehirdeki depolara verilecek 
ve depolardan şehre ulaştırılacaktır. 
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Şehir suyunun dağıtımı için lüzumlu olan 
depolar, bir kısım şehir şebekesi ve buna ait 
bazı tesisler ile süzgeç Arıtma Tesisi ancak 1936 
yılında tamamlanabilmiştir.

Şehir ihtiyacının %60’ı yer altı sularından te-
min edilmesi dolayısıyla, yaz sonu ile sonbahar 
aylarında şehrin bu sularla beslenen bazı semt-
lerinde suyun kesintili olarak belirli saatlerde 
verilmesi zorunluluğu doğmuştur.

 Ankara’nın nüfusu 1940 ila 1965 yılları 
arasındaki 25 senelik devrede altı misli kadar 
artarak 900.000 olmuştur. 160.000 nüfusu bes-
leyecek şekilde yapılmış olan su tesisatı, nüfu-
sun bu miktarı geçmesiyle şehre yeterli gelme-
meye başlamış ve bilhassa suların azaldığı 
Ağustos ve Eylül aylarında şehre nöbetle su 
vermek zorunda kalınmıştır. Hatta 1950 senesi 

kış ayında bile nöbetle su verilmiştir. Bilhassa 
1945 senesinden itibaren su darlığı kendini 
kuvvetli bir şekilde hissettirmesi üzerine de 
Üreğil’de kuyular açılmaya başlanarak şehrin 
suyu bir miktar arttırılmıştır. 

1949 yılında 5363 sayılı kanunla Belediye 
bünyesinde şube biçiminde faaliyet sürdüren 
işletme “Ankara Sular İdaresi” adı ile tüzel 
kişilik kazanmış ve şehir su tesislerini işleten 
bir Genel Müdürlük olarak görevini yerine ge-
tirmeye başlamıştır. Bu yıllarda şehre verilen 
su miktarı yazın suların azaldığı aylarda günde 
35.000 m3 kadar olduğu halde 1968 senelerinde 
devam eden çalışma programlarıyla su miktarı 
günde 250.000 m3’e yükseltilmiştir.  

Ankara şehri doğudan batıya 25 km. kuzey-
den güneye 15 km. bir saha içerisine dağınık 

I. Genel Bilgiler
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olarak yayılmış, Kayaş ile Ankara Çayı va-
dilerinde kurulmuştur. Vadilerin dar olması 
nedeniyle şehir yamaçlarda yoğunlaşmıştır. 
Bu bakımdan arızalı ve dağınık bulunan 
şehrin su ihtiyacına ait lüzumlu tesisler de 
şehrin dağılışına göre zamanla, bölüm bölüm 
yapılmıştır. 

1969 yılında şehrin 2020 yılına kadar 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek “Ankara Şehri 
Su ve Kanalizasyon Master Planı” yaptırıldı. 
1969 ve sonraki yıllar içinde idare ken-
di finansmanıyla, yer altı suları üzerinde 
araştırma yaparak, bu sulardan yararlanabil-
menin sağlanması, Çubuk Barajı’ndan daha 
fazla su üretimi için mevcut filtrenin kapa-
sitesinin arttırılması, 1965’de bitirilen Bayındır 
Barajı’ndan şehre su vermek üzere yeni filtre 
tesislerinin kurulması programlarını uygula-
maya geçirmiştir. Ayrıca 1964 yılında Çubuk 
2 Barajı, 1967 yılında Kurtboğazı Barajı, 1984 
yılında İvedik Arıtma Tesislerinin 1. Ünitesi 
ve 1985 yılında da Çamlıdere Barajı işletmeye 
alınmıştır.

1980 sonrasında oluşturulan Büyükşehir 

Belediye yönetimi modelinde, belediyelere bağlı 

su ve kanalizasyon teşkilatları yeniden orga-

nize edilmiştir. İlk olarak 20.11.1981 tarih ve 2560 

sayılı Kanun ile İstanbul Su ve Kanalizas-yon 

İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü kuruldu. Anka-

ra Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 

20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı kanuna 3305 sayılı 

kanunla eklenen ek 4. madde ve Bakanlar 

Kurulunun 11.03.1987 tarih ve 87/11594 sayılı 

kararının 1. maddesi ile Ankara Büyükşehir 

Belediyesi’ne bağlı olarak kurulmuş müstakil 

bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş 

olarak Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde 

Kuruluş Kanununda belirtilen su ve kanalizas-

yon işlerini yapmakla görevlidir. Bu kanun 

gereğince, ASU kuruluş kanunları hükümleri 

yürürlükten kaldırıldı. Ankara Sular İdaresi 

Umum Müdürlüğü, Ankara Su ve Kanali-

zasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’ne 

dönüştürüldü.

1.1. Hizmet Binaları ve Tesisler

ASKİ Genel Müdürlüğü hizmet binamız, 
Kazım Karabekir caddesi üzerinde; abo-
nelerimizin ulaşımda zorluk çekmeyeceği Ge-
nel Müdürlük kompleksi içerisinde hizmet 
vermektedir. Bu kompleks içinde ana hizmet 
binası, vatandaşlarımızın yoğun olarak 
kullanımlarına uygun bir yapıda dizayn edilmiş 
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ve SCADA 
(Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama) Kontrol 
Merkezi bulunmaktadır. 

Genel Müdürlük binası içerisindeki yerleşim, 
faaliyetlerin etkin ve verimli olarak yürütül-
mesini aynı zamanda birimler arası iletişim 
kolaylığını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. 
Ayrıca hizmet binamızda tüm personelin 
kullandığı bir yemekhane ve çevresinde; 
sağlık merkezi, garaj amirliği ile benzinlik de 
bulunmaktadır. 

1. Fiziksel Yapı
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1 Mart 2011 tarihi itibariyle;

Hizmet Binaları ve Sosyal Tesisler

Bölge Müdürlükleri

İçme Suyu Arıtma Tesisleri

Atıksu Arıtma Tesisleri

Depo 106

Pompa İstasyonu 59

Su Arıtma Tesisleri 5

Atıksu Arıtma Tesisi 3

Merkez Laboratuar Binası  1

Bölge Hizmet Binaları 16

Spor Salonu ve Sosyal Tesis 1

 1 Altındağ Bölge Müdürlüğü

 2 Yenimahalle Bölge Müdürlüğü

 3 Sincan Bölge Müdürlüğü

 4 Çankaya Bölge Müdürlüğü

 5 Mamak Bölge Müdürlüğü

 6 Keçiören Bölge Müdürlüğü

 7 Etimesgut Bölge Müdürlüğü

 8 Gölbaşı Bölge Müdürlüğü

 9 Çayyolu Bölge Müdürlüğü

 10 Batıkent Bölge Müdürlüğü

 11 Elmadağ Bölge Müdürlüğü

 12 Bala Bölge Müdürlüğü

 13 Ayaş Bölge Müdürlüğü

 14 Akyurt Bölge Müdürlüğü

 15 Kazan Bölge Müdürlüğü

 16 Kalecik Bölge Müdürlüğü

 1 İvedik İçme Suyu Arıtma T. 1.128.000

 2 Pursaklar İçme Suyu Arıtma T. 75.000

 3 Kayaş İçme Suyu Arıtma T. 30.000

 4 Kazan İçme Suyu Arıtma T. 30.000

 5 Çubuk İçme Suyu Arıtma T. 25.920

 1 Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma T. 765.000

 2 Karaköy Atıksu Arıtma T. 42.000

 3 Çubuk Atıksu Arıtma T. 19.250

Adı    Adet

    No              Bölge Adı

S.No. Adı Kapasitesi (m³/gün)

S.No. Adı Kapasitesi (m³/gün)

I. Genel Bilgiler
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1.2. İş Makinesi ve Araçlar 

Kurum faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir 
şekilde gerçekleştirilmesinde kullanılmak 
üzere kuruluş merkezi ve 16 ayrı bölgede toplam 
483 adet iş makinesi ve araç bulunmaktadır. 
Kuruluşumuz bünyesindeki her türlü araç, iş 
makinesi ve malzemelerin bakım ve onarımı, 

tamiri ve yedek parça temini işlerinin takip 
ve kontrolünün yapılması; ayrıca araç ve iş 
makinelerinin hizmete hazır hale getirilmesi 
işlemleri Makine ve Malzeme İkmal Dairesi 
Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

Arazöz  1 6 1 4 - - 1 13 2 1 4 - 33
Akaryakıt Tankeri  4 - - - - - - 2 - - - - 6
Basınçlı Su Arazözü  - 2 1 1 - 1 1 2 2 2 1 - 13
Yükleyici (Lastik Tekerlekli) - 5 2 4 2 4 2 9 5 3 7 1 44
Beko Loder  - 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 - 15
Damperli Kamyon  - 1 3 3 3 3 58 2 3 3 40 2 121
D.Kamyon (Çift Kabinli)  - 1 - - - - - - - 1 - - 2
Tır (Çekici)  - - - - - - - 3 - - - - 3
Dorse  - - - - - - - 4 - - - - 4
Eskavatör  - 15 1 13 1 1 2 29 2 2 2 1 69
Forklift  1 - - - - - - - - - 1 - 2
Grayder  - - - 4 - - - 4 - - - - 8
K.Kamyon  2 1 - 1 1 1 1 1 - - 1 - 9
Kamyonet  2 1 1 2 1 1 1 5 1 4 7 1 27
Kurtarıcı  1 - - - - - - - - - - - 1
Mobil Vinç  - - - - - - - - - - 1 - 1
Platformlu Araç  1 - - - - - - - - - - - 1
Traktör  1 - - 1 - - 1 - - - 1 - 4
Vin. Dam. Kamyon  - - - 1 - - - 1 - 1 - - 3
Vinçli Kamyon  - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Vidanjör  - 1 1 1 - - 1 1 1 - 1 - 7
Seyyar Tamir Aracı  - 3 1 3 1 3 4 12 1 2 9 1 40
Kamyonet Kaçaksu Aracı  3 - - - - - - - - - - - 3
Asfalt Tamir Aracı  - - - 1 - - - - 1 - - - 2
Dozer  - - - 2 - - - 4 - - - - 6
Ambulans  1 - - - - - - - - - - - 1
Silindir  - - - 10 - - - 10 - - - - 20
Kanal İzleme Robotu Aracı 1 - - - - - - - - - - - 1
Binek Araç  16 - - - - - - - - - - - 16
Binek Station  4 - - - - - - - - - - - 4
Pickup (4x4) Arazili  - - - - - - - - - - 4 - 4
Binek Arazili Jeep  1 - - - - - - - - - - - 1
Kar Küreme Bıçaklı (Kamyon) 1 - - - - - - - - - - - 1
TOPLAM  40 38 13 56 11 16 74 106 20 21 81 7 483
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Kuruluşumuz yönetimi, Genel Kurul (Anka-
ra Büyükşehir Belediye Meclisi), Yönetim Ku-
rulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük organları 
tarafından sağlanır. Genel Müdüre bağlı 3 
Genel Müdür Yardımcısı, İç Denetim Birimi 

Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk 
Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü ile Genel 
Müdür Yardımcılarına bağlı 14 daire başkanlığı 
ve bu başkanlıklara bağlı 55 şube müdürlüğü 
bulunmaktadır.

2. Teşkilat Yapısı

GENEL KURUL 
Ankara Büyükþehir Belediye Meclisi

Teftiþ Kurulu 
Baþkanlýðý

Özel Kalem 
Müdürlüðü

GENEL MÜDÜR

YÖNETÝM KURULU

Ýç Denetim Birimi 
Baþkanlýðý

Hukuk 
Müþavirliði

Ýnsan Kayn. ve Eðitim  
Dai. Baþkanlýðý

Genel Müdür YardýmcýsýGenel Müdür Yardýmcýsý Genel Müdür Yardýmcýsý

Mali Hizmetler Dairesi 
Baþkanlýðý

Abone Ýþleri Dairesi 
Baþkanlýðý

Destek Hizmetleri Dairesi 
Baþkanlýðý

Makine ve Malz. Ýk. 
Dai.Baþkanlýðý

Su ve Kanal Ýþletme 
Dairesi Baþkanlýðý 

Arýtma Tesisleri Dairesi 
Baþkanlýðý

Barajlar ve Ana Ýs.Hat. 
Dai.Baþkanlýðý

Su Ýnþaat Dairesi 
Baþkanlýðý

Kanal Yatýrým Dairesi 
Baþkanlýðý

Plan ve Proje Dairesi 
Baþkanlýðý

Emlak ve Ýstimlak Dairesi 
Baþkanlýðý

Etüt ve Planlama Dairesi 
Baþkanlýðý

Bilgi Ýþlem Dairesi 
Baþkanlýðý

I. Genel Bilgiler
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Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, ASKİ Genel 
Müdürlüğünün teknik altyapısının oluşumunu 
en iyi şekilde sağlayan, sahip olduğu verileri ve 
her türlü bilgileri depolayan, işleyen, ayrıştıran 
en önemli birim olup sağladığı teknik altyapı 
ile tüm verilerin saklanmasından sorumlu-
dur. Hızla değişen ve gelişen global dünyanın 
küçük bir köy haline geldiği; bilgi iletişimin ve 
paylaşımın artık çok kolay bir şekilde yapıldığı 
günümüz dünyasında bilgi birikimleri ülkele-
rin en önemli kaynaklarıdır.

Hizmet üretimi ve üretilen hizmetin en iyi 
şekilde sunumunu esas alan kurumumuz 
gelişen teknolojileri yakından takip etmekte; 
etkin ve verimli hizmet sunumu sağlamaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde 
geliştirilen yazılımlar yan tarafta sıralanmıştır.

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

UYGULAMA YAZILIMLARI

 1 Sayaç, Sökme Takma Müdürlüğü Yazılımı

 2 Yönetim Yazılımı

 3 Sayaç Okuma Yazılımı

 4 Bütçe Yazılımı

 5 Muhasebe Yazılımı

 6 Kamulaştırma Yazılımı

 7 Satın Alma Yazılımı

 8 Stok Yazılımı

 9 Araç ve Atölye Yazılımı

 10 Demirbaş Yazılımı

 11 Kartlı Sayaç Yazılımı

 12 Online Tahsilat- Online Kredi Kartı Tahsilatı Yazılımı

 13 Aski Web, Uygulama Portalı ve Askiweb Intranet P.

14 Evrak Yazılımı

15 Hukuk Yazılımı

16 Garaj Yazılımı

17 Su-Kanal Arıza ve185 Yazılımı

18 El Bilgisayarı ve Faturalandırma Yazılımı

19 Banka Ödemeleri (Esnek ve Otomatik) Yazılımı

20 Personel - Sağlık Yazılımı

21 Kaçaksu Yazılımı

22 Kiosk Uygulamaları

23 Tahliye-Ölçüm-İnşaat-Tahakkuk Farkı Yazılımı

24 Tenzil Yazılımı

25 Tahsilat Yazılımı

26 Mernis ve Abone Tabloları Uygulaması

27 Kirliliği Önleme Payı Yazılımı

28 Abone Kabul Yazılımı

29 Bono Yazılımı

30 Güvence İadesi-Kredi Kartı Taksitlendirme Yazılımı

31 Resmi Abone Yazılımı

S.No.                          Yazılımlar
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3.1 Sistem 

Günümüzde büyük bir hızla gelişen teknolo-
ji, hayatımızın her bölümünde; kamu yöneti-
minde, iş dünyasında, sosyal yaşamda ve eko-
nomi alanında değişimi zorunlu kılmaktadır. 
Kamu hizmetlerinde bilişim teknolojilerinin 
kullanılması artık elzem olmuştur. Kurum 
içerisinde verilen hizmetlerin daha kolay 
ve daha hızlı yapılabilmesi için bilgi iletişim 
sistemlerinin de daha yüksek hızda hizmet ver-
mesi sağlanmıştır.

Kurumsal yerel ağa bağlı bilgisayarlar ve 
sunucular arasında yüksek etkinlikte ve hızda 
bilgi aktarımı yapılabilmekte; kullanıcılar bu ağ 
üzerinden işlemlerini kolaylıkla yürütebilmek-
tedir.

SİSTEM SUNUCULARI

1U Sunucular 12

2U Sunucular 2

Depolama Birimi 1

Sunucu                Sayı

Sistem Şeması

I. Genel Bilgiler
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Yeni sunucularımız üzerinde yapılan RAID 
ayarlamaları ile disk yedekliliği sağlanmış 
ve olası disk arızalarına karşı veri kayıpları 
engellenmiştir.

Artan  ihtiyaçlar ve genişleyen veritabanımı-
za paralel olarak sunucularla birlikte ortak de-
polama birimimiz de yenilenmiştir. Yeni depo-
lama alanımız 36 x 146 GB (5 TB) disk alanına, 
4 x 16 (64) adet disk kapasitesine ve ileride 
olası ihtiyaçlar için sınırsız disk kapasite ve şelf 
lisansına sahiptir. 

Kurumumuz bünyesinde 1200 adet bilgi-
sayar ve 900 adet yazıcı bulunmaktadır. 

3.2 Yedekleme-Güvenlik ve Yönetim

Yedekleme : Önceki sistemde gece saat 4’te 
veritabanını kapatarak alınan yedekler, yeni 
sistemle birlikte Oracle RMAN yedekleme 
aracı ile online yedeklenmiş olup veritabanının 
kapatılmasına ihtiyaç duyulmaksızın yedek-
leme herhangi bir zamanda alınabilir hale 
gelmiştir. Bu sayede sistem 7/24 esasına göre 
çalışabilme imkanına kavuşmuştur.

Bilgisayar ve Yazıcı Adedi

Genel Müdürlük 900 650

Bölge Müdürlükleri-Tahsilat Şubeleri 300 250

Toplam 1200 900

Bulunduğu Yer                                 Bilgisayar Yazıcı

Netbackup Yedekleme Yazılımı
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Geniş ortak depolama alanımız sayesinde 
son 4 fiziksel ve 5 haftalık logical backuplarımızı 
disk üzerinde tutabilmekteyiz. Dolayısıyla 1 
ay öncesine kadar istenen yedekler kolaylıkla 
data kartuşlara ihtiyaç olmaksızın disk üzerin-
den getirilebilmektedir.

Yedekleme birimimiz 48 adet 400/800 GB 
data kartuş alabilme kapasitesine sahiptir. Bu 
sayede yedekleme için sık sık kartuş değişimine 
ihtiyaç duyulmamaktadır.

Alınan yedekleme kartuşları depreme, 
yangına, su baskını v.s türü doğal afetlere karşı 
korumalı şekilde saklanmaktadır.

Güvenlik: Daha önceki sunucularımızda 
programcılar ve kullanıcılar kendilerine sistem 
yöneticileri tarafından açılan kişiye özel şifre 
korumalı hesaplar sayesinde sunuculara 
bağlanmakta ve işlemlerini yapmaktaydılar.  
Bu da sisteme - her ne kadar firewall ve şifre 
korumalı olsa da – doğrudan erişimi mümkün 
kılmakta ve güvenlik zafiyeti oluşturmaktaydı. 
Yeni sistemde bu uygulamaya son verilmiş 
olup sisteme, sistem yöneticileri dışındakilerin 
doğrudan erişimi engellenmiştir.  Sistem ayrıca 
FTP ve TELNET gibi uzaktan erişim ve dosya 
paylaşımı protokollerine de kapatılmıştır.

3.3 Ağ (Network) Sistemi

Kurumumuz yerel ağ alt yapısını oluşturan 
ağ cihazları ve ağ kabloları ekonomik öm-
rünü tamamlamış, artan PC ve yazıcı sayısı 
karşısında artık ihtiyacı karşılayamaz duru-
ma gelmişti. Bunun neticesinde kurumumuz 
yaptığı yatırımlarla ağ alt yapısını yenilemiştir.

Yeni kurulan ağ altyapısında 1400 adet priz, 
yaklaşık 3 km fiber ile 80km Cat7 S/FTP kab-

lo çekilmiş ve 48 adet kenar anahtar (switch) 
ile 1 adet Omurga Anahtar (Backbone) satın 
alınmıştır. Bu yeni altyapı ile kullanıcıların daha 
sağlıklı, güvenli, günümüz teknolojisine uygun 
olacak şekilde ağımıza bağlanması ve gerekli 
kurum işlemlerini yapması hedeflenmiştir.

Yeni yapıda bütün başkanlıklar için ayrı 
VLAN (1400 port için teker teker VLAN ataması 
yapıldı) ataması yapılarak kurum ağında 
oluşturulacak güvenlik politikaları için altyapı 
oluşturulmuştur. Ayrıca bu sayede arızaların 
daha kısa sürede giderilmesi ve güvenlik 
cihazları kayıtlarına daha rahat ulaşmak müm-
kün olmuştur.

Yeni yapıda kenar anahtarların omurga 
anahtarlara yedekli olacak şekilde 10G fi-
ber optik kablolar ile bağlanması sağlanmış, 
oluşabilecek darboğazlar (bottleneck) engellen-
miş ve bant genişliğinde eskiye oranla en az 10 
kat artış sağlanmıştır.

I. Genel Bilgiler
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Bakım ve Onarım Hizmetleri

Kurum ağımızın en kritik cihazlarından 
olan omurga anahtar ve kenar anahtarlarının 
yapılan ihale kapsamında 1 yıl süre ile bakım 
ve onarım hizmetinin yapılması gerçekleş-
tirilmiştir. Bu sayede ekonomik ömrünü tama-
mlayan bu cihazlarda oluşacak arızalara karşı 
önlem alınmıştır.

Kurumumuz sistemlerinin sağlıklı ve 
kararlı çalışabilmesi için gerekli olan kesinti-
siz güç kaynakları ve hassas klimaların bakım 
onarımlarına devam edilmiştir. Cihazlarda 
meydana gelen arızalara müdahale edilmiş ve 
gerekli parça değişimleri yapılmıştır.

Bir kurumun sahip olduğu en önemli değer 
şüphesiz insandır. Kurum personelinin bi-
linçli ve donanımlı olması hem hizmet alan 
vatandaşlar hem de verilen hizmetlerin daha 
başarılı olması açısından son derece önemli bir 
husustur. Bu kapsamda çalışanlarımızın mesle-
ki yeterliliklerini arttırmaya yönelik olarak ku-
rumumuz da verilen hizmet içi eğitim ve semi-
nerlere büyük önem vermekteyiz.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 
18 birim ve bu birimlerde çalışan toplam 2100 
personeliyle hizmet vermektedir. Kurumu-
muzda 657 sayılı yasaya tabi 946 memur,159 
sözleşmeli personel ve 4857 sayılı yasaya tabi 
995 işçi çalışmaktadır. 

TEKNOLOJİK ARAÇ VE GEREÇLER

Bilgisayar 1200

Yazıcı 900

A4 Tarayıcı 15

A0 Tarayıcı 2

A0 Çizici 5

Cihaz Adı   Sayı

4. İnsan Kaynakları 



ASKİ • 2010 FAALİYET RAPORU38

2010-2014 Stratejik Planında belirlemiş 
olduğumuz ve İnsan Kaynakları birimine ait 
hedeflerimizden biri de “Personel sayımızı e-
mekli olanların yerine yeni eleman almayarak 
düşürmek” tir. Bu hedef doğrultusunda emek-
li olan veya ayrılan personel yerine yeniden 
bir personel alımı yapılmadan mevcut insan 
kaynağı ile en yüksek verimi almayı ve daha 
fazla hizmet vermeyi hedeflemekteyiz. Mevcut 
personelin daha yetkin ve etkin olarak hizmet 
vermesinde hizmetiçi eğitimlerin payı büyük 
olduğundan kurumumuz hassasiyetle bu hu-
susa önem vermektedir.

Temel politikaları doğrultusunda kurumsal-
laşmayı esas alan Genel Müdürlüğümüz her bir 
iş için iş analizlerini yapmış ve bu analizlerin 
gerektirdiği görev tanımlamaları kapsamında 
personel istihdamını sağlamıştır. Norm kadro 
uygulamaları dikkate alınarak sürdürülen 
personel istihdamı mücavir alan sınırlarının 
genişlemesi nedeniyle yetersiz hale gelmiştir. 
Kamu kaynaklarının verimli kullanımı ve büt-
çeden faaliyetlere ayrılan miktarın arttırılması 
için ihtiyaç duyulan nitelikli personel, hizmet 
alımı yoluyla gerçekleştirilmektedir. Kurumu-
muzda memur, işçi ve 2008 de yürürlüğe gi-
ren esaslar doğrultusunda sözleşmeli personel 
çalıştırmaktadır. Personel sayısının yıllara göre 
değişimi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yıllara Göre Personel Sayısındaki Değişim

1994 1.475 - 2.689 - 4.164

1995 1.364 - 2.490 - 3.854

1996 1.322 - 2.425 - 3.747

1997 1.293 - 2.338 - 3.631

1998 1.448 - 2.309 - 3.757

1999 1.402 - 2.234 - 3.636

2000 1.378 - 2.143 - 3.521

2001 1.356 - 2.085 - 3.441

2002 1.334 - 1.928 - 3.262

2003 1.276 - 1.881 - 3.157

2004 1.181 - 1.626 - 2.807

2005 1.066 - 1.499 71 2.636

2006 1.015 - 1.360 62 2.437

2007 1.004 7 1.349 1 2.361

2008 1.001 114 1.324 - 2.439

2009 970  124  1148  0  2.242 

2010 946 159 995 - 2.100

Yıllar Memur Sözleşmeli İşçi Geçici Toplam

I. Genel Bilgiler
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Personelin istihdam ve eğitim durumu, yaş grupları ile hizmet yıllarına göre dağılımları tablolar 
halinde verilmiştir.

Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Personelin Hizmet Yıllarına Göre Dağılımı

İlkokul 1 0 0 0 453 3 457

Ortaokul 48 1 0 0 197 7 253

Lise-Meslek L. 345 49 36 2 272 21 725

Önlisans 208 82 31 1 29 4 355

Yük. Okul  156 56 74 15 6 3 310

Toplam 758 188 141 18 957 38 2100

25-29 Yaş 12 1 56 7 7 0 83

30-34 Yaş 24 0 52 6 31 3 116

35-39 Yaş 158 33 23 4 60 9 287

40-44 Yaş 213 103 8 1 196 20 541

45-49 Yaş 239 39 2 0 601 4 885

50-52 Yaş 66 11 0 0 42 2 121

53-60 Yaş 46 1 0 0 20 0 67

Toplam 758 188 141 18 957 38 2100

0-5 Yıl 23 1 141 18 22 2 207

6-10 Yıl 14 0 0 0 56 1 71

11-15 Yıl 156 6 0 0 77 10 249

16-20 Yıl 215 102 0 0 380 20 717

21-25 Yıl 230 73 0 0 416 5 724

26 ve Üzeri 120 6 0 0 6 0 132

Toplam 758 188 141 18 957 38 2100

Toplam

Toplam

Toplam

 Memur Sözleşmeli İşçi

 Memur Sözleşmeli İşçi

 Memur Sözleşmeli İşçi

 Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın

 Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın

 Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın

 

  

22%

12%

34%

17%

15%

İlkokul Ortaokul Lise-Meslek L. Önlisans Yük. Okul 

Eğitim 
Durumu

Yaş
Grubu

Yaş
Grubu

  

10%
3%

12%

34%

35%

6%

0-5 Yıl 6-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21-25 Yıl 26 ve Üzeri
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Ankara’nın günlük su ihtiyacı 6 barajımız-
dan karşılanmaktadır. Bu barajların toplam 
su tutma kapasitesi 1,6 milyar metreküp 

civarındadır. Ankara’nın mevcut barajlarının 
konumu aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

5.1. Kurtboğazı Barajı 

Kurtboğazı Barajı, Ankara’nın kuzeyinde 
İvedik Arıtma Tesislerine 47 km uzaklıktadır. 
Baraj 1963–1967 yıllarında yapılmış, 1973 yılında 
faaliyete girmiştir. Azami su hacmi 92.053.000 
metreküp’tür. Kurtboğazı Barajı Bahtılı, Mera, 
Kınık, Pazar, Uzunöz, Bostan, Kayıcık, Batak, 
İğmir, Kirazlı, Eneğim ve Karaboya dereleri 
beslemekte, aynı zamanda baraj rekreasyon 
amaçlı kullanılmaktadır. İvedik Arıtma Tesisle

rine üç adet 2.200 mm çaplı borularla su 
sağlamaktadır. Beton olan 1.hat 45 km, 2.hat  
43,3 km, çelik olan 3. hat ise 43,5 km uzun-
luğundadır. 

Kurtboğazı Barajı’nın 1 Mart 2011 tarihi iti-
bariyle doluluk oranı % 93 olup mevcut su 
miktarı 85 milyon metreküptür.

5. Su Kaynaklarımız 

Toplam kapasite: 1.6 milyar m³

I. Genel Bilgiler
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5.2. Kavşakkaya Barajı

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 1300 mm çapında 23.120 
metrelik çelik bir boru hattıyla bağlanmıştır. 
Kavşakkaya Barajı’nın 1 Mart 2011 tarihi itibari-
yle doluluk oranı % 98 olup mevcut su miktarı 
79 milyon metreküptür.
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5.3. Çamlıdere Barajı

Çamlıdere Barajı Ankara’ya su temin eden 
en büyük hacimli barajdır. Barajın toplam hac-
mi 1.220.150.000 metreküptür. 1976–1985 yılları 
arasında yapılmıştır. Baraj 1987 yılında faali-
yete girmiştir. Kuzey batısındaki İvedik Arıtma 
Tesislerine 59,6 km uzaklıktadır. Çamlıdere 
Barajı’nı Acun, Çay, Eşik, Ilıca, Akpınar, Çayır, 
Değirmenözü ve Avluçayır, Akkaya, Yılanlı-

dere, Tatlak dereleri beslemektedir. İvedik 
Arıtma Tesislerine iki adet 2.200 mm çaplı boru 
ve 3500 mm lik 23.537 m uzunluğunda 3 adet 
tünel vasıtasıyla su sağlamaktadır. Çamlıdere 
Barajı’nın 1 Mart 2011 tarihi itibariyle doluluk 
oranı % 28 olup mevcut su miktarı 342 milyon 
metreküptür.

5.4. Eğrekkaya Barajı

1985–1992 yılları arasında Kurtboğazı 
Barajı’nın beslenmesi amacıyla yapılmıştır. 
Ankara’nın 75 km kuzeyinde Kızılcahamam 
İlçesine 3 km uzaklıkta yapılmış olup azami su 
hacmi 112.300.000 metreküp’tür. Eğrekkaya 
Barajını Çekerek ve Sey Çayları beslemektedir. 
14.283 metre uzunluğunda 2.200 mm çapında 
bir boru hattı ve 6.000 metre uzunluğunda 
3.500 mm çapında bir tünel ile Kurtboğazı 
Barajını beslemektedir. Eğrekkaya Barajı’nın 
1 Mart 2011 tarihi itibariyle doluluk oranı % 95 
olup mevcut su miktarı 106 milyon metreküp-
tür.

I. Genel Bilgiler
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5.5. Akyar Barajı

Akyar Barajı, 1992–2000 yılları arasında 
Eğrekkaya Barajı’nın beslenmesi amacıyla 
yapılmıştır. Ankara’nın 90 km kuzeyinde, 
Kızılcahamam ilçesine 12 km uzaklıkta yer 
almaktadır. 13.347 metre uzunluğunda 1.000 
mm çapında bir hat ile Eğrekkaya Barajı’nı bes-
lemektedir. Azami su hacmi 56.000.000 metre-

küp’tür. Akyar Barajını Bulak deresi beslemek-
tedir. Akyar Barajı’nın 1 Mart 2011 tarihi itiba-
riyle doluluk oranı % 67 olup mevcut su miktarı 
37 milyon metreküptür.

5.6. Çubuk – 2 Barajı

1961–1964 Yılları arasında yapılmış, Çubuk 
ilçesinin 5 km kuzeyindedir. Azami su hacmi 
22.445.000 metreküptür. Barajı Mendek, Kışla, 
Hacıkadın, Bağırcan, Çayır ve Kırkpınar dere-
leri beslemektedir. Çubuk-2 Barajından çekilen 
su Çubuk ve Pursaklar Arıtma Tesislerinde 
arıtılmakta, Çubuk ve Pursaklar ilçelerinin 
su ihtiyacı da bu barajdan karşılanmaktadır. 
Çubuk-2 Barajı’nın 1 Mart 2011 tarihi itibariyle 
doluluk oranı % 86 olup mevcut su miktarı 19 
milyon metreküptür.
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5.7. Kızılırmak –Kesikköprü Barajı

Kesikköprü Barajı ile İvedik İçme Suyu 
Arıtma Tesisi arasında, her biri 128 km 
uzunluğunda toplam 384 km’lik 3 ayrı boru 
hattı mevcuttur. Bir sene gibi rekor bir sürede 
bitirilen bu proje sayesinde bir başka havzadan 
su temin edilerek Ankara’nın uzun vadeli su 
ihtiyacı güvence altına alınmıştır. 

2009 ve 2010 yıllarında bol yağış alan 
barajlarımızda su seviyesi iyice yükselmiş, 
barajlarımızda Ankara’nın 2 yıllık su ihtiyacını 
karşılayacak miktarda su birikmiştir. Bu yüz-
den Kızılırmak sistemi 2009 yılının Şubat 
ayından bu yana kullanılmamaktadır.

5.8. Kuyular 

5216 sayılı yasa ile hizmet alanımıza dâhil 
olan Akyurt, Ayaş, Bala, Elmadağ, Kalecik il-
çeleri ile 352 adet mahalle statüsüne geçen 
belde ve köyün su ihtiyaçları büyük ölçüde 
kuyulardan karşılanmaktadır.

5.9. Su Kaynaklarımız ve Karakteristik 
Özellikleri

2010 yılına ait Ankara’nın yeraltı suları ve 
barajlara ilişkin karakteristik özellikler aşağıda 
tablo halinde verilmiştir:

Su Kaynaklarımız ve Karakteristik Özellikleri

Yeraltı Suları - 0,8 -

Çubuk II Barajı 1964 2,7 22.445.000

Çamlıdere Barajı 1985 19,7 1.220.150.000

Kurtboğazı Barajı 1973 36,4 92.053.000

Kavşakkaya Barajı 2007 10,1 80.835.000

Eğrekkaya Barajı  1992 21,5 112.300.000

Akyar Barajı 2000 8,8 56.000.000

Kesikköprü Barajı* 1966 0,0 95.000.000**

TOPLAM  100 

Su Rezervi
Hizmete

Başlangıç     
Tarihi

Toplam
İçerisindeki 

Payı (%)

Azami Su
Hacmi 
(m³)

*19 Şubat 2009 tarihi itibariyle Kesikköprü Barajından su alımı durdurulmuştur. 
**Kesikköprü Barajının hacmi 95 milyon metreküptür. Ancak bu barajın gerisinde toplam  
kapasitesi 7 milyar metreküp olan barajlar bulunduğundan Kızılırmak sisteminin su potan-
siyeli çok yüksektir.

Barajlarımızın Doluluk Oranları

Kavşakkaya Barajı 
Kapasite : 

80.835.000 m³

98%

Eğrekkaya Barajı 
Kapasite : 

112.300.000 m³

95%

Kurtboğazı Barajı 
Kapasite : 

92.053.000 m³

93%

Çubuk-II Barajı 
Kapasite : 

22.445.000 m³

86%

Akyar Barajı 
Kapasite : 

56.000.000 m³

67%

Çamlıdere Barajı 
Kapasite : 

1.220.150.000 m³

28%

Toplam 
Doluluk 
Oranı

42%

I. Genel Bilgiler
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Genel Müdürlüğümüz misyonu çer-
çevesinde Ankara halkına kaliteli ve temiz 
içme suyu sunmak ve kullanılmış suların 
doğaya faydalı dönüşümünü sağlamak ku-
rumumuzun asli görevlerindendir. Vatan-
daşların bu hizmetlerden sorunsuz bir şe-
kilde yararlanmasını sağlamak amacıyla 
sunulan hizmetlerimiz 6 ana başlık altında 
toplanmaktadır. Bu hizmetler;

1. İçme ve Kullanma Suyu Faaliyetleri 

2. Atıksu ve Yağmur suyu Faaliyetleri 

3. Laboratuar Hizmetleri

4. Su ve Kanal İşletme Hizmetleri 

5. Abone Hizmetleri 

6. Diğer Hizmetlerdir 

6. Sunulan Hizmetler

Genel Müdürlüğümüz 24 saat  
aralıksız çalışan kurumlardan 

birisidir. Altyapı canlı bir organizma 
gibi sürekli izlenmesi, korunması 

ve bakılması gereken bir unsurdur. 
ASKİ vazifesinin zorluğunun ve 

öneminin bilincinde olarak 20.000 
km.lik altyapıya sahip Ankara’nın 
tüm içme suyu, atıksu ve yağmur 

suyu hizmetlerini büyük bir 
özveriyle aksatmadan,  başarıyla 

gerçekleştirmektedir.

Yıllara Göre Barajlarımıza Gelen Su Miktarı



ASKİ • 2010 FAALİYET RAPORU46

Bu hizmetler kapsamında Kurumumuz tara-
fından işletilen 5 adet içme suyu arıtma tesisi 
ve 3 adet atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. 
Bunlarla beraber her türlü su analizlerinin 
yapılabildiği Merkez Laboratuarı, su dağıtım 
şebekesinin kontrolünün yapıldığı SCADA biri-
mi, altyapıda kullanılan boruların kalitelerinin 
test edildiği Boru Test Laboratuarı, su ve kanal 
altyapısının ve altyapı bilgilerinin düzenli ola-
rak işlendiği AYBİS ve Şebeke Bilgi Merkezi 
servisleri, internet sayfası, kartlı sayaç ve el 
bilgisayarlarıyla faturalandırma sistemleri, 
Alo-185 arıza bilgi hattı ile Genel Müdürlüğümüz 
Ankaralılara en üst düzeyde hizmet vermek-
tedir. Ayrıca abonelik işlemlerinin kolay ve 
hızlı bir şekilde yapılabilmesi, abonelerin su 
ihtiyaçlarını kesintisiz ve sorunsuz olarak te-
min edilmesi hususunda kurumumuz büyük 
bir gayret ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Her Şartta Kesintisiz Hizmet

Ankaralı vatandaşlarımıza daha kaliteli ve 
daha hızlı hizmet sunmak amacıyla, her türlü                                                                 

zor şartlar altında dahi çalışmalarımıza ara vermeden                
devam etmekteyiz. 

24 Saat Kesintisiz Hizmet

Genel Müdürlüğümüz, Ankaralı vatandaşlarımıza daha kaliteli ve daha hızlı hizmet sunmak amacıyla, insanların uykuda 
olduğu vakitlerde dahi çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir.

I. Genel Bilgiler
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6.1. İçme ve Kullanma Suyu                             
 Faaliyetleri

1969 Yılında hazırlanan Büyük Ankara İçme, 
Kullanma ve Endüstri Suyu Projesi Master Plan 
gereğince 1972 yılında yapılan ve 1990 yılına ka-
dar olan içmesuyu yatırımlarını kapsayan kat’i 
projeye göre Ankara İvedik Tasfiye Tesisleri 
ile A.O.Ç.’yi birleştiren hattın doğusunda kalan 
18.000 hektarlık (ha.) Ankara Belediye sınırları 
içerisinde yapılması gereken tesislerin sokak 
içi dağıtım şebekesi hariç tamamı bitirilmiştir. 
Bu dönemde yapılan yatırımlarımız 12 adet 
pompa istasyonu toplam 275.000 metreküp 
hacminde 33 adet su deposu ile 655 km ana ile-
tim hattı olarak gerçekleşmiştir.

Ankara şehrinin zaman içerisinde ar-
tan nüfus ve yeni yerleşim yerlerine para-
lel olarak 1982 yılında belediye sınırlarının 
18.000 ha.’dan 60.000 ha’ya çıkmış olması, 
genişleyen Belediye sınırlarını kapsayacak 
şekilde yeniden 1985-2010 yılları arası hizmet 
verecek yeni bir içmesuyu projesinin yapımı 
zaruretini ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyaca ce-
vap verecek Revize Proje DSİ Genel Müdürlüğü 
tarafından yaptırılarak tatbikatına 1986 yılında 
başlanmıştır.

Söz konusu projeye göre şehrin su 
ihtiyacının karşılanması için planlanan muhte-
lif su kaynakları, Tasfiye Tesisleri yanında 
448.500 metreküp hacminde 54 adet yeni su 
deposu, 11’i yeni 14’ü tevzili olmak üzere 25 adet 
pompa istasyonu, değişik çaplardaki öngerilim-
li beton çelik ve duktil olmak üzere toplam 678 
km uzunluğunda sokak içi dağıtım şebekesinin 
yapımı öngörülmüştür.

1985-2010 Yılı hedeflerine göre hazırlanan, 
1.Revize proje kriterlerinin Ankara’nın hızlı 
gelişmesi karşısında yeterli olmayacağı 1987 
yılında anlaşılmıştır. Bu kez Ankara Belediye 
sınırlarının 60 Ha.’dan 80 Ha.’ya çıkmış olması 
nedeniyle 1990-2010 yılları arasında hizmet 
görecek 2.Revize proje çalışmalarına 09.11.1987 
tarihinde başlanmıştır.

Projenin I.Kısmı 1999 yılı sonunda 5.138 km 
ana iletim ve şebeke, 74 adet su deposu, 39 adet 
pompa istasyonu inşaatı gerçekleştirilerek 
tamamlanmıştır.

Ankara İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu 
Projesi II. Kısmı 2025 yılı 7.676.982 kişiyi hedef-
leyip ilave 37 adet su deposu, 76 adet pompa is-
tasyonu, 4.680 km ana iletim ve şebeke hattını 
öngörmektedir.
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5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile 
Büyükşehir Belediyesinin sınırları ve hizmet 
alanı genişlediği için Master Planlar üzerinde 
revizyon ihtiyaçları doğmuştur.

Buna göre sorumluluk alanı genişleyen 
ASKİ bu alanlara götürülecek olan içme ve kul-
lanma suyu hizmetleri için tespit çalışmalarını 
tamamlamış olup, mevcut Master Planlar üze-
rinde revizyon çalışmalarını gerçekleştirerek 
gerekli yatırımları yapmaktadır.

Genel Müdürlüğümüz 4.431.719 nüfusa 2010 
yılı sonu itibarı ile toplam 9.922 km ana iletim 
ve şebeke, 106 adet su deposu, 59 adet pom-
pa istasyonu, 362 adet kuyu 1 kaptaj, 5 içme 
suyu arıtma tesisi, 6 adet baraj ve 1 Merkez 
Laboratuarı ile hizmet vermektedir. 2010 yılında 
şehre 306 milyon metreküp su verilmiştir.

6.1.1. İçme Suyu Yatırım Faaliyetleri 

İçme ve kullanma suyunun temini, arıtılması 
ve dağıtılması hizmetleri kapsamında Genel 
Müdürlüğümüz tarafından;

 � İçme ve kullanma suyunun her türlü 
yeraltı ve yerüstü su kaynaklarından 
sağlanması,

 � Arıtılmış içme suyunun şehir şebekesine 
verilmesi ve dağıtılması,

 � Şehir şebekesine verilen suyun kalitesi 
ve dezenfeksiyonu ile ilgili düzenli kont-
rollerin yapılması,

 � Bu süreçte gerekli olan her türlü tesisin 
projelendirilmesi,

 � Tesislerin projelere uygun olarak 
yapılması,

 � Tesislerin işletilmesi, bakım ve  
onarımının yapılması hizmetleri 
sunulmaktadır.

Hergün tesislerimizden 4.5 milyar 
bardak su arıtılarak şebekeye                

verilmektedir.

I. Genel Bilgiler
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YILLAR İTİBARİ İLE DÖŞENEN ALT YAPI MİKTARI (km)

Ankara tarihinde en fazla altyapı döşenmesi  
1.063 km. ile 2010 yılında gerçekleşmiştir.
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Ankara’ya Döşenen Alt Yapı

Cumhuriyet’in Kuruluşundan 
1994’e Döşenen Altyapı 

(1923-1994) 

6.332 km

Melih Gökçek Döneminde 
Döşenen Altyapı 

(1994-2011)

9.212 km

1.4 KATI
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1994-2010 İçme Suyu Yatırım Gerçekleşmeleri

1994 128,8 2 4 11

1995 166,4 2 5 12

1996 336,4 2 2 3

1997 207,7 1 0 24

1998 190,3 3 0 8

1999 75,8 3 0 2

2000 131,1 4 2 1

2001 76,6 9 2 2

2002 64,3 0 0 0

2003 84,7 0 1 0

2004 78,7 1 0 0

2005 164,3 0 0 0

2006 231,8 5 3 0

2007 677,9 12 6 0

2008 458,1 0 0 0

2009 230,4 4 2 0

2010 653,5 4 1 0

Toplam 3.956,8 52 28 63

 Boru Su Pompa Sosyal
  Yıllar Döşeme Deposu İstasyonu Tesis
 (km) (ad) (ad) (ad)

YILLAR İTİBARİ İLE DÖŞENEN İÇME SUYU BORU MİKTARI (km)

I. Genel Bilgiler
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6.1.2. İçme Suyu Arıtma Faaliyetleri

6.1.2.1. İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi Ankara’nın 
içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını 
2020 yılına kadar uzanan bir perspektif içinde 
karşılamak üzere inşa edilmiştir. Türkiye’nin 
en büyük içme suyu arıtma tesisi olan “İvedik 
Su Arıtma Tesisleri” 4 ünite olarak planlanmış 
olup her bir ünitenin kapasitesi 564.000 m3/
gün’dür. İvedik Su Arıtma Tesislerinin I. kısmı 
1984 yılında, II. kısmı ise 1992 yılında, bitirile-
rek işletmeye alınmıştır. 3. ünitenin de projesi 
tamamlanmış olup hayata geçirilecektir.

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde 3 adet 
Kurtboğazı Barajı’ndan, 2 adet Çamlıdere 
Barajı’ndan ve 3 adet de Kesikköprü Barajı’ndan 
ana isale hattı bağlantısı mevcuttur.

Tesisin kuruluş amacı tamamen yüzey-
sel kaynaklardan karşılanan suyu modern 
teknolojinin verdiği imkânlarla arıtmak ve 
memba suyu kalitesinde halkın kullanımına 
sunmaktır.

 Avrupa’daki en büyük 10 arıtma tesisi 
arasında yer alan tesiste arıtılan su kalitesi 
Sağlık Bakanlığı‘nın İnsani Tüketim Amaçlı Su-
lar Hakkındaki Yönetmeliğe, TS 266 ve Dünya 
Sağlık Teşkilatı Standartları’na uygundur. Te-
sis dört ana ünite olarak proje kapsamına alın-
mıştır. İnşası tamamlanan ilk iki kısmın toplam 
su işleme kapasiteleri 1.128.000 metreküp/gün’ 
dür. Bazı birimler bu kapasitenin %20 fazlasını 
taşıyabilecek şekilde dizayn edilmiştir. İvedik 
Arıtma Tesisi’nde 2010 yılında 288.358.015 met-
reküp su arıtılarak şehre verilmiştir.



ASKİ • 2010 FAALİYET RAPORU54

Türkiye’nin en büyük arıtma tesisi 
olan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisleri 
Ankara’nın içme ve kullanma suyu ihtiyacını 
karşılamaktadır. Tesiste, barajlardan alınan su 
modern teknoloji ile arıtılarak Ankaralıların 
kullanımına sunulmaktadır. Arıtma Tesisi ana 
hatları ile aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır:

1. Giriş ve Harmanlama Yapısı
2. Durultucu Ünitesi 
3. Filtre Ünitesi 
4. Kimya Ünitesi
5. Klorlama Ünitesi
6. Geri Yıkama Ünitesi 
7. Çamur Koyulaştırma Ünitesi
8. Temiz Su Tankı 
9. Dengeleme Odası 
10. Çamur Lagünü

6.1.2.2. Pursaklar İçme Suyu Arıtma     
         Tesisi

Pursaklar İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde 
Çubuk-2 Barajı’ndan cazibe ile gelen su 
arıtılmaktadır. Tesisin arıtma kapasitesi 75.000 
m3/gün dür, tesis 24.01.2000 tarihinden iti-
baren Pursaklar İlçesinin içme ve kullanma 
suyu ihtiyacını karşılamaktadır. 2010 yılında 
Çubuk II Barajından alınan toplam 17.218.702 
metreküp su Pursaklar Arıtma Tesisi’nde 
arıtılarak şebekeye verilmiştir.

I. Genel Bilgiler
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6.1.2.3. Kayaş-Bayındır İçme Suyu   
         Arıtma Tesisi

Bayındır Barajı’ndan gelen suyun arıtılması 
için 1999 yılında inşa edilen tesis, Bayındır 
Barajı’nın içme suyu amaçlı baraj olmaktan 
çıkarılmasıyla artık kullanılmamaktadır. 

6.1.2.4. Kazan İçme Suyu Arıtma Tesisi 

5216 ve 5594 sayılı yasalar kapsamında 
Büyükşehir Mücavir alan sınırı içine dahil 
olan Kazan ilçesine, içme ve kullanma suyu ih-
tiyacının karşılanması maksadıyla 30.000  met-
reküp/gün (1. Kademe) kapasiteli bir içme suyu 
arıtma tesisi inşa edilmiş, tesise 17.08.2009 tari-
hinde ham su alınmaya başlanmıştır. 2010 yılı 
içerisinde toplam 2.099.050 metreküp su tesiste 
arıtılmış ve şebekeye verilmiştir. Tesise ham su 
Kurtboğazı Barajı’ndan alınmaktadır.

2009 yılında yapımı tamamlanan Kazan 
İçme Suyu Arıtma Tesisi 2010 yılında işletilmeye 
alınmıştır. Tesis, 2010 yılı için 35.000, 2040 yılı 
için 230.000 eşdeğer nüfusa hizmet edecek 
şekilde tasarlanmıştır. 

6.1.2.5. Çubuk İçme Suyu Arıtma Tesisi 

1996 yılında işletmeye açılmış olan tesis, Çu-
buk İlçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını 
karşılamaktadır. Çubuk Belediye Başkanlığı’na 
ait tesis, 10.03.2007 tarihinde yürürlüğe giren 
5594 sayılı kanun gereği 10 Temmuz 2008’de 
Genel Müdürlüğümüze bağlanmıştır. Tesisin 
8.640 metreküp/günlük arıtma kapasitesi, il-
çenin nüfusunun artması ve civarındaki mahal-
le statüsüne geçen köylere arıtma tesisinden su 
verilmesi nedeniyle yetersiz kaldığından, Çu-
buk İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin kapasitesi 3 
katına çıkarılmış ve günde 25.920 metreküp su 
arıtabilecek seviyeye getirilmiştir. 2010 yılında 
toplam 3.945.315 metreküp/yıl su çekilerek 
arıtılmış ve şebekeye verilmiştir. 
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Ankara Suyunun Nitelik ve Kalitesi

Ankara’nın şebeke suyu çok kaliteli, sağlıklı ve içimi de damak tadına uygun ve hoştur. 
Bunun da nedeni Ankara’nın barajlarının tamamen yağmur ve kar sularıyla beslenmesi-
dir. Genel Müdürlüğümüz teknik ekiplerince, Ankara’ya su sağlayan tüm barajlardan ru-
tin olarak numuneler alınmakta ve havza koruma çalışmaları kapsamında barajlar kont-
rol edilmektedir. Barajları besleyen tüm derelerden ve baraj gölünden alınan numuneler, 
akredite olmuş laboratuarlarımızda incelenerek barajların su kalitesi kontrol altında 
tutulmaktadır. Barajlardan alınan sular İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde modern yön-
temlerle arıtılarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulmaktadır. Arıtma Tesisi’nden çıkan 
suyun kalitesi ise Türk ve Dünya standartlarının üzerindedir. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Genel Müdürlüğümüz, Ankara genelinde yaklaşık 1040 
odak noktasında musluklardan numuneler almakta ve su kalitesini denetlemektedir. Bu 
analiz sonuçları da günlük olarak  www.aski.gov.tr adlı web sayfamızda yayınlanmaktadır. 
Başkentliler çok kaliteli musluk suyu kullanmaktadır.

Ankara şebeke suyunun diğer bir özelliği de insan vücudu için gerekli birçok minerali 
yeterli miktarda barındırmasıdır. Vücudun ihtiyacı olan, özellikle çocukların ve yaşlıların 
kemik yapısı için büyük önem taşıyan kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum gibi 
birçok mineral, en kolay içtiğimiz suyla vücuda alınır ve vücudun ihtiyacının bir kısmı bu 
şekilde karşılanır. Ankara’nın içme suyunun kalitesi uzman tüm kurum, kuruluş ve üniver-
sitelerce tasdik edilmiştir. 

Suyumuzdaki Minerallerin Vücuttaki Fonksiyonları:  

Sodyum: Vücut dokularını esnek tutar ve vücuttaki su miktarını ayarlar. 

Klorür: Sodyum ile birlikte vücudun su dengesinde etkilidir. Özellikle hazım açısından 
önemlidir. Çünkü mide asidinde de klorür bulunur. 

Potasyum: Vücuttaki sıvı dengesini adale ve sinir fonksiyonlarını ayarlar. Ayrıca vücu-
dun asit dengesi için önemlidir ve vücut enzimlerini aktive eder. 

Kalsiyum: Kemik ve diş yapısının gelişmesinde etkilidir. Kansızlıkta ve sinirlerin adale 
hücrelerine nakledilmesinde önemli bir rol oynar. Özellikle çocukların ve yaşlıların kemik 
yapısında büyük önem taşımaktadır.

Magnezyum: Sinirleri kas hücrelerine iletir. Ayrıca bedenin sakin olmasını da sağlar. 

Bikarbonat: Vücuttaki asit dengesini ayarlar. Mide ve bağırsağı olumlu                 
yönde etkiler.

I. Genel Bilgiler
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6.1.3. Kamulaştırma Hizmetleri 

Ankaralı vatandaşlarımıza daha kaliteli 
ve daha hızlı hizmet verebilmek için imalatını 
gerçekleştireceği içme suyu, atıksu ve yağmur 
suyu hatları ile depo, pompa istasyonu, içme 
suyu ve atıksu arıtma tesisleri gibi yapıların 
inşa edileceği alanlarda Genel Müdürlüğümüz 
zaman zaman mülkiyetlerde kamulaştırma 
faaliyetlerinde bulunmaktadır. Kurumumuz 
hak sahipleriyle mümkün olduğunca uzlaşma 
yoluna gitmekte, kamunun ve maliklerin 
karşılıklı hakları gözetilerek en uygun çözümü 
üretmeye çalışmaktadır.

Genel Müdürlüğümüz bir kamu kurumu 
olduğu için yaptığı harcamalarda da son derece 
titiz davranmaktadır. Öncelikle kamu yararını 
ve kamu menfaatini gözeten kurumumuz, 
kamulaştırma hizmetlerini de hak sahipleri-
ni mağdur etmeden gerçekleştirme gayreti 
içerisindedir.

Bu amaçla 2010 yılı içerisinde Ankara ili 
ve çevresinde gerekli kamulaştırmalar ya-
pılmış olup toplam 75.884 metrekare alan 
kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırma hizmetlerinde birtakım güç-
lüklerle de karşılaşılmaktadır. Öncelikle Kuru-
mumuzun görüşü alınmadan yapılan bazı imar 
çalışmalarında su dağıtım sistemi elemanları, 
depolar, pompa istasyonları ve arıtma tesisi 
yerleri için yer ayrılmamaktadır. Daha son-
radan bu tür alanlarda Kurumumuz, çok yük-
sek bedellerle kamulaştırma yapmak mec-
buriyetinde kalmaktadır. Bu tür yapılar imar 
planlarında yer aldığı takdirde ise hiçbir bedel 
ödemeye gerek kalmadan su dağıtım hizmeti 
rahatlıkla yapılabilmektedir. Dolayısıyla ilgili 

belediyelerin, imar planları hazırlarken Ku-
rumumuzdan görüş alarak bu yönde hareket 
etmesi, kamunun menfaatinin korunması 
açısından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca 
depo ve pompa istasyonlarının yer seçim-
inde, kot farkı ve basınç sınıflandırmasına 
göre teknik ve uzmanlık isteyen hesaplama-
lar kullanıldığından, Genel Müdürlüğümüzün 
görüşü alınmayan ve imar planlarında rastgele 
yerleştirilen depo ve pompa istasyonları sebe-
biyle bazı konutlara istenilen basınçta su ve-
rilememekte, bu yüzden su dağıtımında tüketi-
ci açısından problemler yaşanmaktadır.

Kamulaştırma çalışmalarında karşılaştığımız 
diğer bir problem de maliklerin rayicin çok 
üstünde bedeller talep etmesi durumunda 
uzlaşma sağlanamayıp konu mahkemelere 
intikal ettiğinde, mahkeme heyetince atanan 
bazı bilirkişilerin kimi zaman kamu menfaa-
tini gözetmeyip şahısların maddi kazançlarını 
ön planda tutan raporlar hazırlamasıdır. Hu-
kuk kararlarına sonuna kadar saygılı olan 
Genel Müdürlüğümüzde, kamu kaynaklarına 
sahip çıkılması ve korunmasının önemine 
vâkıf olmayan, şahsi çıkarları gözetir tarzda 
bilinçsizce hazırlanmış bilirkişi raporları cid-
di anlamda üzüntüye sebep olmaktadır. Özel-
likle bilirkişilerin bu keyfi uygulamalarının da 
önüne geçilmesi gerekmektedir.

2010 yılı içerisinde kamulaştırılan 75.884 
metrekare alan için ödenen bedel, mahkeme 
sonucu oluşan bedeller de dâhil yaklaşık 34 mil 
yon TL’dir.
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6.2. Atıksu ve Yağmur Suyu  
 Faaliyetleri

 � Kullanılmış suların ve yağmur sularının 
toplanması, yerleşim yerlerinden 
uzaklaştırılması,

 � Atıksuların ilgili yönetmeliklere uygun 
olarak arıtılarak uzaklaştırılması,

 � Bu süreçte gerekli olan her türlü tesisin 
projelendirilmesi,

 � Tesislerin projelere uygun olarak 
yapılması,

 � Tesislerin işletilmesi, bakım ve 
onarımının yapılması hizmetleri 
sunulmaktadır.

 � Endüstriyel atık su denetimi 
çalışmalarının yürütülmesi hizmetleri 
sunulmaktadır. 

6.2.1. ASKİ Öncesi Mevcut Kanalizasyon 
Sistemi ve ASKİ Döneminde Yapılanlar

Genel Müdürlüğümüz, Ankara Şehrinin 
kanalizasyonla ilgili planlama, yatırım ve 
işletme hizmetlerini 1988 yılı başından beri 
yürütmektedir. Bu hizmetler daha önce Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, Devlet 
Su İşleri (DSİ), İller Bankası ve İlçe Belediyeleri 
tarafından yürütülmekteydi.

 Ankara’nın 1940 ve 1950’li yıllarda 
yapılan kanalizasyon sistemi, hızla artan nü-
fusa paralel olarak geliştirilememişti. Ankara 
Kanalizasyon ve Yağmursuyu Sistemi için 
1969 yılında DSİ,   1979 yılında İller Bankası 
tarafından iki defa master plan ve fizibilite 
çalışması yapılmıştı. Bu master planlarında 
öngörülen sürelerde yatırımların çok az bir 
bölümü gerçekleştirilebilmişti. Bu nedenle 
de Ankara’da kanalizasyon sorunu çok ciddi 
boyutlara ulaşmıştı. Kanalizasyon hizmetlerinin 
idaremize devredildiği 1988 yılında özellikle 
gecekondu bölgelerinde kanalizasyonu olma-
yan yerler çevre sağlığı açısından tehdit un-
suru oluşturmaktaydı. Şehrin birçok yerinde 
dereler, açık kanalizasyon mecraları olarak 
akmaktaydı. 

Kentin içinden geçen ana dereler (Çubuk 
Çayı, Hatip Çayı, İncesu Deresi, Dikmen De-
resi vs.) yağmur suyu taşkınlarına karşı DSİ 
tarafından ıslah edilmişti. Ancak o dönemler, 
şehrin iç kısımlarındaki yağmursularını bu ana 
derelere iletecek yağmursuyu sistemi yetersiz 
olduğundan orta şiddetteki yağmurlarda bile 
can ve mal kaybına neden olan taşkın fela-
ketleri meydana gelmekteydi.

Ayrıca yine ASKİ öncesi dönemde şehrin 
kanalizasyon altyapısının bir bölümü eko-
nomik ömrünü doldurmuş, kalite ve kapasite 
olarak da yetersiz olduğundan yenilenmesi ge-
rekmekteydi. Özellikle gecekondu bölgelerin-
de, mahalle sakinlerinin katkılarıyla yapılmış 
olan mevcut kanalizasyonlar çap ve kalite 
olarak yetersiz olduğundan ihtiyaca cevap 
verememekteydi. Sık sık meydana gelen arıza 
ve tıkanmalar nedeni ile de büyük işletme 
masrafı doğmaktaydı. 

I. Genel Bilgiler
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1988 yılında Çamlıdere Barajı’nın devreye 
girmesiyle şehre verilen su miktarının takriben 
%40 oranında artmasına paralel olarak, atıksu 
üretiminde de meydana gelen artış, kalite ve 
kapasite olarak zaten yetersiz olan kanalizas-
yon sistemindeki sorunları ve bunun yarattığı 
çevresel problemleri daha da arttırmıştı. 

Kanalizasyon bakım, onarım, işletme ve 
yatırım hizmetlerinin ASKİ sorumluluğuna 
geçmesinden sonra, hizmetler tek elden yürü-
tülmeye başlanmış, ilk olarak da Büyük Anka-
ra Kanalizasyon Projesi (BAKAY) başlatılmıştır. 
Bu proje kapsamında atıksu-yağmursuyu, 
dere ıslah sistemleri ve atıksu arıtma tesisi için 
1989 yılında bir fizibilite çalışması yaptırılmış 
ve planlanan yatırımların gerçekleşebilmesi 
amacıyla da çeşitli finans kuruluşlarından kre-
di temin edilmiştir.

 BAKAY Projesi’nin hayata geçirilmesiy-
le Ankara’da kanalizasyon sistemi olmayan 
bölgelere hizmet götürülmüş, yeni atıksu ve 
yağmursuyu kanalları yapılmış, bunların yanı 
sıra kalite ve kapasite açısından yetersiz ve sık 
arıza yapan mevcut kanalı olan bölgelerde de 
rehabilitasyon amaçlı tekniğine uygun yeni 
kanalizasyon sistemleri yapılmıştır.

Sağlıklı ve temiz bir başkent oluşturmak 
amacıyla BAKAY doğrultusunda atıksu ve 
yağmursuyu kollektörleri, atıksu ve yağ-
mursuyu şebekesiyle atıksu arıtma tesisi 
inşaatlarının yapımı tamamlanmıştır.

Şehre verilen suyun toplanarak atıksu kollek- 
törleriyle atıksu arıtma tesisine ulaşımı temin 
edilmiş, şehirdeki gelişigüzel akan dere ve çay-
lar ıslah edilmiş feyezanlara karşı oluşabilecek 
tehlikeler azaltılmış, şehir içerisinde gerek 
hayatı etkileyen gerekse altyapıya zarar 
veren, can ve mal kayıplarına sebep olan sel 
baskınları en aza indirilmiş, cadde ve sokaklar-
da oluşan su birikintilerinin büyük çapta önüne 
geçilmiştir. Sağlıksız durumda bulunan kanali-
zasyon sistemi düzenli hale getirilmiştir.

Gerek Ankara Çayı gerekse Ankara Çayının 
bağlandığı Sakarya Nehrinin kirliliği önlenmiş, 
İnsan sağlığına ve çevreye verilen zararlar en 
aza indirilmiştir.

Projede programlanan hedeflere fazlasıyla 
ulaşılmıştır. Mevcut kurumsal yapımızdan da 
kaynaklanan nedenlerle altyapı hizmetleri ko-
nusunda böyle büyük bir projenin bitirilmesin-
den dolayı bilgi birikimi ve tecrübe sağlanmıştır. 
Bunun neticesi benzer şekilde iş yapan kurum-
larla istişare sonucu bilgi aktarımı yönüne gi-
dilmektedir.

BAKAY sürekli güncellenen ve yaşayan 
bir projedir. Ankara’nın artan nüfusuna bağlı 
olarak gelişen ve yeni oluşan yerleşim bölge-
lerine hızlı bir şekilde atıksu ve yağmursuyu 
hatları döşenmektedir. 2010 yılında An-
kara genelinde toplam 10.009 km atıksu ve 
yağmursuyu hattı ile Ankara halkına hizmet 
verilmektedir.
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Ankara Kanalizasyon Projesi

İlimizin mevcut toplam atıksu / yağmur 
suyu toplama sistemi mevcut durumu 2010 yılı 
sonu itibarı ile şöyledir:

31.12.2010 tarihi itibariyle mevcut durum

 � Atıksu Arıtma Tesisi   : 3 adet 

 � Yağmur Suyu    : 2.339 km

 � Atıksu    : 7.555 km

 � Baks    : 115 km

 � TOPLAM*   : 10.009 km

* Mücavir Alana yeni katılan ilçelerin altyapıları da dâhil

Yeni Belediye Yasası ile yatırım ve hizmet 
alanımıza giren belediyelerde kanalizasyon 
tespit ve proje çalışmaları tamamlanmış olup 
gerekli altyapı yatırımlar bütçe programı çer-
çevesinde yapılmaktadır. Ayrıca; mevcut şebe-
kenin ekonomik ömrünü doldurmuş olan bir 
kısmının da yenileştirilmesi öngörülmektedir.

I. Genel Bilgiler
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6.2.2. Atıksu-Yağmur Suyu Yatırım 
       Faaliyetleri

1994-2010 Atıksu-Yağmursuyu Proje Üretimi

1994 489 161 650

1995 212 82 294

1996 109 35 144

1997 194 89 283

1998 226 44 270

1999 144 71 215

2000 469 99 568

2001 391 222 613

2002 457 127 584

2003 97 77 174

2004 40 18 57

2005 157 171 329

2006 1.390 220 1.610

2007 2.136 593 2.729

2008 54 20 74

2009 65 48 113

2010 122 36 158

 Atıksu Yağmursuyu 
  Yıllar Projelendirme Projelendirme Toplam
 (km) (ad) 

1994-2010 Atıksu-Yağmursuyu İnş. Gerçekleşmesi

1994 135,3 17,4 152,7

1995 322,8 76,3 399,1

1996 348,8 113,0 461,8

1997 339,7 110,0 449,7

1998 266,9 95,2 362,1

1999 204,5 56,9 261,4

2000 190,6 80,7 271,3

2001 170,6 51,2 221,8

2002 146,9 63,9 210,8

2003 157,2 79,6 236,8

2004 71,5 31,6 103,1

2005 178,9 89,5 268,4

2006 219,1 82,2 301,3

2007 265,7 67,2 332,9

2008 242 96,0 338

2009 265,3 69,8 335,1

2010 300,7 108,2 408,9

Toplam 3.826,5 1.288,7 5.115,2

   Yıllar Atıksu (İhale)  Yağmursuyu (İhale) Toplam
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6.2.3. Atıksu Arıtma Tesisleri

Ankara genelinde faal olarak çalışan 3 adet 
atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Kalecik ve 
Ayaş ilçelerimize yaptığımız atıksu arıtma te-
sisleri tamamlanmış olup, test çalışmaları de-
vam etmektedir. Elmadağ ve Kazan ilçelerimize 
atıksu arıtma tesisleri inşaatları tamamlan-
ma aşamasında olup, 2011 yılında devreye 
alınacaktır.

6.2.3.1. Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma 
Tesisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi 1980’li yılların 
sonunda, Ankara halkının ve çevresinin sağlığı-
nı doğrudan etkileyerek hastalıklara neden olan 
atıksu kirliliği konusunda çevre koruma ön-
lemlerinin geliştirilmesi ihtiyacını saptamıştır. 
Bunun sonucunda Genel Müdürlüğümüz 1988 
yılında evsel ve endüstriyel atıksular ile ilgili, 
Ankara Büyükşehir Atıksu Kirliliği Fizibilite 
Çalışmasını (FÇ) gerçekleştirecek Müşaviri 

görevlendirmiştir. Bir yıl içinde gerçekleştirilen 
Fizibilite Çalışması, 1989 yılı Ekim ayında 
tamamlanmıştır.

Proje aşaması ve ihale ilanı sonrasında Türk-
Alman Konsorsiyumu ile yapılan sözleşme 
1992 yılında imzalanmıştır. Türkiye’nin 
Başkent’inin Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma 
Tesisi’nin beş yıllık inşa dönemi sonunda, 
sözleşmede belirtildiği gibi 1 Ağustos 1997 tari-
hinde işletmeye açılmıştır. Altı aylık işletmeye 
alma ve iki yıllık eğitim ve işletme dönemleri 
sonrasında Kesin Kabul Tutanağı 12 Mayıs 2000 
tarihinde imzalanmış ve Genel Müdürlüğümüz, 
tesisi ve işletme sorumluluğunu devralmıştır.

Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi, günde 765.000 
m3 atıksu arıtma kapasitesi ile aktif çamur pro-
sesi bazında projelendirilerek inşa edilmiştir. 
Tesisin genişletilmesi, 2025 yılında yaklaşık 
6 milyon eşdeğer nüfusa hizmet verebilecek 
kapasitede olup, Dünya’nın En Büyük 4. Atıksu 

YILLAR İTİBARİ İLE DÖŞENEN ATIKSU-YAĞMURSUYU BORU MİKTARI (km)
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Tesiste arıtma sırasında elde edilen bi-
yogazdan elektrik üretilerek tesisin elektrik 
ihtiyacının % 80’i karşılanmaktadır. Bu şekilde 
biyogazdan elde edilen elektrik enerjisiyle yıllık 
8,5 milyon TL tasarruf sağlanmaktadır. 

Arıtma tesisinin 1997 yılı Ağustos ayında 
işletmeye alınmasından önce Ankara Çayı 
ve Sakarya Nehrine dökülen bütün evsel 
atıksular ile endüstriyel atıksuların neredeyse 
tamamı arıtılmadan sisteme karışmakta idi. 
Bunun sonucunda Ankara Çayı’ndaki BOİ5 (Bi-
yolojik Oksijen İhtiyacı) konsantrasyonu orta-

lama 145 mg/l iken pik zamanlarda 350 mg/l’ye 
ulaşmaktaydı. Kurak yaz aylarında Ankara 
Çayı açık bir kanalizasyondan farklı değildi. An-
kara Büyükşehir Belediyesi şehrin atıksuyunu 
nehir sistemine bırakmadan önce arıtmak için 
çalışmalara başladı. Su kalitesi ve su kullanımı 
ile ilgili yürürlükteki yasalar temel alınarak, te-
sis için gerekli olan arıtma seviyesi belirlendi. 

Arıtmanın esas amacı, alıcı su havzalarında-
ki su kalitesini IV. sınıftan II. sınıfa çıkarmak ve 
akarsulardaki BOİ5 konsantrasyonunu ortala-
ma 8 mg/l’nin altına düşürmektir. 

Dünya’nın En Büyük 4. Atıksu Arıtma Tesisi

Yıllık Üretilen Elektrik 22 milyon kwh
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Tesisteki özümleme tanklarında açığa çıkan 
biyogaz iki adet silindirik gaz tankında (her biri 
4.000 m3) depolanmaktadır. Blok tipte termal 
güç istasyonunda bulunan her biri 1.650 KW 
kapasiteli iki elektrik jeneratörü, gazı elektrik 
enerjisine çevirmektedir ve şu anda tesisin top-
lam enerji ihtiyacının yıllık ortalama yaklaşık 
%80’nini karşılamaktadır.   

Tesiste yer alan üniteler aşağıdaki gibidir:

 � Ön Arıtma Ünitesi

 � Ön Çökeltme Tankları

 � Havalandırma Tankları

 � Son Çökeltme Tankları

 � Ham Çamur Yoğunlaştırma Tankları

 � Çamur Özümleme Tankları 

 � Biyogaz Güç İstasyonu

 � Özümlenmiş Çamur Yoğunlaştırıcıları 

 � Çamur Susuzlaştırma Ünitesi

Temel Tasarım Kriterleri

1988/1989 Fizibilite çalışmalarında sonuç 
olarak mekanik ve biyolojik atıksu arıtmalı 
(aktif çamur prosesi), havalandırmasız çamur 
özümleme ve susuzlaştırmalı konvansiyonel 
atıksu arıtma tesisi, mali açıdan en ekonomik 
ve teknik açıdan en uygun çözüm olarak 
seçilmiştir.

Tesis biyogazı elektriğe  çevirerek kendi 
ihtiyacının %80’ini karşılamaktadır.

TEMEL TASARIM KRİTERLERİ

Proses hattı sayısı 2½ 3 4

Tahmini nüfus 3.277.000 3.970.000 4.859.000

Eşdeğer nüfus 3.920.000 4.833.000 6.288.000

Ortalama atıksu miktarı, metreküp/gün 765.000 971.000 1.377.000

Ortalama kuru hava debisi, metreküp/sn 8,85 11,24 15,94

Maksimum kuru hava debisi, metreküp/sn  10,19 12,93 18,33

Maksimum yağışlı hava debisi, metreküp/sn 17,71 22,48 31,88

BOİ5 yükü (60 gr/kişi/gün), kg/gün 235.175 290.000 377.300

Ham ve fazla çamur (%1,5 KM, yoğunlaştırılmamış) metreküp/gün 20.907 25.778 33.538

Özümlenmiş çamur (%3,3 KM), metreküp/gün 6272 7733 10.061

Bant filtre presi sonrasında çamur keki (%30 KM), metreküp/gün 704 869 1130

Çıkış Suyu (arıtılmış su)   

BOİ5 konsantrasyonu, mg/l  < 30  

Filtre edilebilir katılar, mg/l < 30  

Genişletme aşamaları 1.Aşama 2.Aşama 3.Aşama

I. Genel Bilgiler
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Kirlilik Yükleri ve Arıtma Verimi

Ülkemizde alıcı ortama verilen temizlenmiş 
sudaki Askıda Katı Madde (AKM) ve BOİ5 

miktarları 30 mg/l’nin altında olmalıdır. An-
kara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinde de çıkış 
suyu limit değerleri olarak bu değerler geçerli-
dir. Arıtma tesisinin arıtım verimliliği de BOİ5 ve 
AKM değerlerindeki azalmayla değerlendirilir. 
Tesisin arıtma verimi yıllık ortalamada BOİ5 ve 
AKM de %90’nın, KOİ de %85’in üzerindedir.

6.2.3.2. Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi

Ankara ili sınırları içerisinde kalan Çu-
buk ilçesinde “Çubuk Atıksu Arıtma Te-
sisi” yapılmıştır. “Çubuk Atıksu Arıtma Te-
sisi” Çubuk ilçesi ile birlikte bağlı mahallelerin 
atıksularını arıtmaktadır. Sistem olarak çamur 
stabilizasyonu da içeren “Uzun Havalandırmalı 
Aktif Çamur Sistemi” seçilmiştir. Çubuk Atıksu 
Arıtma Tesisinde azot ve fosfor giderimi 
yapıldığı ve ileri arıtmaya sahip olduğu için, 
arıtılmış çıkış suyu yeşil alanların sulanma-
sında rahatlıkla kullanılabilir özelliktedir. 
Arıtılan sular, önce Çubuk Çayı’na, ardından da 
Ankara Çayı’na verilmektedir.

Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi’nin karakteris-
tikleri aşağıda belirtilmiştir:

6.2.3.3. Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi

Ankara ili sınırları içinde, Çubuk 1 Barajının 
membaında kalan Karaköy mevkiinde “Kara-
köy Atıksu Arıtma Tesisi” yapım çalışmaları 
tamamlanmıştır. “Karaköy Atıksu Arıtma Te-
sisi”, Pursaklar ilçesinin bir kısmı ile Akyurt il-
çesi ve Esenboğa, Sirkeli, Karacaören, Altınova, 
Sarayköy bölgeleri ile birlikte bağlı mahalle ve 
yerleşim yerlerinin atık sularını arıtmaktadır.

Karaköy Atıksu Arıtma Tesisinde azot ve 
fosfor giderimi yapıldığı ve ileri arıtma teknolo-
jisine sahip olduğu için, arıtılmış çıkış suyu yeşil 
alanların sulanmasında rahatlıkla kullanılabilir 
özelliktedir. Arıtılan sular, önce Çubuk Çayı’na, 
ardından da Ankara Çayı’na verilmektedir. 

Hedef Yılı Eşdeğer Nüfusu : 110,000
Hedef Yılı Günlük Ort. Akımı :  19,250  m3/gün
Hedef Yılı Maks. Akımı : 2,000 m3/sa
Hedef Yılı Pik Kuru Hava A. : 1,150 m3/sa
Hedef Yılı Minimum Akımı : 760 m3/sa
Hedef Yılı Kirlilik Yükü : 4,500 kg  BOİ5/gün
Deşarj Noktası :  Çubuk Çayı
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Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi’nin karakte-
ristikleri aşağıda belirtilmiştir.

6.2.3.4. Kalecik Atıksu Arıtma Tesisi

Kalecik Arıtma Tesisi yapımına 2009 yılı 
Ağustos ayında başlanmış olup tesisin inşaatı 
240 günde tamamlanmıştır. Bu tesis 3 ka-
deme olarak planlanmış ve inşa edilen 1. Ka-
demenin günlük olarak arıtabileceği atıksu 
miktarı 2500 metreküptür. Arıtma tesisi Uzun 
Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemine göre 
projelendirilmiştir. İlerleyen yıllarda tah-
min   edilen nüfus artışına bağlı olarak tesisin 
kapasitesi önce 68.000 nüfusa, daha sonra da 
160.000 nüfusa hizmet verebilecek şekilde 
tasarlanmıştır. Kalecik Atıksu Arıtma Tesisinde 

I. kademede Kalecik İlçesinin atıksularının 
arıtılması planlanmıştır. Arıtma Tesisinde 
arıtılan atıksu Uludere’ye deşarj edilmektedir. 
Tesisin yapım çalışmaları tamamlanmış olup 
2011 yılı başında atıksu arıtımına başlanmıştır. 

6.2.3.5. Ayaş-Sinanlı Atıksu Arıtma Tesisi

Ankara ili sınırları içerisinde kalan Ayaş 
ilçesinin atık sularını arıtmak üzere bölgeye 
müşterek ileri arıtım teknolojisine sahip bir 
atıksu arıtma tesisi yapılmıştır. Ayaş ve Sinanlı 
Atıksu Arıtma Tesisi Ayaş ilçesi ile birlik-
te Sinanlı ve bağlı mahallelerin atıksularnı 
arıtmaktadır. Sistem olarak çamur stabili-
zasyonu içeren “Uzun Havalandırmalı Aktif 
Çamur Sistemi” seçilmiştir. Ayaş Atıksu Arıtma 
Tesisinde azot ve fosfor giderimi yapıldığı ve 
ileri arıtmaya sahip olduğu için arıtılmış çıkış 
suyu yeşil alanların sulanmasında rahatlıkla 
kullanılabilir özelliktedir. Arıtılan sular, Uğur 
Çayına verilmektedir. Tesisin 1. Kademe kapa-
sitesi 6.500 metreküp/gündür.

Tesisin tüm inşaat çalışmaları tamamlanmış 
ve işletmeye hazır hale gelmiştir.

Hedef Yılı Eşdeğer Nüfusu : 160,000 
Hedef Yılı Günlük Ort.Akımı : 42,000 m3/gün
Hedef Yılı Maks. Akımı : 3,500 m3/sa
Hedef Yılı Pik Kuru Hava A. : 2,300 m3/sa
Hedef Yılı Minimum Akımı : 8,800 kg BOİ5/gün
Deşarj Noktası :  Çubuk Çayı

I. Genel Bilgiler
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6.2.3.6. Kazan Atık Su Arıtma Tesisi

Kazan Atıksu Arıtma Tesisi, Kazan İlçesi 
merkezi ve yakın çevresindeki atıksuları 
arıtmak üzere inşa edilmiştir. Tesisin günlük 
kapasitesi 15.000 metreküp/gün olup, bu atıksu 
arıtma tesisi ileri arıtım teknolojisine sahiptir. 
Diğer atıksu artıma tesislerinde olduğu gibi bu 
tesiste de sistem olarak “Uzun Havalandırmalı 
Aktif Çamur Sistemi” seçilmiştir. Kazan 
Merkez Atıksu Arıtma Tesisinde azot ve fos-
for giderimi yapıldığı ve ileri arıtmaya sahip 
olduğu için arıtılmış çıkış suyu yeşil alanların 
sulanmasında rahatlıkla kullanılabilir özellik-
tedir. Kazan Atıksu Arıtma Tesisi’nin inşaat 
çalışmaları tamamlanmış olup mekanik 
aksamın montajına devam edilmektedir. Tesis 
2011 yılında işletmeye alınacaktır.

6.2.3.7. Elmadağ Atıksu Arıtma Tesisi

Elmadağ İlçesi merkezi ve yakın çevresin-
den kaynaklanacak atıksuları arıtmak üzere 
bölgeye 8.700 metreküp/gün kapasiteli ileri 
arıtım teknolojisine sahip bir atıksu arıtma te-
sisi ve dere ıslahı yapılmaktadır. Sistem olarak 
“Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi” 
seçilmiştir. Tesis arıtılmış su Elmadağ Deresi’ne 
deşarj edilecek şekilde projelendirilmiştir.

Tesisin inşaat işleri tamamlanmış olup me-
kanik aksam montajı devam etmektedir. 2011 
yılının ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanmak-
ta olan tesis yine aynı süre içinde işletilmesi 
planlanmaktadır. 
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6.3. Laboratuar Hizmetleri 

İvedik, Pursaklar, Kazan ve Çubuk Arıtma 
Tesislerindeki laboratuarlarda günlük ru-
tin su analizleri yapılmakta olup, ileri düzey-
deki analizler Merkez laboratuarlarımızda 
yapılmaktadır.

Genel Faaliyetler

Merkez laboratuarımızca arıtma tesisleri-
mizden ve odak noktalarından düzenli olarak 
alınan su numunelerinin analiz sonuçları 
www.aski.gov.tr adlı internet sayfamızda 
“Su Kalitemiz” başlığı altında internet üzerin-
den yayınlanmaya devam edilmiş ve günlük 
şebeke suyumuzun kalitesi WHO, TSE ve Sağlık 
Bakanlığı standartları ile karşılaştırmalı olarak 
halkımızın dikkatine sunulmuştur. 

Laboratuarımızda bulunan gelişmiş enstrü-
mantal analiz cihazlarının en verimli halde 
çalıştırılması ile, hem Genel Müdürlüğümüzün 
hem de yapılan ücretli analizler ile özel şahıs 
ve şirketler ile diğer kamu kurumlarının 
hizmetlerimizden yararlanabilmesi imkanı 
sağlanmıştır. 

 �  Laboratuarımız TÜRKAK akredite belge-
sine sahiptir.

 � Öncelikle merkez laboratuarımızda ve 
tesis laboratuarımızda ihtiyaç duyulan 
yeni analiz metotları ile ilgili analiz 
föylerinin Standard Metotlara göre 
düzenlenmesi ve mevcut kullanılan 
metotlardaki gelişme ve değişikliklerin 
analiz föylerine eklenmesi çalışmaları 
yapılmıştır.

 � İçme suyu arıtma tesislerimizde kullanıl-
mak üzere alımı yapılan çeşitli kimyasal 
maddelere ilişkin özel analiz metotları 

araştırılarak bu malzemelerin uygun-
luk ve kalite testlerinin yapılabilmesi 
sağlanmıştır. 

 � ICP (MS) Cihazı satın alınarak analizlerin 
daha seri olarak yapılması sağlanmıştır.

 �

Ankara’nın günlük su ihtiyacını karşılayan 
Genel Müdürlüğümüz; bünyesinde bulunan 
son sistem laboratuarlarda incelediği su nu-
muneleriyle Ankara halkının daha sağlıklı su 
kullanmasını sağlamaktadır. 

Laboratuarımızda TS–266, ASTM, Standart 
Methods ve kısmen de EEC standartlarınca 
öngörülen analiz metotları kullanılarak 1040 
ayrı noktadan belirli aralıklarla alınan su nu-
muneleri kontrol edilmekte ve denetlenmek-
tedir. Laboratuarımız; Temiz Su, Atık Su, Bak-
teriyoloji birimlerinden oluşmaktadır.

I. Genel Bilgiler
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6.3.1. Temiz Su Laboratuarı

Bu laboratuarımızda içme suyu kalitesi in-
celenmekte ve abone şikâyetleri değerlendiril-
mektedir. Ayrıca ihtiyaç duyduğumuz kimya-
sal malzemelerin (Alüminyum sülfat, polimer 
vb.) kalite analizleri yapılmaktadır. İvedik Su 
Arıtma Tesisi’nin düzenli ve verimli çalışması 
için gerekli olan tüm analizler ile yeraltı 
sularının periyodik kontrolü yine bu laboratu-
arda yapılmaktadır.

6.3.2. Atık Su Laboratuarı

Ankara Merkezi Atık Su Arıtma Tesisimizin 
işletilmesine yönelik olarak Ankara’daki 
mesken ve endüstriyel atıkların kontrolü ile 
atıksu artıma tesislerimizin çıkış suyu kalitesi 
sürekli olarak kontrol edilmektedir.

6.3.3. Bakteriyoloji Laboratuarı

Günlük olarak alınan numunelerle suyun 
bakteriyolojik olarak kullanıma uygunluğunun 
kontrol edilmesi hizmetleri yürütülmektedir.

 6.3.4. Analiz Hizmetleri

2010 yılı hizmet döneminde, hem ASKİ Genel 
Müdürlüğü görevleri kapsamındaki çalışmalar 
aksatılmadan yürütülmüş hem de özel kuruluş 
ve kamu kurumlarına içme suyu, atık su ile 
ilgili yapılan analizlerle hizmet verilmiştir. Bu 
kapsamda,

 � Sızıntı ve şebeke şikayet sularının analiz-
leri,

 � Kimyasal ve Bakteriyolojik şebeke kont-
rol analizleri,

 � İlçe Belediyelerden alınan şebeke suları-
nın analizleri,

 � Baraj, havza ve yeraltı suyu kaynakları-
nın analizleri,

 � Endüstriyel denetim hizmetlerine yöne-
lik analizler,

 � İçme Suyu ve Atıksu Arıtma Tesislerinin 
kontrolü,

 � Harici kurumlara ücretli analizler,

 � Debi ölçüm komisyonlarınca alınan nu-
munelerin ücretli analizleri,



ASKİ • 2010 FAALİYET RAPORU70

 � Arıtma Tesislerimizde kullanılmak üze-
re alınan kimyasal maddelerin analiz-
leri yapılarak ilgili birimlere raporları 
iletilmektedir.

Su Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü, Merkez 
Laboratuarı ve Tesis Laboratuarlarında 2010 
yılında analizi yapılan toplam numune sayısı 
yandaki tabloda verilmiştir: 

Kimyasal Analiz

Toplam Numune Adedi 33.179

Toplam Parametre Adedi 227.077

Birim                                              Sayı

I. Genel Bilgiler
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Genel Müdürlüğümüz Laboratuarları Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından 

verilen Akreditasyon Sertifikasını alarak teknik yeterliliğini ispatlamış ve uluslar arası 

güvenilirlik kazanmıştır. Laboratuarlarımızdan çıkan deney raporları da uluslararası bir 

boyut kazanmıştır.

TÜRKAK yetkilileri tarafından bir süredir akredite olmak için denetlenen 

Laboratuarlarımız, personelimizin üstün gayretleriyle denetimleri başarıyla tamamlamış 

ve Akreditasyon Sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Laboratuarlarımızın kalitesi ve 

güvenilirliği ulusal ve uluslar arası platformda kabul görmüştür. Laboratuarlarımız ulus-

lar arası kriterleri yerine getiren ve yeterliliği kanıtlanmış uzman laboratuar olarak 

anılmaktadır. Sertifikanın amacı, herhangi bir testin ne zaman, nerede ve kim tarafından 

yapılırsa yapılsın aynı sonucu vermesini sağlamaya yöneliktir. 
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KURTBOĞAZI BARAJI
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6.3.5. Boru Test Laboratuarı

Kurumumuz bünyesinde kurulmuş olan 
“Boru Test Laboratuarı” Eylül ayı içinde dev-
reye alınmıştır. Boru Test Laboratuarı” ile hem 
müteahhitlerin hem de Kurumumuzun döşediği 
tüm boruların kalite testleri yapılmakta, tes-
tleri geçemeyen borular döşenmemektedir. 
2011 yılı içerisinde boru test laboratuarımız 
için akreditasyon çalışmaları başlatılacak ve 
sertifika alınacaktır. Türkiye’de sular idareleri 
arasında akredite olmuş boru test laboratuarı 
bulunmamaktadır. 

6.4. Su ve Kanal İşletme Hizmetleri

Kurumumuz, etkin ekip çalışması, sürekli 
ve zamanında hizmet anlayışı ile hareket etme 
esasları kapsamında, çevrenin korunması 
duyarlılığı içinde tüm içmesuyu ve kanalizas-
yon şebekelerinin işletimi, bakımı, onarımı ve 
sürekli olarak kontrolünü yapmaktadır.

Bu kapsamda Su ve Kanal İşletme Dairesi 
Başkanlığımız Büyükşehir Belediyemize yeni 
katılan ilçe belediyeleri ve köylerimiz (mahalle) 
dâhil 4.431.719 nüfusa su ve kanal hizmetleri 

vermektedir. Toplam 850.000 (ha) alan içeri-
sinde 9.922 km İçme Suyu şebeke hattı ile 
10.009 km atıksu ve yağmursuyu hatlarının 
işletimi, bakımı, onarımı ve daimi kontrolünü 
yürütmektedir. 

Bu çerçevede;

 � Mevcut su ve kanalizasyon şebekesinin 
bakımı ve onarılması,

 � Şebeke üzerinde su dağıtımı için gerekli 
manevraların yapılması,

 � Şube yolunun tesisi ve tamiri,

 � Abone sularının açılıp kapanması, bütün 
şebekelerde ve şube yollarında mev-
cut su kaçaklarının tespit edilmesi ve 
kaçakların önlenmesi,

 � Alo 185 servisinin etkinliğinin arttırılarak 
arızalara anında müdahale edilmesi;

 � Şebeke dağıtımından sonra İşletme 
Dairesi Başkanlığınca işletme projele-
rinin hazırlanması, gerekli kontrollerin 
yapılması ve işletme amaçları doğ-
rultusunda kullanılması,

 � Hidrolik model kurulması ve coğrafi 
bilgi sistemine yönelik çalışmalarda 
bulunulması ve şebeke planlarına işlen-
mesi,

 � Arızalara ve yapılan işlere yönelik istatis-
tiklerin yapılması,

 � Kanal bağlantı ruhsatı-vizesi, arıza son-
dajı işlemlerinin yapılması ve kanal 
katılım paylarının tespiti,

 � Kurumumuza iş yapan müteahhitlere, 
kooperatiflere ait atıksu-yağmursuyu 
işletme projelerinin kot-koordinat ve 
ölçüm değerlerinin arazi ve büro kont-
rolü ile bilgisayar ortamına aktarılması,

I. Genel Bilgiler
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 � Kurumumuz tarafından yaptırılan içme-
suyu, atıksu ve yağmursuyu imalat-
larının işletme projelerinin de bilgisayar 
ortamına aktarımı ile ilgili faaliyetlerin 
düzenlenmesi, hizmet alanı içerisindeki 
su ve kanalizasyon hatlarının düzgün bir 
şekilde işletilmesi hizmetleri yerine geti-
rilmektedir.

 Ayrıca;
 � Su ve kanal arızalarına müdahale
 � Kanal ve Su Şebekesi döşenmesi (Master 

plana uygun projeli)
 � Su abone şube hattı döşenmesi (yeni-

leme-çap büyütme vs)
 � Vana tespiti ve yükseltilmesi
 � Atıksu /yağmursuyu baca yükseltilmesi, 

yağmursuyu ızgarası yükseltilmesi
 � Atıksu/ yağmursuyu baca temizlenmesi, 

yağmursuyu ızgara temizlenmesi
 � Basınçlı su ile kanalizasyon şebekesin-

deki tıkanıklıkların giderilmesi ve te-
mizlenmesi

 � Vidanjör ile fosseptik çukurların çekilmesi
 � Abonelik iptali işlemlerinin yapılması
 � Arızadan dolayı tahrip edilen asfaltın 

tamir edilmesi veya ettirilmesi
 � Su ve Kanal işletme projelerinin kont-

rolü, bilgisayar ortamına kaydı ve ara-
zi çalışmaları ile devir işlemlerinin 
yapılması

 � Kurumumuz tarafından yapılan  Kanali-
zasyon ve içmesuyu projelerinin de 
bilgisayar ortamına aktarımı, sayısallaş-
tırılması

 � Kanal katılım payı hesaplarının, kanal 
bağlantı ruhsat işlemlerinin yapılması, 
kanal vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 � Yeni su abone keşifleri ve yeni su abone 
bağlantılarının yapılması

 � Su sayaç ayrımı keşiflerinin ve sayaç 
ayrımlarının yapılması

 � Kurum dışı kaynaklara yaptırılması 
düşünülen işletme ve diğer işlerle il-
gili keşif ihale çalışmaları ve kontrollük 
hizmetleri,

 � Fiziki Kaçak Su arama araç ve cihaz-
larıyla şebeke üzerinde ya da abonenin 
dâhili tesisatında meydana gelen fiziki 
kaçakların tespiti ve giderilmesi faali-
yetleri de yürütülmektedir. 

Su ve Kanal İşletme Dairesi olarak gerçekleş-
tirilen faaliyetlerden de görülebileceği gibi 
geçmiş yıllara ait arıza bildirimleri göz önüne 
alınarak gerçekleşmesi muhtemel arıza sayısı 
beklenenden daha az olmuştur. Bunda da, son 
yıllarda alt yapımızda yapılan yeniliklerin 
katkısı büyüktür.

TEMÝZLENEN IZGARA SAYISI 46.691

TEMÝZLENEN BACA SAYISI 22.004

TEMÝZLENEN KANAL HATTI (m) 306.295

TEMÝZLENEN DERE YATAÐI (m) 66.000

ONARILAN SU ARIZA SAYISI 68.943

ONARILAN KANAL ARIZA SAYISI 107.337
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Su ve Kanal İşletme Hizmetlerinde Karşılaşılan Zorluklar
Genel Müdürlüğümüz 20.000 km.lik altyapıyla günün 24 saati kesintisiz hizmet sunmaktadır. Bu 

doğrultuda yürüttüğümüz su ve kanal işletme hizmetlerimizin başlıca amacı, altyapımızın bakım ve 
onarımlarını düzenli olarak yaparak her an çalışır vaziyette tutulmaktır. Verilen hizmetlerin en üst 
düzeyde olması ise ancak idaremiz tarafından yapılan hatların abonelerimiz tarafından da sahiple-
nilerek korunmasıyla mümkün olabilmektedir.

Kurumumuz tarafından verilen su ve kanal hatlarının işletilmesi hizmetinde, bazı bilinçsiz 
vatandaşlarımızın yanlış kullanımları yüzünden çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bunların önüne 
geçebilmek ve vatandaşlarımızı bilinçlendirebilmek amacıyla yapılan kullanıcı hatalarını şu şekilde 
özetlemek mümkündür:

Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hatlarına Atılan Çöpler: Yapılan incelemelerde bazı vatan-
daşlarımızın kanal ve yağmur suyu hatlarını adeta bir çöplük gibi kullandıkları tespit edilmiştir. 
Ankara’nın atık suyunu taşıyan ve yağmur sularını toplayarak sel baskınlarını önleyen bu kanallar, 
Boş pet şişeler, poşetler, inşaatların hafriyat atıkları, çocuk bezleri, kullanılmayan eşyalar gibi atılan 
çöpler yüzünden sık sık tıkanmakta ve işlevini yitirmektedir. Tıkanan kanallar ise taşarak hem halk 
sağlığını tehdit etmekte, hem de maddi zararlara neden olmaktadır. Yağmur suyu hatları ise tıkanarak 
özellikle yağış zamanlarında taşmakta ve su baskınlarına yol açmaktadır.  Özellikle kritik yerlerde 
yağmur sularını tahliye etmek için kullanılan pompalar, atılan çöpler yüzünden çalışamaz hale gelme-
ktedir. Vatandaşlarımızın buna dikkat etmesi, çöplerini kanal ve yağmur suyu hatlarına atmaması 
gerekmektedir.

Yağmur Suyu Izgaralarına Süpürülen Atıklar: Kurumumuzca yaşanan diğer bir sıkıntı ise 
bazı apartman görevlileri ya da temizlik elemanlarının çeşitli çöpleri ve ağaçlardan dökülen yaprakları, 
yağmur sularını toplayıp ortamdan uzaklaştırmak için kullanılan ızgaralara süpürmesi ve bu yüzden 
ızgaraların sık sık tıkanmasıdır. Tıkalı ızgaralar ise özellikle yağışlı dönemlerde çalışamaz duruma 
gelmektedir.

Çalınan Izgaralar ve Rögar Kapakları: Kurumumuzun Ankara genelinde yaklaşık 200.000 
adet rögar kapağı, 60.000 adet de yağmur suyu ızgarası bulunmaktadır. Ne yazık ki bazı art niyetli 
kişiler tarafından bu ızgara ve kapaklar çalınmakta ve hurdacılara satılmaktadır. Maddi değeri çok 
düşük olan bu kapaklar çalındığında büyük maddi hasarlara, kimi zaman da can kayıplarına neden 
olmaktadır. Bu kapakları çalan kişiler yakalansa bile caydırıcılığı olmayan cezalarla karşılaşmaktadır. 
Kurumumuzun her an bu 260.000 kapak ve ızgarayı kontrol imkânı bulunmamaktadır. Bu neden-
le meydana gelen kazalar yüzünden Kurumumuz zaman zaman tazminat ödemek durumunda 
kalmaktadır. Kurumumuza bu tür istenmeyen olaylar maddi manevi sıkıntılar vermektedir.

Çatı Oluklarının Atıksu Kanalına Bağlanması: İlgili mevzuat gereği, binaların yağmur 
sularının atıksu hatlarına bağlanması yasaktır. Bu olukların caddelere açıktan bağlanması gerekmek-
tedir. Atıksu hatlarına bağlanan oluklar, yağmur yağdığında hatları zorlamakta ve atık suyun binalara 
geri gelmesine neden olmaktadır.

Abone Bağlantılarında Kullanılan Kalitesiz Malzemeler: Binaların abone bağlantılarında 
kimi zaman kalitesiz bağlantı malzemeleri kullanılmaktadır. Herhangi bir kalite belgesi olmayan bu 
malzemeler kısa süre içinde toprak altında parçalanarak büyük su kayıplarına neden olmaktadır. Bu-
nun önüne geçilebilmesi için boru bağlantı malzemelerinin kaliteli malzemeler kullanılarak yapılması 
gerekmektedir.

Daha sağlıklı ve daha temiz bir Ankara için yaptığımız su ve kanal hizmetlerinin abonelerimiz 
tarafından da korunması gerekmektedir. Bu konuda duyarlı olan tüm vatandaşlarımıza 
teşekkür ederiz.

I. Genel Bilgiler
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6.5. Abone Hizmetleri

6.5.1. Abone Sayıları 

Genel Müdürlüğümüz 1 Mart 2011 tarihi iti-
bariyle toplam 1.615.142 adet aboneye hizmet 
vermekte, yeni abone kaydı, abone değişikliği, 
abonelik iptali ve benzeri işlemler zamanında 
ve hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Abone 
yazılımları kapsamında yapılan çalışmalarla 
her gün abonelerimize sunulan hizmetlerimiz 
geliştirilmektedir.

Özel- Resmi Abone Sayıları

AKYURT 7.865 46 7.911

ALTINDAĞ 125.343 813 126.156

AYAŞ 4.652 46 4.698

BALA 2.977 46 3.023

ÇANKAYA 339.596 2.166 341.762

ÇUBUK 27.302 126 27.428

ELMADAĞ 14.828 91 14.919

ETİMESGUT 120.625 349 120.974

GÖLBAŞI 32.635 238 32.873

KALECİK 3.002 51 3.053

KAZAN 10.703 63 10.766

KEÇİÖREN 286.723 873 287.596

MAMAK 176.376 546 176.922

PURSAKLAR 36.158 147 36.305

SİNCAN 150.722 466 151.188

YENİMAHALLE 268.277 1.291 269.568

TOPLAM 1.607.784 7.358 1.615.142

İlçeler Özel Abone Resmi Abone Toplam

Özel - Resmi Abone Sayıları
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Yıllar İtibariyle Abone Sayıları

1994 725.851 7,5 4.164 174

1995 775.104 6,8 3.854 201

1996 818.709 5,6 3.747 218

1997 865.006 5,7 3.631 238

1998 908.468 5,0 3.757 241

1999 925.267 1,8 3.636 254

2000 955.264 3,2 3.521 271

2001 975.264 2,1 3.441 283

2002 1.017.211 4,3 3.262 312

2003 1.063.185 4,5 3.157 337

2004 1.134.625 6,7 2.807 404

2005 1.185.429 4,5 2.636 450

2006 1.237.358 4,4 2.437 508

2007 1.280.416 3,5 2.361 542

2008 1.474.577 15,2 2.439 604

2009 1.565.331 7 2.185 716

2010 1.615.142 3 2100 769

  Toplam  Artış Personel  Personel Başına
Yıllar Abone Oranı % Sayısı Düşen Abone Sayısı

1994-2011 Yılları Arası Abone Sayısı
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6.5.2. El Bilgisayarları ile Okuma ve  
     Faturalandırma

En az 5.000 abonenin bilgisi yüklenebilen el 
bilgisayarları arazide 8 saat sürekli hizmet ve-
recek şekilde tasarlanmış olup, termal yazıcı ile 
radyo frekanslarıyla haberleşmesi sağlanarak 
fatura basımı yapılabilmektedir. 

El terminalleri olarak barkot okuyucu, GPRS 
haberleşmesi ve dâhili yazıcı özelliği olan cihaz-
lar kullanılmaktadır. Bu cihazlarda çalışacak 
ve haberleşmeyi sağlayacak el terminali ve PC 
yazılımları geliştirilmiştir. 2010 yılında ise siste-
min eksikleri giderilmekte olup abone güncel-
leme programları işletmeye alınmıştır.

6.5.3. Kartlı Sayaç

2010 yılı sonu itibarıyle kurumumuz toplam 
362.362 adet Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su 
Sayacı ile Ankara halkına hizmet vermektedir. 

Sayaç sistemlerinin son teknolojik ürünü 
olan bu sistem, uygulamada birçok kolaylıkları 
da beraberinde getirmektedir. Sistem yaygın-
laştırıldıkça ASKİ’nin para tahsilâtında büyük 
kolaylıklar sağladığı ve kaçakları önlemede 
de emniyetli bir sistem olduğu görülmüştür. 
Böylece hem İdaremize hem de abonelerimize 
çağdaş ve güvenilir bir hizmet sunma imkânı 
oluşturulmuştur. Sistem ön ödemeli kredi siste-
mi esasına göre çalışmaktadır. Abonenin satın 
aldığı kadar su kullanımına müsaade etmekte 
ve Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı abo-
neye ekranında kullanım bilgileri verebilmek-
tedir.

Abone istediği an, kullandığı su miktarını, 
kalan kredi miktarını, vb. bilgileri sayacından 
izleyebilmektedir. ASKİ’nin uygulayacağı tarife 
değişikliği zamanında abonelere yansıtılmak-
tadır. Aboneler; istedikleri kadar su kredisini 
sabit fiyat garantisi ile almaktadırlar. Böyle-
ce aboneler, ileride uygulamaya konulacak 
yeni tarife değişikliğinden etkilenmemek-
tedirler. Abonelerin, paralarını su alımına 
yatırmakla herhangi bir kayıpları söz konusu 
olmamaktadır. Kartlı Sayaç abonelerinin 24 
saat kesintisiz su alabilmeleri için 2009 yılı 
sonlarında otomatik su satışı yapılabilen su 
satış makineleri (ASKİMATİK) konusunda 
çalışmalar başlatılmış olup, 2010 yılında 19 adet 
ASKİMATİK devreye alınmıştır. Kartlı sayaç 
aboneleri bu ASKİMATİK’lerden kartlarına 
istedikleri kadar su alabilmekte ve sayaç tak-
sitlerini ödeyebilmektedir.
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6.5.4. Abone İtiraz İşlemleri 

2010 yılı içinde Abone İtiraz programları tek 
ekran sistemine uygun bir şekilde yenilenmiş 
ve güncellenmiştir. Abonelerin su ve atıksu 
faturalarına yaptığı itirazları değerlendirmek 
ve sonuçlandırılması amacıyla, okuma, giriş, 
atıksu, abone tip, perakende, hidrofor, kıyaslı 
tahakkuk, iptal, sayaç karışıklığı, KDV- ÇTV 
hataları olması durumunda ve gerekli hallerde 
de ölçü ayar raporuna göre düzeltme işlemleri 
yapılmaktadır. Ayrıca yapılan işlerin günlük, 
aylık, yıllık olarak takibi için gerekli istatistik 
programları oluşturulmuştur.

6.5.5. Tahsilat İşlemleri 

Genel Müdürlüğümüzde abonelerimize tah-
silat kolaylığı sağlamak amacıyla teknolojik 
gelişmelere paralel olarak bilgisayar sistem-

leri yenilenmekte, vatandaşlarımıza daha 
hızlı ve kesintisiz hizmet verecek şekilde 
bir alt yapı oluşturulması hedeflenmektedir. 
Abonelerimizin su faturalarını banka hesap-
larından otomatik olarak ödeyebilmelerine im-
kan sağlayan, “Otomatik Tahsilat” uygulaması 
sürekli geliştirilmektedir. 

Web sitemiz üzerinden kredi kartı ile 24 
saat fatura ödemesi yapılmaktadır. On-line 
tahsilat imkanı ile abonelerimize ödeme süre-
si geçmiş fatura işlemlerini de bankalardan 
gerçekleştirebilme imkanı sağlanmıştır. Hizmet 
alanımıza dahil edilen yeni ilçelerde banka 
şubelerinin yanı sıra PTT şubelerinden de işlem 
yapılabilmektedir. 

6.6. Diğer Hizmetler

6.6.1. Havza Koruma ve Ağaçlandırma 
Faaliyetleri

Genel Müdürlüğümüz, tüm baraj havzala-
rında ve arıtma tesisi arazilerinde ağaçlandırma 
seferberliği başlatmıştır. Bu çalışmalar 
kapsamında önce İvedik İçme Suyu Arıtma 
Tesisi arazisinde bir fidan üretim merkezi 
oluşturan Kurumumuz, 2009 yılında 401.000 

Mekanik –Kartlı Abone Sayıları

AKYURT 7.436 475 7.911

ALTINDAĞ 101.148 25.008 126.156

AYAŞ 4.682 16 4.698

BALA 3.023 0 3.023

ÇANKAYA 275.694 66.068 341.762

ÇUBUK 26.873 555 27.428

ELMADAĞ 14.742 177 14.919

ETİMESGUT 70.673 50.301 120.974

GÖLBAŞI 24.723 8.150 32.873

KALECİK 3.053 0 3.053

KAZAN 10.197 569 10.766

KEÇİÖREN 224.443 63.153 287.596

MAMAK 129.836 47.086 176.922

PURSAKLAR 33.433 2.872 36.305

SİNCAN 118.068 33.120 151.188

YENİMAHALLE 204.756 64.812 269.568

TOPLAM 1.252.780 362.362 1.615.142

İlçeler Mekanik Abone S. Kartlı Abone S.  Toplam

Mekanik ve Kartlı Sayaç Dağılımı

  

78%

22%

Mekanik Kartlı
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adet fidan yetiştirmeye başlamıştır. Fidanların 

sulanması için de suyu en az tüketen damlamalı 

sulama teknolojisi kullanılmaktadır. Burada 

yetiştirilen fidanlar daha sonra düzenli olarak 

baraj havzalarına ve Genel Müdürlüğümüze 

ait tesislerin bahçelerine dikilmektedir. 2009 

ve 2010 yıllarında baraj havzalarımıza ve te-

sislerimize Karaçam, Toros Sediri, Dişbudak, 

Akasya ve Akçaağaç olmak üzere toplamda 

200.000 adet fidan dikilmiştir.

İçme suyu temin edilen barajlarımızın 

büyük kısmında yeşil alan bulunmamaktadır. 

Ağaçlandırma projesinin asıl amacı ormanlık 

alanların arttırılması ve bu bölgelere daha 

fazla yağış çekilerek barajlarımızın doluluk 

oranlarının maksimum seviyelere çıkarılma-

sıdır. Bilindiği üzere ağaçların miktarı arttıkça 

o bölgeye düşen yağış miktarı da ona para-

lel bir şekilde artış göstermektedir. Bunun 

yanında ormanlar erozyona karşı toprağı ko-

ruyarak baraj havzaları zemininin toprakla 

dolmasını ve barajların su tutma kapasitele-

rinin azalmasını da engellemektedir. Bu proje 

de üretilen ağaçların her türlü bakımı tesis per-

soneli tarafından yapılmaktadır.

Ağaçlandırmayla ilgili öncelikli hedefimiz 

“Her Aboneye 1 Fidan” , 2014 yılına kadar da 

“Her Ankaralıya 1 Fidandır”.
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6.6.2. Web Sitesi

 Kurumumuzun www.aski.gov.tr resmi web 
sitesinden çeşitli duyuru ve bilgilendirilmeler, 
abonelik, tarifeler-ücretler, ödemeler ile ilgili 
bilgilere ve güncel ihale ilanlarına rahatlıkla 
ulaşılabilmektedir. Ayrıca web sayfamızda 
sanal POS üzerinden herhangi bir kredi kartıyla 
online olarak cezalı ve normal fatura tahsilatına 
devam etmektedir. Abonelerimiz banka veya 
ödeme noktalarına gitmeden web sitemiz üze-
rinden online borç sorgulaması yapabilmekte-
dirler. Ayrıca günün 24 saati borçlarını kredi 
kartı ile ödeyebilmekte, eski döneme ait tüm 
borç ve ödeme detaylarını görebilmektedir. 
Bununla birlikte e-posta adreslerine su kesinti 
ve arıza bilgilerinin gönderilmesi suretiyle abo-
nelerimizin bilgi alması sağlanmaktadır.

Su analiz laboratuar sonuçları ve su fiyatları 
gibi periyodik güncelleme gerektiren uygu-
lamalar ve barajların detaylı verileri günlük 
olarak veritabanına girilerek geriye dönük sor-
gulama yapmaya da imkân sağlanmaktadır.

“ASKİ Kurumsal, Ankara ve Su, Abone 
İşlemleri, Fatura-Tahsilat ve Teknolojimiz” 
konulu beş başlık altında genel bilgiler sunan 
Web sayfamız teknik yönden aşağıdaki özel-
likleri taşımaktadır:

 � Kurumumuz resmi web sitesinde yer 
alan “Sitede Ara” butonu ile ziyaretçile-
rimiz aradıklarını kolaylıkla bulabilmek-
tedir.

 � Sistem değişikliği ile sağlam bir veri 
tabanı ve uygulama sunucusu yazılımları 
da üst versiyonlarına güncellenmiştir.

 � Teknik altyapısı ile hızlı ve yüksek band-
withli kullanıcı ile altyapısı en düşük in-

ternet hızına sahip ziyaretçi isteklerini 
karşılayabilecek durumdadır.

 � Tasarım boyutu ile estetik ön plana 
çıkarılmış, kullanıcının görsel zevkine 
hitap edecek görüntü sağlanmıştır.

 � Tüm veriler her gün düzenli olarak 
değişik konumlardaki backup ünitele-
rinde yedeklenmektedir.

Web sayfasında ayrıca Ankara İçme 
Suyu Analiz Sonuçları, ASKİ Video Arşivi, 
Barajlarımızdaki Doluluk Oranları, ASKİ Web 
Anketi, Genel Müdürlük E-İhale İlanları, gibi 
bilgilere yer verilmektedir.

Daha önceleri cezalı, günü geçmiş faturalar 
bankalardan tahsil edilemezken geliştirilen 
web servisi ve online tahsilat projemizle 
eski borçlar da anında ödenerek sistemimize 
yansıtılabilmektedir.Bu uygulama şu anda 
7 banka ile devam ettirilmekte ve ödemeler 
şubelerden online olarak yapılabilmektedir. 
Ayrıca çevrimdışı olarak, 12 banka aracılığıyla 
ödeme işlemleri de yapılmaktadır.

Sitemizde yer alan video arşivi ile görsel   
medyada kurumla ilgili yayınlanan program-
lar ve kurumumuzun hazırladığı tanıtım film-
leri gösterilmektedir.

I. Genel Bilgiler
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Yayınlanan ASKİ haber uygulaması ile 
çalışma ve faaliyetlerimiz halka birincil 
kaynaktan ve güncel olarak ulaştırılmaktadır. 
Bankalarından ödeme işlemleri de yapılm-
aktadır. Sitemizde yeni açılan video arşivi ile 
görsel medyada kurumla ilgili yayınlanan prog-
ramlar ve kurumumuzun hazırladığı tanıtım 
filmleri yayınlanmaya başlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz teknolojik altyapısını 
güçlendirerek hizmetlerinin bilgi ve iletişim 
çağına uygun hale getirilmesi için özen-
le ve yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Bu 
kapsamda online fatura ödemesini başlatmış                                              
e-fatura uygulamasıyla kullanıma açılmış ve 
57.144    üyeye ulaşmıştır. Yeni arabirimle abo-
nelerimizin kendilerine veya kiracılarına ait 
borç ve ödeme bilgileri her dönem doğrudan e-
posta kutularına ulaştırılabilmektedir.

Her türlü bilgilendirmenin yer aldığı, zengin 
içerikli internet sayfasını geliştiren Genel 
Müdürlüğümüz, son olarak da abonelerimizin 
güncel fatura borçlarını cep telefonlarından 
sadece bir SMS göndermek suretiyle sorgulay-
abilecekleri bir hizmeti devreye koymuştur. 

Bu hizmet sayesinde abonelerimiz güncel 
borç bilgileri ve ödenmemiş fatura bilgilerini kısa 
mesaj sayesinde kolaylıkla öğrenebilmektedir. 

Otomatik Banka Ödemeleri; abonelerimizin 
su faturalarının banka hesaplarından otoma-
tik olarak ödenebilmesi için planlanmış ve 
hayata geçirilmiştir. “Otomatik Tahsilat” pro-
jemiz kapsamında halen anlaşmaya varılmış 
olan 19 banka ve 2010 yılı sonu itibariyle top-
lam 352.774 adet Banka talimatlı abonemiz 
bulunmaktadır.

Su analiz laboratuar sonuçları ve su fiyatları 
gibi periyodik güncelleme gerektiren uygula-
malar aksamadan devam ettirilmektedir.
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Kurum İçi Bilgi Portalı ASKIWEB: Bu portal 
sayesinde deki “ASKİ Kurum İçi Duyurular” 
tüm personelimize ulaştırılabilmektedir. Bahse 
konu uygulamamızda yemek listesi, telefon 
numaraları, son dakika haberleri, kurum içi 
gerekli linkler, gazete başlıkları, hava durumu 
gibi bilgilerde bulunmaktadır.

 ASKİ Proje Portalında: Sağlık, Garaj - Araç 
Atölye, Tahsilat Sistemi, Abone Sistemi, Perso-
nel Sistemi, Stok, Muhasebe, Hesaplamalar, Hu-
kuk, Evrak, Kartlı Sayac, e-devlet, Sayaç Sökme 
Takma, Su Kanal, Satın alma , Kamulaştırma, 
Sayaç Okuma, Plan – Proje, Halkla İlişkiler, 
Abone Kabul ve Abone itiraz, Banka Tahsilat, 
Fatura, Köybis gibi 23 ana proje başlığı adındaki 
uygulama sayısı bu yıl 319’a çıkarılmıştır. Web 
tabanlı ASP,ASP.net, Mod PLSQL veya Oracle 
Forms tabanlı yazılmış ve 730 adet yetkili 662 
adet normal kullanıcı için hizmete sunulmuştur.

6.6.3. Alo – 185

Hizmet kalitemizi artırmak ve abo-
nelerimizin sorunlarına daha kısa sürede mü-
dahale edebilmek için web tabanlı şikâyet ve 
öneri kabulü, e-posta adresi doğrulamalı yanıt 

sistemi modülleri olan web uygulaması, mevcut 
e-arıza ile web sitemizden online olarak arıza 
kaydı verilebilmektedir.  Su kesintisi e-posta ve 
web ihbar sistemi ile birleştirilerek ilgili ALO 
185 personeline eğitim ve yetki verilmiştir.

Kurumumuza yapılan arıza ihbarları Alo 185 
Arıza Haber Alma Şefliğinde kaydedilerek ilgili 
Bölge Müdürlüklerimize on line olarak anında 
bildirilip arızanın giderilmesi sağlanmaktadır. 
Alo 185 Servisimiz 24 saat kesintisiz hizmet 
vermektedir. 

Bunun yanında Alo 153 Mavi Masa’dan 
gelen su ve kanal arızaları anında çözüm-
lenip yine bilgisayar ortamında ilgili Bölge 
Müdürlüğümüze bildirilmektedir.

E-mail yoluyla abonelerden gelen tüm 
şikâyetler yine Arıza Haber Alma Servisinde 
değerlendirilerek ilgili birimlere aktarılmakta, 
gelen cevaplar da abonelere gönderilmektedir. 
Yapılan bu çalışmalar ile halkımızın talepleri 
günü gününe giderilmektedir.

6.6.4. SCADA (Denetleyici Kontrol ve 
Veri Toplama)

S.C.A.D.A. “Supervisory Control And Data Ac-
quisition” (Yönetsel Denetim ve Veri Elde Etme) 
sözcüklerinin kısaltılmasıdır. 

Genel Müdürlüğümüz şehre güvenli bir 
şekilde su sağlama görevini yerine getire-
bilmek için kullandığı pompa istasyonları, su 
depoları, arıtma tesisleri, su dağıtım şebekesi 
ve yardımcı işler için gerekli tesisleri sürekli 
olarak gözlem altında tutmaktadır. 

Ayrıca bu tesislerin bakımı da işletmenin 
sağlıklı yürümesinde önem taşımaktadır. 
Meydana gelebilecek arızalar sonucu ortaya 

I. Genel Bilgiler
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çıkacak zararlar çok büyük olabileceği için 
tesis ve şebekenin 24 saat boyunca izlenmesi 
önem arz etmektedir. 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. Bu 
sistemle Ankara’nın ana iletim hatları, baraj-
lardan arıtma tesislerine gelen hatlar, şehir 
içerisindeki su depoları ve pompa istasyonları 
bilgisayarlarla bir merkezden izlenebilmekte 
ve denetlenebilmektedir. İçme suyu sistemimiz-
deki 106 su depomuz, 59 pompa istasyonumuz 
ve 93 ölçüm noktası SCADA sistemine bağlıdır. 
Bu sistemle depo, pompa - motor  ve vanaların 
durumu, sudaki klor oranları, debiler ve basınç 
durumu gibi bilgiler izlenebilmekte, tüm pom-
pa – motorlar çalıştırılıp durdurulabilmekte ve 
vanalar açılıp kapatılabilmektedir. 

ASKİ SCADA Sistem temel olarak iki ana 
kısımdan oluşmaktadır:

1. Kontrol Merkezi

2. Dış İstasyonlar 

Kontrol Merkezi, son derece gelişmiş bilgi-
sayarlar ile donatılmış ve özel bilgisayar 
yazılımları ile desteklenmiştir. Kontrol Merkezi 
ASKİ Genel Müdürlüğü bahçesindeki bir yapı 
içinde yer almaktadır. Dış istasyonlarda (Pom-
pa İstasyonları, Su Depoları, Ölçüm Noktaları 
ve Arıtma Tesisleri) şebekenin işletilmesi için 
gerekli ölçümleri yapan elektronik cihazlar 
monte edilmiştir. Bu cihazlar yaptıkları ölçüm-
leri iletişim sistemi üzerinden ASKİ Kontrol 
Merkezine ulaştırmaktadır. ASKİ, SCADA Siste-
mi Kontrol Merkezi ile dış istasyonlar arasında 
haberleşmeyi kendi telsiz sistemi vasıtasıyla 
sağlamaktadır.

Kontrol Merkezine bilgisayar ağı ile ulaş-
tırılan bilgiler, buradaki operatörler tarafından 
değerlendirilmekte ve gerekli işlemler yapıl-
maktadır. Kontrol merkezindeki bilgisayarlar-
dan, vanalar ve pompalara komutlar (kapama, 
açma ve çalıştırma, durdurma) göndererek bu 
ekipmanlara komuta edilmektedir. Dış ista-
syonlarda yapılan ölçümlerin tamamı Kontrol 
Merkezinde anlık olarak izlenmektedir. Bunun 
yanında anlık olarak görülen değerler bilgi-
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sayarlara tarihsel olarak kaydedilmekte ve 
istenildiği zaman geriye dönük tüm değerlere 
ulaşmak mümkün olmaktadır.

Pompa İstasyonlarında Yapılan Ölçümler

 � Pompa istasyonu giriş ve çıkış basıncı,

 � Her zona ait anlık su akımı değerleri,

 � Vana pozisyonları,

 � Her bir pompaya ait akım, gerilim ve güç 
değerleri,

 � Pompa istasyonu giriş klor değerleri,

 � Pompa istasyonu güvenlik ve su baskını 
alarmı.

 � PH ve bulanık ölçümü

 � Su baskını ve güvenlik alarmı

Su Depolarında Yapılan Ölçümler 

 � Depodaki su seviyeleri

 � Vana Pozisyonu

 � Güvenlik ve su baskını alarmı

Arıtma Tesisleri

 � Arıtma tesislerine barajlardan gelen su 
debisi

 � Arıtma tesislerinden şehre verilen su 
debisi

 � Arıtma tesislerindeki depolardaki su se-
viyesi

 2010 yılında şehir içindeki 59 pompa ista-
syonunun tamamı otomasyona geçirilmiş ve 
insansız yönetilebilecek duruma gelmiştir.

2010 yılı içerisinde T47 su deposu ve T25 
su deposu güneş enerjili besleme sistemi ile 
yeniden devreye alınmıştır. TSW32 su deposu 
ve TSW25 su deposu SCADA sistemine dâhil 
edilmiştir.

I. Genel Bilgiler
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6.6.5. Fiziki Su Kayıplarını Engelleme 
Çalışmaları

Su dağıtım şebekesinden kaynaklanan 
kayıp ve kaçak miktarlarını düşürmek için 
yapılan çalışmalar 2010 yılı içerisinde de de-
vam etmiştir. Ankara şehir şebekesinde bulu-
nan su depoları özel yalıtım malzemeleriyle 
kaplanarak sızdırmazlıkları sağlanmaktadır. 
Bu sayede hem su kayıplarının önüne geçilmiş, 
hem de bu bölgeye su veren motorların daha 
az çalışması sağlanarak enerjide tasarruf 
sağlanmıştır. 

Ankara’nın su iletim hatlarında ve dağıtım 
şebekesinde su kayıplarının en aza indirilmesi 
ve su şebekesindeki basınçların en uygun dü-
zeye indirilerek elektrik enerjisi sarfiyatının 
azaltılması, su şebekesindeki açma ka-
pama işlemlerinin güvenli ve kontrollü bir 
şekilde yapılması ve arızaların en kısa sürede 
giderilmesi için gerekli olan “Ankara Şehri Su 
Temin ve Dağıtım Sisteminin Hidrolik Model-
lerinin Güncellenmesi ve Kalibrasyonu” ile Su 
İletim Hatları ve Şebekesinin tamamen kontrol 
altına alınması çalışmaları yürütülmektedir. 

2010 yılı içerisinde 554 adet noktada fiziki 
su kaybı arama işi yapılmıştır. Fiziki su kaybı 
taramalarında arıza noktalarından yaklaşık 
18.889.338 metreküp suyun boşa akmasının 
önüne geçilmiştir. 

Su kayıplarlarıyla mücadelede her yıl 
Çubuk-2 Barajı kadar su kurtarıyoruz. 
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6.6.6. AYBİS ( Altyapı Bilgi Sistemleri)

Ankara Büyükşehir Belediye sınırının geniş-
letilmesiyle yeni katılan İlçe, mahalle ve köy ile 
ilgili ilçe sınırları ve bu yerlere ait 2006 tarihli 
uydu fotoğrafları sisteme aktarılmış olup ilgili 
birimlerin kullanımına açılmıştır.

1/5000 ölçekli Şebeke ve Ana iletim hari-
taları tek parça haline getirilmiştir. Kanali-
zasyon hatlarının (Arşivlerin) GIS ortamında 
aktarılması için gerekli çalışmalar devam et-
mektedir.

GIS sistemlerinin atıl kalmaması için yapıl-
ması gereken güncelleme (yeni bilgilerin ve 
değişimlerin sisteme girilmesi) çalışmalarının 
hızlı ve doğru yapılabilmesi için müteahhitlerin 
bu bilgileri koordinatlı ve sayısal olarak getir-
mesi sağlanmıştır. Böylece teslim edilen her 
proje kontrol edilerek sisteme girilmektedir. 
Sisteme girilen bilgilerin analiz ve raporlanması 
için gerekli programlar tamamlanmış ve yöneti-
cilere açılmıştır. Böylece su ve kanal hatları, 
malzemelerine, çaplarına, yapan müteahhide, 
yapılış yıllarına, ilçelere göre raporlanabilme-
ktedir.

Veri Düzenleme:

AYBİS (Altyapı Bilgi Sistemi)  bünyesinde-
ki ve kurum içinde kullanılan diğer CBS 
formatındaki haritaların projeksiyonlarının 
düzenlenmesi, merkezi sunucuya yüklenmesi 
amacıyla 

 � MapInfo formatında hazırlanmış olan 
haritaların projeksiyonunun yerel (non-
earth) kooordinat sisteminden ulusal 
koordinat sistemine dönüşümünün sağ-
lanması,

 � İşletme dairesi ve proje dairesinde ye-
rel disklerde bulunan haritalar da yine 
dönüştürülmesi, gerekli katmanlar bir-
leştirilmesi, veritabanında ve kolonlarda 
gerekli düzenlemeler yapılması,

 � Mevcut sistemde kullanılan kartoğrafik 
görünüm ve sembolojiler korunacak 
idare tarafından talep edilecek düzenle-
meler yüklenici tarafından yerine geti-
rilmesi,

 � Vektörel verilerin tamamı idarece tanım-
lanacak olan Oracle veritabanına Map-
Info easyloader yazılımı ile aktarılması 
işlemleri 2010 yılının son aylarında 
başlatılmış olup halen çalışmalar devam 
etmektedir. 

Ankara Büyükşehir Belediye sınırının geniş-
letilmesiyle yeni katılan ilçe ve belediyeler 
ile ilgili ilçe sınırlarının ilgili belediyelerden 
alınıp mevcut sisteme aktarılması için gerekli 
çalışmalar başlatılmıştır.

Veri Güncelleme:

Yıl içerisinde ilgili proje dairelerinin çıktı, 
donanım ve yazılım ihtiyaçları karşılanmış 
olup bu konuda gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Veri Paylaşımı:

2010 yılı içerisinde çeşitli kurumlarla 
veri alışverişi yapılarak bilgilerin güncelliği 
sağlanmaya çalışılmıştır. 

Yazılım İhtiyaçları

1. Mevcut durumda kullanılmakta olan 
MapBasic uygulamalarının tamamındaki 
fonksiyonlar yeni geliştirilecek uygula-
mada da yer alması amacıyla 2010 yılında 
başlatılan çalışma halen devam etmekte-
dir. 

I. Genel Bilgiler



ASKİ • 2010 FAALİYET RAPORU 89

2. Kanal Yatırım Daire Başkanlığı kapsamın-
da düzenlenmekte olan hak ediş düzen-
lenmesi, kesin hesap işlerinin elektronik 
ortamda CBS (coğrafi bilgi sistemleri) 
destekli olarak yapılması, mevcut mu-
hasebe modülü ile uyumlu olarak bütçe 
ve ödeme işlemlerinin yaptırılması işi 
2010 yılının son aylarında başlatılmış 
olup halen devam etmektedir. 

6.6.7. Şebeke Bilgi Merkezi (ŞBM)

Şebeke Bilgi Merkezi ile su şebekesi her za-
man için kontrol altında tutulabilmekte, ihtiya-
ca göre geliştirilmekte ve bu sayede meydana 
gelen arızalara anında müdahale edilebilmek-
tedir. Mevcut içmesuyu ve kanalizasyon hatları 
büyük oranda sayısal ortama aktarılmış olup 
yeni yapılacak hatların da kesinleşen projeleri 
sayısal ortama aktarılmaktadır. 

Fiziki Su Kaybı

 � ASKİ bölgelerinden ve abonelerden 
gelen şikâyetler doğrultusunda fiziki su 
kayıplarının takibi ve tespiti yapılmak-
tadır.

 � Bulunan arızaların video görüntüleri 
alınmakta ve arıza-onarım video arşivi 
oluşturulmaktadır. Ayrıca bulanan arı-
zalara ait karakteristik (arıza nedeni, 
malzeme cinsi, sızıntı çapı, basınç vb.) 
veriler toplanarak idareye olan yaklaşık 
maliyeti hesaplanmaktadır.

 � Hidrolik Modelleme Birimi ile bera-
ber çalışarak veri toplama görevi de 
yapılmaktadır.

Hidrolik Modelleme Birimi

 � Su İnşaat, Su Proje ve Şebeke Bilgi 
Merkezinin arşivleri taranarak, pilot 

bölge olan kuzey basınç bölgeleri başta 
olmak üzere tüm Ankara’nın içme suyu 
işletme projeleri incelenerek toplanmak-
ta ve sayısallaştırılarak tam ve eksiksiz 
bir arşiv oluşturulmaktadır.

 � Sayısallaştırılan işletme projelerine da-
yanarak ve ayrıca arazideki mevcut 
durum incelenerek altyapı bilgi siste-
minde görülen eksiklikler giderilmeye 
çalışılmaktadır.

 � Şebekenin güncel durumu çıkarıldıktan 
sonra şebeke hâkimiyetini artırmak için 
basınç bölgelerinde alt bölge tasarımları 
yapılmaktadır. Bu oluşturulan alt böl-
gelerin fiziksel durumu arazide bilfiil 
denenmekte ve doğruluğu sağlandığı 
takdirde Fiziki su kaybı birimi ile ölçüm 
ve su kayıplarının tespiti (aktif tarama) 
yapılmaktadır.

 � Alt bölge bazında şebeke kalibrasyon 
çalışması yapılmaktadır.

Harita - Proje Kontrol ve Bilgi İşlem Birimi

 � İhaleli ve ada içi pissu-yağmursuyu-içme 
suyu işletme projelerine ait verilerin (kot, 
koordinat) manyetik çevirisi yapılarak 
sayısal ortama aktarılmaktadır.

 � Sayısallaştırılan verilerin kontrolü yapı-
larak ASKİ Altyapı Bilgi Sistemi’ne 
(AYBİS) işlenmektedir.

 � Pissu ve yağmursuyu işlerine ait imalat-
ların ve koordinatların arazide kontrolü 
yapılmaktadır.

Hasar Tespit

 � Ankara mücavir alan sınırları içerisinde 
farklı kurumlar tarafından yapılan her-
hangi bir altyapı çalışması esnasında 
içme suyu, pissu ve yağmursuyu 
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hatlarına verilen hasarların arazide tes-
piti yapılmakta ve maliyeti çıkarılarak 
hasara sebep olanlardan tahsil edilmek-
tedir.

Arıza haber alma (ALO 185)

 �  Vatandaşlardan gelen ihbar ve şikâyetler 
alınarak süratli bir şekilde ilgili birime 
aktarılmaktadır.  Ayrıca mavi masa ve in-
ternet üzerinden ilgililere bilgi verilmek-
tedir. Abonelere su kesintileri hakkında 
bilgi verilmektedir.

6.6.8. Katodik Koruma 

Çelik boru olan Ana İletim Hatlarımız üzerin-
de tesis edilen Katodik Koruma sistemlerinin 
ölçümleri; hava ve arazi şartlarına göre (her han-
gi bir acil durum yoksa) herhangi bir zamanda 
yapılmaktadır. Yapılan ölçümler, T.S.E.’nin 5141 
sayılı “Yer Altı Çelik Boru Hatlarının Katodik 
Koruması” standartlarında bahsedilen şartlar 
çerçevesinde değerlendirilmektedir. ASKİ Ana 
İletim hatları üzerinde iki ayrı Katodik Koruma 
Sistemi mevcuttur:

1. Dış Akım Kaynaklı Katodık Koruma Sistemi İle Korunan Hatlarımız

2. Galvanık Anotlu Katodık Koruma Sistemi İle Korunan Hatlarımız

Akyar-Eğrekkaya Baraj arası 12.273 m 1000 mm

Çamlıdere Barajı I.Hat (Bağlıca-Çeltikçi arası) 6.710 m 2200 mm

Çamlıdere Barajı II. Hat (Bağlıca-Çeltikçi arası) 6.701 m 2200 mm

Çamlıdere Barajı II. Hat (Kınık-İvedik arası) 31.075 m 2200 mm

Çubuk II Barajı Pursaklar Arıtma Tesisi arası 36.866 m 1400 mm (4.596 m) 

  1200 mm (32.270 m)

T1-A Tüneli/T1-B Tüneli 529 m-536 m arası 220 m 2200 mm

İvedik Arıtma Tesisi içerisindeki 60.000 tonluk su deposu  3500 mm

Hat Adı  Korunan Mesafe Borunun Çapı

Hat Adı  Korunan Mesafe Borunun Çapı

I. Genel Bilgiler
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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu ile yönetim ve uygulama süreçlerine 
bir takım yenilikler getirilmiş ve kamu yöne- 
timi reformları çerçevesinde kamu idarelerinin 
stratejik plan ve performansa dayalı hizmet 
sunumu esası ön plana çıkmıştır. Hizmet sunu-
munun en iyi ve en doğru biçimde yapılması ve 
kurumların bu değişiklikleri hayata geçirmesi-
ni artık zorunluluk haline gelmiştir.

5018 sayılı yasa kapsamında kamu yöneti-
mine dahil edilen, Stratejik Plan, Performans 
Programı ve Faaliyet Raporları 2006 yılından 
itibaren kamu idarelerinde hazırlanmakta 
ve uygulamalar bu yönde devam etmek-
tedir. Kanun kapsamında kamu idarele-
rinde iç kontrol sistemlerinin kurulması 
zorunluluğu getirilmiştir. Maliye Bakanlığının 
26/12/2007 tarih ve 26738 sayılı Kamu İç Kont-
rol Standartları Tebliği yayınlamıştır. Kamu 
İç Kontrol Standartları, idarelerin iç kontrol 
sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde 
ve değerlendirilmesinde dikkate almaları ge-
reken temel yönetim kurallarını göstermekte 
ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve 
standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve 
uygulanmasını amaçlamaktadır.

Maliye Bakanlığının yayınladığı tebliğ doğ-
rultusunda “Kamu idarelerinin, iç kontrol 
sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına 
uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken 
çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için 
eylem planı oluşturulması, gerekli prosedürler 
ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalışma-
larını yürütmeleri ve bu çalışmaları en geç 
31.12.2008 tarihine kadar tamamlamaları” 

istenmiştir. Ancak bu tarihe kadar tamam-
layamayan kamu idarelerine yönelik olarak, 
Maliye Bakanlığı tarafından 04/02/2009 tari-
hinde “Eylem Planlarının Kamu İç Kontrol 
Standartları çerçevesinde en geç 30/6/2009 ta-
rihine kadar hazırlanması” yönünde bir genel-
ge ve hazırlama rehberi yayınlanmıştır. 

Genel Müdürlüğümüz İç kontrol çalışmaları 
31.12.2008 tarih ve 31721 sayılı genelge ile 
başlatılmış, her harcama biriminde biri harca-
ma yetkilisi olmak üzere en az iki kişilik çalışma 
ekipleri oluşturulmuştur.Bunun yanında tüm 
çalışmaların hayata geçirilmesinde üst yönetici 
ve üst yönetimin desteği doğrultusunda, ku-
rumumuzda iç kontrol sistemi çalışmalarının 
yürütülmesinde rehberlik etmesi amacıyla 
İç Kontrol Standartları Koordinasyon Kurulu 
oluşturulmuştur. Koordinasyon Kurulu ve 
çalışma ekipleri tarafından gerçekleştirilecek 
faaliyetler ve çalışma sürecine eylem planı-
mızda detaylı olarak yer verilmiştir.

Bilindiği üzere İç kontrol, idarenin amaçla-
rına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uy-
gun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve 
verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve 
kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtla-
rının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî 
bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güve-
nilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare 
tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem 
ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer 
kontroller bütünüdür.

Bu hususta iç kontrol sistemi, yeni mali 
yönetim ve kontrol sisteminin en önemli un-
suru olarak karşımıza çıkmaktadır. 

7. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
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İdaremizin malî yönetim ve kontrol sistem-
leri; harcama birimleri, muhasebe ve malî 
hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden 
oluşur. Ön malî kontrol, harcama birimlerin-
de işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında 
yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi 
tarafından yapılan kontrolleri kapsar. Ön 
malî kontrol süreci, malî karar ve işlemlerin 
hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve 
işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendiril-
mesinden oluşur.

Mali Hizmetler Birimi tarafından ön malî 
kontrole tâbi tutulacak malî karar ve işlemlerin 
usûl ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin 
Maliye Bakanlığınca belirlenen, standart ve 
yöntemlere uygun olarak Harcama birimlerin-
de işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında as-
garî kontroller yapılır. 

Mali Hizmetler Koordinatörlüğünde “İç 
Kontrol Standartları Koordinasyon Kurulu“ 
tarafından hazırlanan “İç Kontrol Standartları 
Eylem Planı“ Genel Müdürlük Makamının 
30.06.2009 tarihli Onayı ile 01 Temmuz 2009 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

İdaremizde “İç Kontrol Standartları Eylem 
Planı Uygulama Takvimi”ne uygun olarak faa-
liyetler yürütülmüş olup ,2010 yılı içerisinde 
gerçekleştirilen faaliyetlerle büyük ölçüde 
tamamlanmıştır.

İdaremizde mevzuatta tanımlanan teşkilat 
yapısı, yetki, görev ve sorumlulukları çer-
çevesinde, çok sayıda iş süreci ve buna paralel 
çok sayıda kontrol önlemleri bulunmakla birlik-
te, mevcut yapıların “İç Kontrol Standartları 
Eylem Planı” kapsamında Kamu İç Kontrol 
Standartlarına uygun hale getirilmesine yöne-
lik çalışmalarımız devam etmektedir.

İç Denetim Birimi Başkanlığı risk esaslı 
denetim yaklaşımı ile denetim yaptığı alan-
larda; risklerin belirlenmesinde ve yeni risk 
alanlarının ortaya konulmasında önerilerini 
denetim raporlarında somut bir şekilde ortaya 
koyarak risk yönetim sürecine olumlu katkı 
sağlamıştır. Bunun da ötesinde, idaremizde  
“İç Kontrol Standartları Eylem Planı” uygu-
lama aşamalarında harcama birimlerinin risk 
tanımlama, değerlendirme ve giderme amacıyla 
uygun kontrol önlemlerinin geliştirilmesinde 
idareci ve personelin eğitilmesi konularında da 
danışmanlık hizmeti vermiştir.

I. Genel Bilgiler
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II. AMAÇ ve HEDEFLER
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A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ  
B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER  

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Kurum faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde 
yürütülmesi için kurumun idari ve teknik 
ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla 2010 
yılı içinde kurum tarafından gerçekleştirilen 
faaliyetler:

1. 2010 Yılı içinde Kurum iş ve işlemlerine 
yönelik 67 adet Yönetim Kurulu Toplan-
tısı düzenlenmiş olup 292 adet karar 
alınmıştır.

2. Kurum iş ve işlemleri sırasında makam 
ve paydaşlar arasındaki gerekli olan 
koordinasyon en iyi biçimde sağlanmıştır.

3. Kuruma bağlı tüm tesis ve binaların her 
türlü bakım onarım temizlik, telefon 
haberleşme ve oto işletme hizmetleri 
özenle devam ettirilmektedir.

4. Araç ve iş makinalarında toplam 7.108 
adet bakım ve onarım işlemi yapılmıştır.

5. Kurumun idari ve teknik ihtiyaçları en 
üst düzeyde karşılanmıştır.

6. Birimlerin ihtiyaç duyduğu toplam da 
7.846 adet fiziksel kaynak ve imalatı 
yapılmıştır.

7. 2010 yılında Kurumumuza ait 483 adet 
resmi araç ve iş makinesi ile hızlı ve etkin 
hizmet sunumu yapılmıştır.

8. Genel sağlık hizmetleri 2010 yılında da 
devam ettirilmiştir. Kurum persone-
limizin mesleğinden dolayı geçirebileceği 
rahatsızlıklar göz önüne alınarak tetkik 
ve tedavileri gerçekleştirilmiştir.

9. Memur çalışanlarımıza ve bakmakla 
yükümlü oldukları yakınlarına 1.Kademe 
sağlık hizmetleri, enjeksiyon ve pan-
suman hizmetleri verilerek kan sayımları 
yapılmıştır

KAYNAKLARI EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAK

Kurum içi - kurum dışı idari faaliyetlerin hızlı ve etkin 
yürütülmesini sağlamak, kurumun ihtiyaçlarını %100 oranında karşılamak

Amaç
-1

Hed
ef-

1.1

II. Amaç ve Hedefler
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SU VE ENERJİ TASARRUFUNA BÜYÜK 
KATKI

SCADA – Elektrik Tasarrufu

Kurumumuzun kaynaklarını en verimli 
şekilde kullanma amacı doğrultusunda ger-
çekleştirdiği başarılı uygulamalarla enerji 
tasarrufuna büyük katkı sağlanmıştır. Kente su 
sağlayan pompa istasyonlarında enerji tüketi-
minin yoğun ve pahalı olduğu 17.00-22.00 sa-
atleri arasında motorlar durdurularak depolar-
dan su verilmeye başlanmış ve bu uygulamayla 
enerjiden büyük oranda tasarruf edilmiştir.

Depolar tüketimin düşük olduğu 22.00-
06.00 saatleri arasında doldurulmuştur. Siste-
min başarılı çalışabilmesi için depolar ve 
pompa istasyonları bilgisayarkontrollü SCA-
DA Merkezimizden 24 saat sürekli kontrol 
edilmiştir. 2008 yılında 20 adet pompa ista-

syonunda başlatılan bu uygulama, 2009’da 30 
adet pompa istasyonunda gerçekleştirilmiştir. 
2010’da da 59 adet pompa istasyonunda 
tasarruf uygulaması yapılmıştır. 2010’da 
iyileştirme çalışmaları da dâhil toplamda 
gerçekleştirdiğimiz tasarruf ise 16 milyon TL’dir. 
Son iki yılda elektrikten 30 milyon TL’lik tasar-
ruf gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmayla enerji 
darboğazında olan ülkemize 21,7 MVA kapa-
siteli bir enerji santrali kadar katkı sağlanmıştır. 

Pompa istasyonlarımızdan tasarruf edilen elektrik  
21.000 hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacını             
karşılayabilecek miktarda... 

İçme suyu şebekemizdeki            
pompaları elektriğin ucuz olduğu   

gece saatlerinde çalıştırarak sadece 
2 YILDA ELEKTRİKTEN 30 MİLYON TL 

tasarruf ettik.
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Kurum Faaliyetlerinin kanun ve yö-
netmelikler çerçevesinde Stratejik 
Yönetim anlayışına uygun olarak işle-
mesini sağlamak amacıyla kurum faa-
liyetlerinin denetimi ve incelenmesi 
kapsamında yapılan faaliyetler:

1. 2010 yılı içinde 3 adet Ankara Valiliği İl 
Koordinasyon Kurulu toplantısına ka-
tılınarak Genel Müdürlüğümüz temsil 
edilmiştir. Kurum içi ve kurum dışı top-
lam 589 adet evrak gerekli koordinasyon 
sağlanarak işlem görmüştür.

2. Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 2010 
Yılı içerisinde 27 adet soruşturma raporu 
ve 17 adet inceleme raporu düzenlenmiş 
olup; toplam 44 adet inceleme ve soruş-
turma dosyası sonuçlandırılmıştır.

3. Kurumun hukuki işlemleri kurum lehine 
yerine getirilmiştir.

4. 2010 yılı içinde İç Denetim Birim 
Başkanlığı tarafından 7 adet denetim ile 
6 adet danışmanlık/inceleme faaliyeti so-
nucu toplam 13 adet denetim ve inceleme 
raporu düzenlenmiştir. 

5. İç denetçilerin yetkinliklerinin ge-
liştirilmesi, yapılan çalışmaların de-
ğerlendirilmesi, motivasyonlarının ar-

tırılması ve mevzuatın gözden geçirilmesi 
kapsamında 471 saat eğitim alınmış ve 78 
saat hizmet içi eğitime yönelik periyodik 
değerlendirme toplantıları yapılmıştır.

KAYNAKLARI EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAK

Faaliyet ve projelerin stratejik plan çerçevesinde, stratejik yönetim anlayışına uygun olarak 
yürütülmesini sağlamak

Amaç
-1

Hed
ef-

1.3

II. Amaç ve Hedefler
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Kısa adı EYPASAD olan Eğitim ve Yönetimde 
Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar 
Derneği’nin organize ettiği 2010 yılı Ulusal 
Düzeyde II.”ÜLKEMİZİN EN İYİ STRATEJİK 
YÖNETİM VE UYGULAMA YAPAN KURUMU” 
yarışması ödül töreni Ankara Rixos Oteli’nde 
yapılmıştır.

Bakanlıkların, Büyükşehir Belediyelerinin, 
Valilik İl Özel İdarelerinin, Üniversitelerin, İlçe 
Belediyelerinin ve Yerel Yönetimlere bağlı 
kurumların kıyaslandığı yarışmada ASKİ Genel 
Müdürlüğü, izlemiş olduğu politika ve strate-
jilerin uyumluluğu ve faaliyet bütünlüğünün 
sağlanması yönünden “YILIN EN İYİ STRATEJİK 
YÖNETİM SERGİLEYEN YEREL YÖNETİME 
BAĞLI KURUMU ÖDÜLÜ” ne layık görülmüştür. 
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Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 
gerçekleştirilen, Ön Mali Kontrol Sisteminin 
etkinliğini arttırmaya ve mali yapıyı güçlendir-
meye yönelik faaliyetler:

1. 2009 Haziran ve Temmuz ayları boyun-
ca katılımcı yöntemler doğrultusunda 
birimlerden alınan her türlü veriler-
le Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 
koordinatörlüğünde ASKİ Genel Müdür-
lüğü 2010-2014 Yılları Stratejik Planı 
hazırlanmıştır. Hazırlanan bu Stratejik 
Plan 26.08.2009 Yönetim Kurulu tarihi, 
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 
14.09.2009 tarih ve 2120 sayılı kararı ile 
de yürürlüğe girmiştir.

2. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Per-
formans Programları Hakkında Yönet-
melik, hükümleri doğrultusunda Genel 
Müdürlüğümüz Mali Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı koordinatörlüğünde 2008-
2009 - 2010 - 2011 Bütçe Yılları Performans 
Programları hazırlanmıştır.

3. Kamu kurumlarında performans de-
ğerlendirmesi faaliyet raporları ile ya-
pılmaktadır. 5018 sayılı “Kamu Mali 
Yönetimi Ve Kontrolü Kanunu” nun 41. 
maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan 
“Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faali-
yet Raporları Hakkında Yönetmelik” in 
ilgili maddeleri uyarınca 2007-2008-2009 
Yılları Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

4. Maliye Bakanlığının yayınlamış olduğu 
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve 
Genel Müdürlüğümüzün yayınladığı 
31.12.2008 tarih ve 31721 sayılı Genelge ile 
çalışmaları başlatılmış olan “İç Kontrol 
Standartları Eylem Planı” İç Kontrol Koor-
dinasyon Kurulu tarafından hazırlanarak 
30.06.2009 tarih ve 16994 sayılı Makam 
Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

KAYNAKLARI EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAK

Şeffaf ve tarafsız denetim sistemi eşliğinde güçlü bir mali yönetim sergileyerek,                         
mali yapıyı güçlendirmek

Amaç
-1

Hed
ef-

1.4

Ön mali kontrol sisteminin etkinliği arttırılarak, 2010 yılında yürütülen faaliyet ve takip 
edilen stratejilerle şeffaf ve objektif bir denetim sistemi eşliğinde kurumumuzun mali 

saydamlığı arttırılmış ve mali yönetim yapısı güçlendirilmiştir.

II. Amaç ve Hedefler
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1. Kurumumuzun benimsediği personel 
politikası doğrultusunda hizmet alanı-
mızın genişlemesine rağmen memur ve 
işçi personel sayısı 2009 yılına göre 91 kişi 
azaltılmıştır. 

2. 1994 yılında 1.475 olan memur perso-
nel sayısı 2010 yılı itibariyle 946 kişiye, 
işçi personel sayısı ise 2.689 kişiden 995 
kişiye düşürülmüştür.

BAŞTA İNSAN KAYNAKLARI OLMAK ÜZERE HER KONUDA 
POPÜLİZMDEN UZAK BİR YÖNETİM SERGİLEMEK

Personel sayımızı emekli olanların yerine 
zorunlu olmadıkça yeni eleman almayarak düşürmek

Amaç
-2

Hed
ef-

2.1

2010 Yılında mevcut personelimiz ile en yüksek verim almayı hedefleyen kurumumuzda 
personelimizin performansı arttırılmış, gerekli personel ihtiyacı hizmet alımı yolu ile 

gerçekleştirilmiştir. Son 16 yılda toplam personel sayısı yaklaşık olarak % 50 oranında azaltılmış 
ve 4.164’ten 2.100 kişiye düşürülmüştür.

Yıllara Göre Personel Sayısındaki Değişim

   Yıllar Memur Sözleşmeli İşçi Geçici Toplam

1994 1.475 - 2.689 - 4.164

1998 1.448 - 2.309 - 3.757

2002 1.334 - 1.928 - 3.262

2006 1.015 - 1.360 62 2.437

2007 1.004 7 1.349 1 2.361

2008 1.001 114 1.324 - 2.439

2009 954 145 1.086 - 2.185

2010 946 159 995 - 2.100
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Personelin teknolojik donanım ve fiziki 
ortamının iyileştirilmesi kapsamında 2010 yılı 
içerisinde devam ettirilen faaliyetler:

Çalışanlarımızın tamamı teknolojik donanım 
ve İnternet hizmetlerinden kesintisiz şekilde 
yararlanmaktadır. Buna paralel olarak her tür-
lü iş ve işlemler hızlandırılarak işgücü ve zaman 
bakımından önemli kazanımlar elde edilmiştir. 
Aynı zamanda yasal prosüdür gereği kağıt 
ortamında evrak arşivleme sistemi de düzenli 
bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca İç Kontrol 
kapsamında yürütülen, faaliyetlerin elektronik 
ortama geçirilmesine yönelik çalışmalar 2010 
yılı içinde tamamlanmıştır.

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca 2010 
yılında işçi ve memur personelin işe geliş ve 
gidişlerinin takibi ile işçi ücret tahakkukuna 
yönelik puantaj işlemleri için Personel De-
vam ve Kontrol Sistemine (PDKS) geçilmiştir. 
Bu sistem ile çalışanlarımızın işe geliş ve 
gidişlerinin takibi dijital ortamda yapılmakta, 
birim amirlerince gerekli düzenlemeler ve izin 
işlemleri gerçekleştirilmekte ayrıca çalışma 
ortamları kameralar ile izlenerek görüntüler 
kayıt altına alınmaktadır. Bu kapsamda in-
san kaynakları yönetimi politikalarına uygun 
olarak iş disiplinini sağlamaya yönelik tedbir-
ler alınmaktadır.

BAŞTA İNSAN KAYNAKLARI OLMAK ÜZERE HER KONUDA 
POPÜLİZMDEN UZAK BİR YÖNETİM SERGİLEMEK

Performansı arttırmaya yönelik çağdaş ve özgün insan kaynakları yönetimi                   
politikalarını hayata geçirmek

Amaç
-2

Hed
ef-

2.2

II. Amaç ve Hedefler
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Seminer ve hizmet içi eğitim faaliyet-
leri düzenlenmesi kapsamında yürütü-
len faaliyetlerimiz:

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tara-
fından 2010 yılında kurum personeline yönelik 
eğitim programları düzenlenmiştir. 

Personelin bilgi düzeyini ve iş verimliliğini 
arttırmaya yönelik olarak yapılan eğitimlere 
kuruluşumuzda görev yapan her statüdeki 
çalışanımız katılmıştır. Ayrıca diğer kurum 
ve kuruluşlarca düzenlenen Panel, Konferans, 
sempozyum ve seminerlere çalışanlarımızın 
katılımları sağlanmıştır. 

BAŞTA İNSAN KAYNAKLARI OLMAK ÜZERE HER KONUDA 
POPÜLİZMDEN UZAK BİR YÖNETİM SERGİLEMEK

Kurumumuz faaliyet alanına giren konularda hizmet içi eğitimler düzenleyerek,                          
personelimizi bilinçlendirmek, kişisel gelişimini ve motivasyonunu en üst düzeye çıkarmak

Amaç
-2

Hed
ef-

2.3

2010 yılında hizmet içi eğitim ve seminerler düzenlenerek personelimizin bilgi 
ve motivasyon düzeyi arttırılmıştır.
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KURTBOĞAZI BARAJI III.İSALE HATTI 

Ankara’ya verilen su, Kurtboğazı ve Çamlı-
dere hatlarından temin edilmektedir. 90 mil-
yon metreküp kapasiteli Kurtboğazı Barajı’nı 
3 baraj takviye ettiği için bu barajın kapasitesi 
yağış sezonunda hızla dolmaktadır. 1,2 milyar 
metreküp kapasiteli Çamlıdere Barajı’nın kapa-
sitesi ise çok büyük olduğundan, depolama 
alanı fazlasıyla geniştir. Kurtboğazı Barajı’ndan 

daha fazla su çekebilmek ve Çamlıdere 
Barajı’nı depo olarak kullanabilmek için 
Kurtboğazı Barajı’ndan İvedik Arıtma Te-
sisi arasına 2,2 metre çapında çelik boru-
lardan oluşan 3. İletim hattı döşenmiştir. 

ANKARA’NIN KESİNTİSİZ SU İHTİYACINI KARŞILAMAK

Ankara’nın uzun dönemli içme suyu ihtiyacını karşılamak maksadıyla yeni kaynaklarından su 
temin etmek, alt yapı ve inşaat çalışmalarını gerçekleştirmek

Amaç
-3

Hed
ef-

3.2

Hattın toplam uzunluğu 43,5 km.dir

II. Amaç ve Hedefler
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Toplam uzunluğu 43,5 km. olan bu hat 
sayesinde Ankara’nın su ihtiyacının 
büyük bölümünü Kurtboğazı hattından 
karşılayarak, Çamlıdere Barajı’nda 
daha fazla suyun depolanmasını 
sağlamak amaçlanmıştır. Çamlıdere 
Barajı tamamen dolduğunda, tek 
başına Ankara’nın 4 yıllık su ihtiyacını 
rahatlıkla karşılayabilecek seviyededir.

2,2 metre çapındaki çelik 3. hat sadece     
8 ayda tamamlanmıştır.
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2010 yılında Ankara tarihinin en fazla yağışını aldık. 2010 yılında barajlara toplam 633 milyon milyon 
metreküp su gelmiştir. Bu rakam 2007 ve 2008 yıllarının yağışlarının toplamının yaklaşık 1,7 katı 

olmuştur. Barajlara 2006 yılında toplam 258 milyon metreküp, 2007 yılında 170 milyon metreküp, 
2008 yılında ise 209 milyon metreküp,  2009 yılında ise 622 milyon milyon metreküp su gelmişti.

Yıllara Göre Barajlarımıza Gelen Su Miktarı
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EĞREKKAYA BARAJI
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Tüm ana isale hatlarını aktif halde tutmak 
amacıyla; stratejik öneme sahip noktalarda 7 
gün ve 24 saat vardiya esaslı nöbet tutularak, 
arıza ihbarları anında değerlendirilmiş, ana 
iletim hatlarında meydana gelen tüm arızalar 
ivedilikle giderilmiş ve şehre kesintisiz su temi-
ni sağlanmıştır.

 Mevcut hatların periyodik kontrolleri ile 
birlikte eskiyen sistemlerinin değiştirilmesi 
amacıyla; ana iletim hatlarının yerleşim alanı 
dışında ve uzun olması nedeniyle de arıza 
oluşumlarını engellemek için tüm ana iletim 
hatlarında periyodik kontroller yapılmaktadır. 
İletim hatları üzerinde bulunan sanat yapıları 
(tahliye, vantuz, giriş bacası odaları) ve ar-
matürlerin periyodik bakımları yapılmış ve es-
kiyen sistemler yenileri ile değiştirilmiştir.

Mevcut ve yeni yapılan ana iletim hatlarının 
katodik koruma sistemlerinin periyodik kont-
rolleri ve ölçümlerinin yapılması amacıyla; 
Akyar Barajı-Eğrekkaya Barajı Ana İletim 
Hattı, Çubuk II Barajı-Pursaklar Arıtma Tesisi 
Arasındaki Ana iletim Hattı, Çamlıdere Barajı I. 
Ana İletim Hattının bir bölümü (Bağlıca-Çeltikçi 
arası), Çamlıdere Barajı II. Ana İletim Hattı, 
Kavşakkaya Barajı Ana İletim Hattının I. Kısmı, 
Ali Cin Deresinde bulunan Çamlıdere Barajına 
ait tünellerin boruları ve İvedik Arıtma Tesisi 
içerisinde inşa edilen 60.000 Tonluk deponun 
bağlantı borularının üzerinde tesis edilen ve 
elektro kimyasal çürümeye karşı çelik boruları 
koruyan katodik koruma sistemlerinin bakım, 
onarım ve peryodik ölçümleri yapılmıştır.

Ankara Halkına Kesintisiz ve Sağlıklı İçme 
Suyu Sağlamak İçin, Ana İletim Hatlarının 

Bakım-Onarımları Kapsamında 2010 Yılında 
Giderilen Arızalar:

Tüm Ana İsale Hatlarını Aktif Halde Tutmak İçin Yürütülen                                              
Bakım Onarım ve Koruma Faaliyetleri

35 adet vantuz ve tahliye arızası 
giderilmiştir.

II. Amaç ve Hedefler
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2010 yılı yatırım programı dâhilinde şehir 
merkezindeki ilçelerde; mevcut içmesuyu hat-
larının eski ve yetersiz olduğu yerlerde, eski 
gecekondu bölgelerinin imar değişikliğine 
uğraması nedeniyle yeni imara göre açılan yol-
larda, kentsel dönüşüm bölgelerinde, imara 
açılmış ve yapılaşmanın yoğun olduğu yerler-
de, imara yeni açılan ve yolları teşkil edilmiş 

yerlerde içmesuyu dağıtım şebekesi hatlarının 

yapımı devam etmiştir. 

İçmesuyu Ana İletim Hattı yapılması kapsa-

mında özellikle Ankara için hayati önem 

taşıyan ana iletim hatlarından 2010 yılı yatırım 

programında tamamlanmış olan hatlar aşağıda 

tablo halinde gösterilmiştir.

47 adet vana arızası giderilmiştir.
15 adet beton ve çelik ana iletim
boru arızası giderilmiştir.

İçme Suyu Dağıtım Şebekesi Hat Yapımı

2010 Yılı Yatırım Programında Tamamlanmış Olan Ana İletim Hatları

Ana İletim Hattı Döşenen Yer                                          Miktarı

Kurtboğazı-İvedik Arıtma Tesisi arası III. Hamsu Ana İsale hattı (2200 mm çapında) 43.698 mt

Kınık Deresinden Çamlıdere Barajına su temini için II.Hamsu ana isale hattı (2400 mm çapında) 1.162 mt

Akyar-Eğrekkaya Barajları arasındaki Gökdere çayı iletim hattı (800 mm çapında) 2.695 mt

Şehir içi ana arterler olarak bilinen İvedik Arıtma Tesisi-P18 Pompa istasyonu arası  3.346 mt

(İvedik-Macunköy arası) (P18 Pompa istasyonu kolu) (2200 mm çapında)

İvedik Arıtma Tesisi-P18 Pompa istasyonu arası ana iletim hattından Çankaya’yı besleyen Marşandiz 1.138 mt

Tren İstasyonu-P3 Pompa İstasyonu arası ana iletim hattı (1800 mm çapında) 

İvedik Arıtma Tesisi P18-P9 Pompa istasyonu arası Altındağ ve Mamak bölgelerini besleyen  4.603 mt

(Marşandiz Tren İstasyonu-Toptancı Hali arası) ana iletim hattı (2200 mm çapında) 

Yenimahalle ve Keçiören Bölgelerini besleyen N3 Ana iletim hattı (P1- T1 arası) (1200 mm çapında ) 14.549 mt

Yenimahalle ve Keçiören bölgelerinde pompa istasyonları ve su depoları arası N6-N7-N8 zonları Ana iletim hatları 24.475 mt

(Çaplar 500 mm ile 1200 mm arasında) 

E4 zonu (Mamak Abdülhakhamit caddesi ve Mamak caddesi) (Çaplar 500 mm ile 1200 mm arasında) 5.878 mt
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Pompa İstasyonu İnşaatı

2010 yılında yapımına başlanan PSW22 
Pompa istasyonu tamamlanmıştır.

Hizmet Binası İnşaatı

Sosyal tesis, Hizmet Binası, Hizmet Tesisi, 
Arıtma Tesisi inşaatları kapsamında; mevcut 
su depolarının Bekçi lojmanları inşaatı (17 
adet), İvedik Arıtma Tesislerinde iç duvarların 
boyanması ve dış duvarların yalıtımsız siding 
kaplama inşaatı, İvedik Arıtma Tesisi I.- II. Kısım 
ünitelerinin çatı tadilatı inşaatları tamamlanmış, 
ASKİ Beştepeler Sosyal Tesislerinin tadilatı 
inşaatı devam etmektedir.

Su Deposu İnşaatı 

2010 yılında yapımına başlanan; TN5  veT14 
(10.000 m3) su deposu bitmiş olup, T4A (15.000 
m3) ve Çubuk (5.000 m3) su depolarının yapımı 
devam etmektedir.

Kapasitesi iki katına çıkarılan depo 
sayesinde Hilal Mahallesi, Naci Çakır 
Mahallesi, Sancak ve Mahalleleri ile 
Çankaya ilçesinin günlük su temini 

güvence altına alınmıştır. Söz konusu 
depo Keklikpınarı, Çukurca, Oran, 

Yukarı Dikmen ve Birlik Mahallelerinin 
su teminini de rahatlatacaktır.

Turan Güneş Bulvarı üzerinde 
Çankaya Bölgesine verilen su 

miktarını arttırmak ve hattı 
rahatlatmak amacıyla eski 5000 

tonluk depo yıkılarak yerine 10.000 
tonluk bir depo yapılmıştır.

II. Amaç ve Hedefler
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2010 yılında Bölge Müdürlüklerimiz 
tarafından döşenen içme suyu hattı uzunluğu 

74.352 m olmuştur.

ANKARA’NIN KESİNTİSİZ SU İHTİYACINI KARŞILAMAK

İçme suyu dağıtım şebekesinin bakım ve onarım faaliyetlerini                                      
gerçekleştirerek verimli olarak işletilmesini sağlamak

Amaç
-3

Hed
ef-

3.3

2010 yılında 50 adet su deposu 
ve pompa istasyonunun bakım ve 

onarımları yapılmıştır.

2010 yılı içinde 68.943 adet su 
arızasına zamanında müdahale 
edilerek onarımları yapılmıştır.
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Laboratuarlarımızda hem temiz su hem de atıksuların 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik testleri yapılmaktadır. 
Barajlarımızdan ve arıtma tesislerimizden rutin olarak 
numuneler alınmakta ve analizleri yapılmaktadır. Bunun 
yanında her ay Ankara genelinde 1040 farklı musluktan 
da numuneler alarak bunları tahlil ediyoruz. Böylece 
tesislerimizde arıttığımız suyun abonelerimize ulaşıncaya 
kadar her aşamasını güvence altına almış oluyoruz. 
Günlük olarak yaptığımız bu analizlerin sonuçlarını da 
www.aski.gov.tr internet adresimizde anında yayınlıyoruz.

ANKARA’NIN KESİNTİSİZ SU İHTİYACINI KARŞILAMAK

Ankara’ya, insan sağlığına uygun içme ve kullanma suyu sağlamak ve                                      
alternatif su kaynakları geliştirmek

Amaç
-3

Hed
ef-

3.4

Ankara Halkına Sağlıklı ve Kesintisiz İçme Suyu Temin Etmek                             
Amacıyla Gerçekleştirilen Faaliyetler

2010 Yılında Arıtılarak Şehre Verilen Su Miktarı 2010 Yılındaki Kimyasal Madde Miktarları

İvedik’ten şehire verilen su miktarı 288.358.015

Pursaklar ve Bağlum’ a verilen su miktarı 16.702.140

Yeraltı Suları 984.462

Genel Toplam 306.044.617

Alüminyum sülfat 10.877.000

Klor  984.000

 Su Kaynağı   Miktar (m3)  Kimyasal Madde Adı   Miktar (m3)

2010 yılında 306.044.617 m³ su arıtılarak şehre verilmiştir.

II. Amaç ve Hedefler
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Genel Müdürlüğümüz kayıpları kazanca 
dönüştürerek halkımıza daha iyi hizmet sun-
mak amacı ile altyapı tesis hatlarında standart-
lara uygun kalitede boru kullanılmasını temin 
etmek üzere çalışmalara başlamıştır. 

Genel Müdürlüğümüz Türkiye’de bir ilke 
imza atarak kurum bünyesinde boruların 
standartlara uygunluğunu sağlamak ve kalite 
testlerini yapmak amacı ile yetenekli, eğitimli 
ve deneyimli personeli eşliğinde “Boru Test 
Laboratuarı” kurmuştur. 2010 Eylül ayı iti-
bariyle hizmete alınan bu laboratuar sayesin-
de Ankara’ya döşenecek tüm içme suyu ve 
kanalizasyon borularının kalite testleri kendi 
uzman personelimiz tarafından yapılmaktadır. 
Genel Müdürlüğümüze iş yapan müteahhit fir-
malar ve kendi altyapılarını döşeyen koope-
ratiflerin kullandığı boru malzemeleri bu labo-
ratuarda Türk ve Dünya Standartlarına uygun 
olarak test edilecek, testi geçemeyen boruların 
döşenmesine izin verilmeyecektir. 

Söz konusu boruların testleri daha önceden 
Ankara’da farklı kurumlarda ücretli olarak 
kısmen yapılmaktaydı. Ankara’da yapılama-
yanlar ise İstanbul gibi diğer kentlerdeki 
kuruluşlara gönderilmekteydi. Ancak her test 

için ayrı bir ücret ödenmesi kuruma ek mali-
yet getiriyor, sonuçların istenilen zamanda 
alınamamasından ötürü yapılan işler geciki-
yordu. Bütün bunların neticesinde; kalitesizliğe 
caydırıcı etki yaratmak ve gerekli testleri 
yaparak boruların standartlara uygunluğunu 
sağlamak amacı ile Genel Müdürlüğümüz 
kendi bünyesinde İvedik İçme Suyu Arıtma 
Tesisi’nin girişinde bir “Boru Test Laboratuarı” 
açmıştır. Bu laboratuar için TÜRKAK’ tan akre-
ditasyon sertifikası çalışmaları devam etmek-
tedir. Bu sertifikanın alınmasıyla da sonuçların 
uluslararası alanda güvenirliği sağlanmış 
olacaktır.

ANKARANIN SUYU MEMBA SUYU 
KALİTESİNDE...

Akreditasyon sertifikasına sahip 
bu modern laboratuarlarımızda; 

barajlarımızdan arıtma tesislerimize, 
ana iletim hatlarından son kullanıcı 

olan abonelerimize kadar, her 
aşamada içme suyumuzdan 

numuneler alarak fiziksel, kimyasal 
ve bakteriyolojik tahlillerini  

yapıyoruz.

ASKİ BORU TEST LABORATUARI
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Baraj havzalarına yakın olan ancak suyu 
barajlara ulaşmayan dereler tespit edilerek 
barajlara bağlanmıştır. Özellikle yağış dönem-
lerinde debisi çok yükselen bu dereler, baraj-
lara bağlanmadan önce boşa akmaktaydı. 2009 
yılında başlatılan aktarımlarla bu derelerin 
suları barajlarımıza kazandırılmıştır. Bu dere-
lerden Ankara’nın yaklaşık 2 aylık su ihtiyacı 
kadar bir miktar barajlarımıza gelmiştir. 

Aktarımı yapılan Kızılcahamam’daki dere-
lerden Berçin Çayı’nın su alma kapasitesi 15 
milyon metreküp, Devret Deresi’nin su alma 
kapasitesi 20 milyon metreküp, Kirmir Çayı’nın 
su alma kapasitesi ise 15 milyon metreküptür.

2010 yılında Kızılcahamam’da bulunan 
Gökdere’den Akyar-Eğrekkaya baraj hattına 
0,8 metre çapındaki düktil borularla yapılan 

aktarım çalışması yapılmış ve toplam 2,8 km 
boru döşenmiştir. Gökdere’nin su alma kapasi-
tesi 15 milyon metreküptür. 

Çamlıdere’de bulunan Kınık Çayı’ndan 
Çamlıdere Barajı’na daha fazla su aktarabilmek 
için 2009’da başlatılan çalışmalar 2010 yılı içe-
risinde tamamlanmıştır. Projede toplam 1160 
metrelik beton boru hat yapılmıştır. Çalışmada 
kullanılan boruların iç çapı 2,4 metredir. Bu 
boruları döşemek için 17 metreye ulaşan de-
rinlikte kazılar yapılmıştır. 15 Şubat 2010 tarihi 
itibariyle hat tamamlanmış ve sistem işletmeye 
alınmıştır. Proje kapsamında ayrıca su alma 
yapısı da genişletilmiş ve bu sayede suyun 
taşarak boşa akması engellenmiştir. Suyun    
kontrollü akışı sağlanarak yaşanabilecek             
erozyon ve toprak kaymalarının da önüne 
geçilmiştir. 

BARAJLARA BAĞLANAN DERELER

II. Amaç ve Hedefler
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Ayrıca 2010 yılı içerisinde Kızılcahamam’da 
bulunan Avdan Deresi’nin de aktarma çalışma-
ları tamamlanmıştır.

Dere aktarım çalışmalarıyla taşkın suları 
kontrol altına alınarak sel ve toprak erozyo-
nunun önüne geçilmektedir. 2010 yılında baraj-

lara bağlanan derelerden toplam 52 milyon 

metreküp su kazanılmıştır. Barajların kapa-

sitesi tamamen dolduğundan dereler kısmen 

aktarılabilmiştir. Bu çalışmalardan Ankara’nın 

en az iki aylık su ihtiyacını karşılayabilecek 

miktarda su elde edilmiştir.

Boşa akan dereleri değerlendirerek  
bir baraj inşaatı maliyetinin 1/10’u 

kadar maliyetle Akyar Barajı 
hacminde su kazandık.

Toplam Su Hacmi 

Akyar Barajı  54 milyon m3 50 milyon TL

Barajlara Bağl. Dereler 52 milyon m3  5 milyon TL 

  Toplam Su Hacmi Maliyeti

Ankara’nın su ihtiyacının %20’si, barajlara bağladığımız yeni          
derelerden karşılanabilir... 
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Türkiye’nin en büyük içme suyu arıtma te-
sisi olan “İvedik Su Arıtma Tesisleri” 4 ünite 
olarak planlanmış olup her bir ünitenin kapa-
sitesi 564.000 m³/gün’dür. İvedik Su Arıtma 
Tesislerinin I. kısmı 1984 yılında, II. kısmı ise 
1992 yılında, bitirilerek işletmeye alınmıştır. 
1.128.000 m3/gün kapasitesiyle Türkiye’nin en 
büyük içme suyu arıtma tesisi olan İvedik İçme 
Suyu Arıtma Tesisi’nde, artan nüfusa bağlı 
olarak kapasite artırımına gidilecektir.

Yapılacak 3. üniteyle tesisin kapasitesi 
564.000 metreküp/gün daha arttırılacaktır. Bu 
ünitenin devreye girmesiyle tesis uzun yıllar 
hizmet verebilecek kapasiteye ulaşacaktır. 

3. Ünite inşaatının projesi tamamlanmış olup 
3 yıla yayılarak gerçekleştirilmesi planlanmak-
tadır. 

ANKARA’NIN KESİNTİSİZ SU İHTİYACINI KARŞILAMAK

İçme suyu arıtma tesisi kapasitelerini arttırmak ve 
yeni içme suyu arıtma tesisi kurmak.

Amaç
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Hed
ef-

3.5

İVEDİK İÇME SUYU ARITMA TESİSİ

II. Amaç ve Hedefler
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KAZAN İÇME SUYU ARITMA TESİSİ 

5216 ve 5594 sayılı yasalar kapsamında 
Büyükşehir Mücavir alan sınırı içine dahil 
olan Kazan ilçesine, içme ve kullanma suyu 
ihtiyacının karşılanması maksadıyla 30.000 me-
treküp/gün (1. Kademe) kapasiteli bir içme suyu 
arıtma tesisi yaptırılmış olup tesise 17.08.2009 
tarihinde ham su alınmaya başlanmıştır. 2010 
yılı içerisinde toplam 2.099.050 metreküp su 
tesiste arıtılmış ve şebekeye verilmiştir. Tesise 
ham su Kurtboğazı Barajı’ndan alınmaktadır

2009 yılında yapımı tamamlanan Kazan 
İçme Suyu Arıtma Tesisi 2010 yılında işletilmeye 
alınmıştır. Tesis, 2010 yılı için 35.000, 2040 yılı 
için 230.000 eşdeğer nüfusa hizmet edecek 
şekilde tasarlanmıştır. 

ÇUBUK İÇME SUYU ARITMA TESİSİ 

Tesisin 8.640 metreküp/günlük arıtma 
kapasitesi, ilçenin nüfusunun artması ve ci-
varındaki mahalle statüsüne geçen köylere 
arıtma tesisinden su verilmesi nedeniyle yeter-
siz kaldığından, Çubuk İçme Suyu Arıtma 
Tesisi’nin kapasitesi 3 katına çıkarılmış ve gün-
de 25.920 metreküp su arıtabilecek seviyeye 
getirilmiştir. 2010 yılında toplam 3.945.315 me-
treküp/yıl su çekilerek arıtılmış ve şebekeye 
verilmiştir. 
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Genel Müdürlüğümüz hatlarda mey-
dana gelen su sızıntılarını ve arızaları Fiziki 
Su Kayıpları Tespit Araçları’yla tespit ede-
rek, suyun boşa akmasına engel olmaktadır. 
İçme suyu şebekemizden kaynaklanan fiziki 
su kayıplarının azaltılması ve şebekemizin 
güçlendirilmesi için şebeke hâkimiyeti ve su 
kaybı arama çalışmaları sürdürülmektedir. Son 
teknoloji ürünü cihazlarla hatlar dinlenilmekte 
ve su kayıplarının yerleri tespit edilerek anında 
onarılmaktadır. İki tane de daha satın alınarak 
üçe çıkarılan üstün teknolojik donanıma sahip 
Fiziki Su Kayıpları Tespit Araçlarımızla kısa 
sürede arızanın bulunduğu alan tespit edilerek 
müdahalede bulunulmaktadır.

Genelikle kalitesiz malzeme kullanımından 
dolayı abone bağlantılarında meydana gelen su 
kayıpları ekiplerimiz tarafından tespit edilerek 
hızla onarılmaktadır.Sık sık arızalanan ve eski-
yen borular değiştirilerek şebekemiz yenilen-
mektedir. Suyumuzun bir damlasının dahi boşa 
harcanmaması için ekipler özverili bir şekilde 
çalışmaktadır. Ayrıca şehir şebekesinde bu-
lunan su depolarının rehabilitesi ve izolas-
yonu çalışmalarına da devam edilmektedir. 
Böylelikle su deposundan kaynaklanan fiziki 
su kayıplarının engellenerek, depoların tam 
sızdırmazlığı sağlanmıştır.

ANKARA’NIN KESİNTİSİZ SU İHTİYACINI KARŞILAMAK

Kayıp ve kaçak su kullanımını en aza indirmek
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FİZİKİ SU KAYBI ARAMA FAALİYETLERİ

II. Amaç ve Hedefler
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Öncelikle pilot bölge seçilen Yenima-
halle ve Keçiören bölgelerinde yer altında 
kalan vana, vantuz, yangın musluğu gibi 
armatürlerin yerleri tespit edilerek yol sevi-
yesine çıkarılarak bilgisayar ortamına koor-
dinatlarıyla aktarılmaktadır. Arızalı olanlar ise 
değiştirilmekte ve koruma altına alınmaktadır.

2010 yılı için fiziki su kayıplarının giderilme-
si sonucunda yaklaşık 18 milyon metreküplük 
su tasarrufu sağlanmıştır. Yapılan tespitlerde 
arızaların çoğunlukla abone bağlantılarında 
kullanılan kalitesiz malzemelerden kaynak-
landığı anlaşılmıştır. TSE ve ISO Belgesi bulun-
mayan kalitesiz abone bağlantı malzemelerinin 
kullanılmasına kesinlikle izin verilmemektedir. 

Ankara içme suyu şebekesindeki fiziksel su 
kayıplarının oranını saptayabilmek ve bu oranı 
en aza indirebilmek için, Şebeke Bilgi Merkezi 
tarafından bazı çalışmalar yürütülmektedir. Bu 
çalışmalar kısaca;

 � Asfalt altındaki vanaları bularak koordi-
natlandırma,

 � Bulunan vanalar aracılığı ile basınç böl-
gelerini daha küçük parçalara (alt böl-
gelere) bölme,

 � Her alt bölgenin giriş noktasında 24 saat-
lik su tüketim eğrilerini elde etme (böy-
lece her alt bölgenin fiziksel su kaybını 
hesaplayabilme),

 � Sırasıyla gürültü kaydediciler 
(datalogger), korelatör, yer mikrofonu 
cihazlarını kullanarak fiziksel kayıpları 
noktasal olarak saptayıp onarma 
çalışmalarıdır. 

2010 yılı sonu itibariyle, Ankara içme suyu 
şebekesinin kuzey basınç bölgelerinde toplam 
6 alt bölge fiziksel olarak oluşturulmuştur. 
Bir sonraki aşamada da 6 yeni alt bölge-nin 
sahada fiziksel olarak oluşturulması gerçek-
leştirilecektir.

Abone bağlantılarındaki arızaları gidererek iki yılda 
34 milyon ton su kurtardık
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Kaçaksu ve usulsüz su ile ilgili idaremize 
yazılı , sözlü, telefon veya elektronik posta ile 
gelen tüm ihbarlar değerlendirilerek gerekli 
işlemler titizlikle yapılmıştır.

Abone olmadan veya abone olup da kaçaksu 
ve usulsüz su kullandığı tespit edilenlere tuta-
nak tanzim edilip, tahakkuk eden cezalarının 
tahsilatları yapılmıştır. 

Bozuk sayaçların tespit edilerek değiştirilme-
sine yönelik yürütülen faaliyetler:

2010 yılı içerisinde;

 � Bilgisayar kayıtlarından alınan bilgiler 
doğrultusunda; durmuş, yanık-kırık-pat-
lak vs. sayaçlar tespit edilerek yeni sa-
yaçlarla değiştirilmiştir. 

 � On yıllık damga müddetini doldurmuş 
sayaçlar yeni sayaçlarla değiştirilmiştir.

 � Kuruluşumuz abonelerince sayaçlarının 
arızalı olduğu (durmuş, yanık-kırık-pat-
lak vs)ya da anormal çalıştıkları gerek-
çesiyle şikayetli başvuruda bulunan abo-
nelere ait sayaçlar değiştirilmiştir.

  KAÇAK SU KULLANIMINI ÖNLEMEYE YÖNELİK FAALİYETLER

 SAYAÇLARDAN KAYNAKLANAN SU KAYIPLARINI ÖNLEMEYE YÖNELİK FAALİYETLER

Ekonomik ömrünü tamamlamış 213.944 adet sayaç değiştirilmiştir.

II. Amaç ve Hedefler
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Tüm abonelerin, endekslerini okuma, 
bildirimlerini dağıtma, veri girişi ve abone bil-
gileri ve değişikliklerinin güncellenmesi işlem-
lerinin dijital ortamda yapılması amacıyla 
gerçekleştirilen faaliyetler:

2010 yılı içerisinde abonelerimizin her ay 
endeksleri okunarak  “Su Tüketimi Borç Bildi-
rimleri” dağıtılmıştır.

2010 Yılında Kullanılan Yazılımlar
 � Abone Yazılımı
 � Sayaç Sökme Takma Yazılımı
 � Resmi Abone Yazılımı
 � Personel Yazılımı
 � Sağlık Merkezi Yazılımı
 � Muhasebe Yazılımı
 � Tahsilat Yazılımı
 � Hukuk Yazılımı
 � Genel Evrak Yazılımı
 � Kaçaksu Yazılımı
 � Su ve Kanal Arıza Yazılımı
 � El Bilgisayarları ile Okuma ve 

Faturalandırma Yazılımı
 � Köp Yazılımı
 � Garaj - Atelye Yazılımı
 � Kamulaştırma Yazılımı
 � Satın Alma ve Stok Yazılımı
 � Telefon Yazılımı
 � Sms Borç Sorgu Yazılımı
 � Sayaç Okuma Yazılımı

Abone yazılımı faaliyetleri halen yürütül-
mekte olan en kapsamlı projemizdir. Resmi 
ve özel abonelik kapsamında; yeni abonelik, 
açma-kapama, tahakkuk, faturalama, tenzil, 
sayaç atölyesi, anormal tüketim kontrolleri 
gibi daha birçok konulu faaliyetleri içermekte-
dir. Bütün bu faaliyet alanlarında hazırlanmış 
olan programların bazıları karakter, bazıları 
ise grafik tabanlıdır ve işlemleri Merkezi işlem 
birimine bağlı olarak yürütülmektedir.

Abone Yazılımının İçerik Fonksiyonlar

 � Abonelik İşlemleri
 � Kirlilik Önleme Payı (KÖP)
 � Tahsilat İşlemleri
 � Hukuk
 � İtiraz İşlemleri 
 � Tahliye
 � Sayaç Okuma
 � Raporlar
 � Sayaç Bakım Onarım
 � Faaliyet İstatistikleri
 � Sayaç Sökme Takma
 � Database Temizliği
 � Kaçak su
 � Güvenlik Önlemlerinin Alınması
 � Faturalama
 � Yapılan İşlemlerin Takibi

ANKARALI HEMŞERİLERİMİZİN BELEDİYE İLE İLGİLİ TÜM İŞLEMLERİNİ 
DİJİTAL ORTAMDA EN KISA SÜREDE ÇÖZÜMLENMESİNİ SAĞLAMAK

2011 yılı sonuna kadar tüm abonelerin, endekslerini okuma, bildirimlerini dağıtma,                    
veri girişi, abone bilgi ve değişikliklerinin güncellenmesi işlemlerinin tamamını dijital ortamda 

yapmak.
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Yazılımlar genel itibariyle UNIX tabanlı 
çalışan programlardan oluşur. Bu programlar 
Web (INTERNET) temelli programlarla ve Win-
dows temelli uygulamalarla da desteklenmek-
tedir.

Abone adayı müracaatından aboneliğe ka-
dar geçen süreçte aşağıdaki işlemler yapıl-
maktadır. Müracaat, evrak düzenlenmesi, ev-
rak sevki, keşif, keşif neticesi fiyatlandırma 
işlemleri, sözleşme ve güvence işlemleri gibi 
burada belirtilen her safhada bir program 
çalışmaktadır. Söz konusu program birden faz-
la form veya rapor içerebilmektedir. 

Ayrıca, Abonelik sözleşme formlarının 
bilgisayardan dökümü sağlanmakta olup,                    
abonenin sözleşmeyi elle doldurmasına gerek 
kalmamaktadır.

 � T.C. kimlik numarasından abonenin borç 
durumuna bakmayı sağlayacak prog-
ram hazırlanmış ve kullanıma açılmıştır.

 � Abonelik işlemi yapılırken Abonenin TC 
Kimlik numarasına ek olarak meslek 
bilgisi girilmeye başlanmıştır.

2010 yılında da Abone İtiraz programları 
tek ekran sistemine uygun bir şekilde yenilen-
meye ve güncellenmeye devam edilmiştir. Ta-
rifeler yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle 
ilgili olarak özellikle inşaat hesap kesmelerinde 
yeni hesaplama yöntemi devreye sokulmuştur. 
Ayrıca yapılan işlerin günlük, aylık, yıllık 
olarak takibi için gerekli istatistik programları 
oluşturulmuştur.

II. Amaç ve Hedefler
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KREDİ KARTI İLE TAHSİLATLAR:

2010 yılı içinde kredi kartı ile web sitemizden yapılan tahsilât toplamı 53.082 dir.

ONLİNE TAHSİLAT

2010 yılı içinde bankalar aracılığıyla online tahsilat toplamı 2.211.416 dir.

ANKARALI HEMŞERİLERİMİZİN BELEDİYE İLE İLGİLİ TÜM İŞLEMLERİNİ 
DİJİTAL ORTAMDA EN KISA SÜREDE ÇÖZÜMLENMESİNİ SAĞLAMAK

İnternet ortamında gerçekleştirilen hizmetlerin kesintisiz,                                                   
hızlı ve güvenilir olmasını sağlamak

Amaç
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Kredi Kartı ile Web Sitemizden Yapılan Tahsilatlar

Online Tahsilatlar
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Abonelerimize İnternet üzerinden daha iyi 
hizmet verebilmek için e-fatura uygulaması 
yeni ve yüksek güvenlikli arabirimiyle baştan 
tasarlanmış ve kullanıma açılmıştır. 2010 
yılında 57.143 adet e-fatura abonelerimizin             
e-posta adreslerine gönderilmiştir. Böylelikle 
abonelerimiz su faturalarını e-posta adreslerin-
den takip edebilmektedirler. Abonelerimiz in-
ternet sayfamızdan üye olduğu takdirde fatura 
bilgileri (borç ve ödeme bilgileri) düzenli olarak 
kullanıcıların e-posta adreslerine gönderilmek-
tedir. 

Teknolojik altyapısını giderek güçlendiren 
kurumumuz hizmetlerinin bilgi ve iletişim 
çağına uygun hale getirilmesi için özenle ve 
yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Bu kapsamda 
Genel Müdürlüğümüz abonelerimizin güncel 
fatura borçlarını cep telefonlarından sadece bir 
SMS göndermek suretiyle sorgulayabilecekleri 
bir hizmeti de başlatmıştır.

Bu hizmetle borç sorgulamanın yanında 
abonelerimiz borcundan dolayı suyunun ke-
silmesinden önce de kısa mesaj ile uyarılmakta 
ve bilgilendirilmektedir. 

e-Fatura Aboneliği ve Sms ile Borç Sorgulama

Abonelerimiz güncel fatura bilgilerini 
sadece bir kısa mesajla kolaylıkla 

öğrenebilmektedir. Bunun için 
abonelerimizin cep telefonlarının 

kısa mesaj bölümüne 
abone numarasını yazıp

AVEA için 05549910185’e
VODAFONE için 05415180185’e

TURKCELL için de 05343005033’e
göndermeleri yeterlidir.

II. Amaç ve Hedefler
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1. Su aboneliği ile ilgili başvurularda yıllara 
göre işlem süresi %75 oranında düşmüştür. 
Müracaatların tamamlanma süresi yakla-
şık olarak 3 dakikaya indirilmiştir. Böyle-
likle abonelerimize en kısa zamanda ce-
vap verilmesi sağlanmıştır.

2. Fatura ile ilgili gelen şikâyetler değerlen-
dirilmiş ve gereken düzeltme işlemleri 
yapılmıştır.

3. ALO 185’in etkinliği artırılmış, arızalara 

anında müdahale edilerek vatandaşın 
mağduriyetinin önlenmesi için 24 saat 
kesintisiz hizmet hedeflenmiştir. Su ve 
kanal arızaları bölge müdürlüklerine 
bildirilerek arızaların en kısa zamanda 
giderilmesi sağlanmıştır.

4. On-line sistemde 38.354 adet yeni abone-
lik keşfi yapılmıştır.

5. 8.133 adet Mavi Masa Başvurusu alınarak 
en kısa sürede cevaplandırılmıştır.

ANKARALI HEMŞERİLERİMİZİN BELEDİYE İLE İLGİLİ TÜM İŞLEMLERİNİ 
DİJİTAL ORTAMDA EN KISA SÜREDE ÇÖZÜMLENMESİNİ SAĞLAMAK

Su Aboneliği ile ilgili müracaatlara en kısa sürede cevap vermek, vatandaşların itiraz ve 
şikayetlerini modern ve dinamik halkla ilişkiler metotları ile çözüme kavuşturmak...
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2010 Yılı Aylara Göre Mavi Masa Başvuru Sayıları
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Kurumumuzda bilişim sistemlerinin teknolo-
jik olarak en üst düzeyde kullanımının sağlan-
masına yönelik yazılım geliştirme ve mevcut 
donanımların bakım - onarımının yapılması 
kapsamında yürütülen faaliyetler:

a. Güvenlik Duvarı Yazılımının Güncellen-
mesi ve Cluster Mimarisine Geçiş

Güvenlik Duvarı(Firewall) yazılım ve lisans 
güncellenmesi ile ikinci bir donanım ile cluster 
mimarisine geçilmiştir. Cluster mimarisine 
geçiş ile internet üzerinden online tahsilat 
yapan sistemlerimiz için donanım ve network 
arızalarına karşı aktif/pasif (failover) olacak 
şekilde yedeklilik sağlanmıştır. 

Kullanmakta olduğumuz Güvenlik Duvarı 
yazılımının versiyonu NGX R70‘den NGX 
R70.1‘e yükseltilmiştir. Böylece kullanmakta 
olduğumuz güvenlik duvarına aşağıdaki ser-
visler de eklenmiştir.

 � Smart Defense: Uygulama ve network 
güvenliği servisi

 � Flood Gate: Servis Kalitesi Yönetimi

 � Web Intelligence: Web Protokollerini ta-
rayan ve Web sunucularının güvenliğini 
sağlayan servis.

 � IPS: Saldırı tespit ve önleme servisi.

 � DLP: Veri kaybı önleme servisi.

 � Anti-Spam & Mail: Temel Spam engel-
leme servisi.

 � Anti-Virus & URL Filtering: Virüs engel-
leme ve URL filtreleme servisi

b. Kurum Dışı Erişimler İçin Anti-Virus/Spy-
ware Yazılımının Kurulması

Güvenlik duvarımız(Firewall) ile entegre 
çalışan Anti-Virus/Spyware engelleyen 
Symantec Web Gateway yazılımı kurularak 
internet üzerinden gelen virüsler, zararlı 
yazılımlar ve casus yazılımların kurumumuz 
ağına ve bilgisayarlarına ulaşması büyük 
ölçüde engellenmiştir.

 c. URL ve İçerik Filtreleme Yazılımının 
Kurulması

Kurumumuz internet bağlantısını filtre-
lemek amacıyla Symantec Web Gateway 
yazılımında politikalar oluşturulmuştur. Bu 
sayede kurumumuzun internet bağlantısı filt-
relenerek uygunsuz, yasaklı sitelere erişim 
büyük oranda kısıtlanmış ve bu sitelerden gele-
cek zararlı içeriklerin kurumumuza girişleri 
engellenmiştir.

BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİNİ EN ÜST DÜZEYDE                           
KULLANMAK

Kullanılan yazılım ve donanımları çağın gereklerine uygun                                                             
olarak en üst seviyeye ulaştırmak
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Yukarıdaki tüm güvenlik yazılımlarının 
kayıtları belirli süreler ile saklanacak şekilde 
yapılmıştır.

Kurumumuz içinde ve kurumumuz dışında 
(İnternet bağlantı kısmında) Anti-Virus/Spy-
ware için farklı virüs veritabanlarını kullanan 
yazılımlar kullanılmaktadır. Böylece her ürün 
kendine ait virus imza veritabanı kullanılmakta 
ve ek güvenlik sağlanmaktadır.

 d. Depolama Birimine Antivirüs Yazılımı 
Kurulması

IBM N3600 Depolama birimimize Symantec 
AntiVirus for Network Attached Storage (NAS) 
yazılımı kurularak depolama birimi içerisinde 
saklanan verilerin güvenliği sağlanmıştır.

 e. Kayıt Tutma (Logging) Yazılımı

Kamuoyunda 5651 nolu yasa olarak bilinen 
“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzen-
lenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlar-
la Mücadele Edilmesi” hakkında kanuna uygun 
olarak kurum içi ve kurum dışı veri trafiğinin 
kayıt altında tutulması için gerekli kayıt tutma 
yazılımı satın alınmış ve en az 6 ay süre ile ya-
saya uygun biçimde kayıt tutma zorunluluğu 
yerine getirilmiştir.

Ayrıca bu yazılım ile sistem ve network 
güvenliği ile ilgili raporların oluşturulması 
için gerekli ayarlamalar yapılmış olup e-posta 
yoluyla otomatik bilgilendirme sağlanmıştır. 

Abone bilgi sisteminin işletilmesinde 60 
adet program güncellenmiş, 5 adet çevre 
cihazı alınmış ve 1.275 adet bilgisayar ve çevre 
cihazının bakım ve onarım işlemleri yapılmıştır. 
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Yapısal kablolama ve ağ cihazlarının 
yenilenmesi ve ağ güvenliği projeleri 

kapsamında yürütülen faaliyetler:

Kurum Geniş Alan Ağı (Wan)

2010 yılında toplam 50 noktadan online 
iletişim sağlanmıştır. 2010 yılı içerisinde Ayaş, 
Kazan, Akyurt ve İvedik Boru Laboratuarının 
data hattı ve cihaz alt yapısı tamamlanmış olup 
kurum içi ve dışı bağlantıları sağlanmıştır.

Yeni Ağ altyapı işlerinin tamamlanması ve 
yeni ağ cihazlarının satın alınmasıyla boşa çıkan 
ağ cihazları ihtiyaç duyulan bölge binalarında 
kullanılmak üzere temizlenip ayarlanarak böl-
gelerdeki sistemler ve kabinler daha düzenli 
bir yapıya kavuşturulmuştur.

Bölge binalarımıza bağlı olan 15 adet Güven-
lik Duvarı cihazının ayarları güncellenmiş ve 
erişimin daha güvenli olması sağlanmıştır.

Yeni kurulan ağ altyapısında 1400 adet priz, 
yaklaşık 3 km fiber ile 80 km Cat7/FTP kablo 
çelikmiş ve 48 adet kenar anahtar ( switch ) ile 1 
adet Omurga Anahtar ( Backbone ) satın alınmış, 
montaj ve kurulumları başarı ile yapılmıştır. 

Bu yeni altyapı ile kullanıcıların daha 
sağlıklı, güvenli, günümüz teknolojisine uygun 
olacak şekilde ağımıza bağlanması ve gerekli 
kurum işlemlerini yapması hedeflenmiştir.

İnternet Ağı

Yeni kurulan Kiosk sistemlerinin kuru-
mumuz ile iletişimini sağlayan mobil internet 
devresi olan 3G data devrelerinin satın alınması 
işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu devreler ile 
Kiosk sistemlerinin farklı noktalardan kartlı 
su satışı yapması için gerekli alt yapı tesis 
edilmiştir.

Kurumumuzun mevcut 30 Mbps hızındaki 
Metro Ethernet İnternet devresine ek olarak 
30Mbps hızında ikinci Metro Ethernet İnternet 
devresinin ve satın alma işlemleri gerçek-
leştirilmiştir. 

Yeni devrenin farklı internet servis sağlayıcı 
(ISP) tarafından tahsis edilmesi ile internet 
servis sağlayıcı(ISP) seviyesinde yedeklilik 
sağlanmıştır. Ayrıca bu devre ile internet erişim 
hızımız toplamda 60Mbps’ e yükselmiştir.

BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİNİ EN ÜST DÜZEYDE                           
KULLANMAK

Bilgisayar ağ alt yapısını teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirmek

Amaç
-5

Hed
ef-

5.3

II. Amaç ve Hedefler
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Ağ güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetler:

Kurum içi Ağ Yapısı İçin Anti-virüs/ 
Spyware Yazılımının Kurulması

Kurum içi ağ (LAN) ve kurum dışı ağ (internet, 
WAN) üzerinden gelebilecek ve bilgisayar 
sistemlerini olumsuz yönde etkileyebilecek 
virüslere karşı yüksek etkinlikli, bütünleşik 
koruma sağlayacak Symantec Endpoint 

Yıllara Göre Internet Hızı Değişimi

1999 2 Mbps

2000 2 Mbps

2001 2 Mbps

2002 2 Mbps

2003 2 Mbps

2004 2 Mbps

2005 2 Mbps

2006 2 Mbps

2007 10 Mbps

2008 20 Mbps

2009 35 Mbps

2010 60 Mbps

Yıllar   İnternet Hızı

Yıllara Göre Internet Hızı Değişim Grafiği
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Protection anti-virüs yazılımı satın alınarak 
tüm sunucular ve bilgisayarlar üzerinde faa-
liyete geçirilmiştir. Bu yazılım ile beraber ihti-
yaçlar doğrultusunda USB Diskler ve CDROM 
lar gibi kaldırılabilir aygıtlara erişimler engel-
lenerek kurum içi güvenlik daha üst seviyede 
sağlanmıştır. Anti-Virüs / Spyware yazılımı 
aralıksız olarak ağ üzerinde virüs taraması 
yapmakta ve kurumun işlerliği açısından 
yüksek önem arz eden sistemler ve bilgisayarlar 
üzerindeki güvenliği sağlamaktadırlar. En 
son çıkan virüslere karşı koruma sağlanması 
amacıyla, kullanılan yazılımların sürekli olarak 
güncellemeleri otomatik olarak yapılmaktadır.

İstenmeyen e-posta Engelleme 
(Antı-Spam) Yazılımının Kurulması 

Kurum içi ağ (LAN) ve kurum dışı ağ (in-
ternet, WAN) üzerinden gelen istenmeyen 
e-postaların ve bu e-postalar ile gelen virüsle-
rin engellenmesi için gerekli yazılımın satın 
alma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Satın alınan 
Symantec Brightmail yazılımının kurulumu ve 
gerekli ayarlamaları yapılmış ve istenmeyen e-
postalar engellenerek e-posta trafiğinin hızlı ve 
güvenli olması sağlanmıştır.

Kurumumuzun bilgisayar ağ alt yapısı 
teknolojik gelişmeler göz önüne alınarak ku-
rum ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş 
ve 2010 yılı içerisinde 70.000 m ağ kablolama 
metrajı CAT6 (bakır) ,3.000 m ağ kablolama 
metrajı fiber olarak yapılmıştır.

II. Amaç ve Hedefler
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AYBİS (Altyapı Bilgi Sistemi) bünyesinde-
ki ve kurum içinde kullanılan diğer CBS 
formatındaki haritaların projeksiyonlarının 
düzenlenmesi, merkezi sunucuya yüklenmesi 
amacıyla 

 � MapInfo formatında hazırlanmış olan 
haritaların projeksiyonunun yerel (non-
earth) kooordinat sisteminden ulusal 
koordinat sistemine dönüşümünün sağ-
lanması,

 � İşletme dairesi ve proje dairesinde 
yerel disklerde bulunan haritaların 
dönüştürülmesi, gerekli katmanların bir-
leştirilmesi, veritabanında ve kolonlarda 
gerekli düzenlemelerin yapılması,

 � Mevcut sistemde kullanılan kartoğrafik 
görünüm ve sembolojiler korunarak 
idare tarafından talep edilecek düzenle-
melerin yüklenici tarafından yerine ge-
tirlmesi,

 � Vektörel verilerin tamamı idarece tanım-
lanacak olan Oracle veritabanına Map-
Info easyloader yazılımı ile aktarılması 
işlemleri 2010 yılının son aylarında 
başlatılmış olup halen çalışmalar devam 
etmektedir. 

Ankara ili mücavir alan sınırının genişletil-
mesiyle yeni katılan ilçe ve belediyelerde ilçe 
sınırlarının ilgili belediyelerden alınıp mev-
cut sisteme aktarılması için gerekli çalışmalar 
başlatılmıştır.

Altyapı Bilgi Sistemimiz kurum ihtiyaçlarına 
ve çağın teknolojilerine uygun olarak güncel-
lenmiştir. Atıksu, yağmursuyu ve içme suyu 
bilgileri sayısal ortama aktarılmıştır, 5 adet İlçe 
imar verisi sisteme aktarılmıştır. 

BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİNİ EN ÜST DÜZEYDE                           
KULLANMAK

Alt Yapı Bilgi sistemimizi kurumumuzun ihtiyaçları ve yeni teknolojiler doğrultusunda           
güncellemek

Amaç
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5.4
 

2010 yılı içinde sayısal ortama 
aktarılan atıksu - yağmursuyu ve 
içme suyu şebeke hattı uzunluğu 

798,400 m olmuştur...
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Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı sürek-
li kendi kendini kontrol ederek herhangi bir 
aksaklığa müsaade etmemektedir. Her sayacın 
kendine özgü bir abone kartı bulunmaktadır. 
Sayaç kendine yapılan yetkisiz ve kötü niyetli 
müdahaleleri hafızasına kayıt ederek, vanasını 
kapatıp kendisini koruma altına almaktadır.

Kartlı Sayaç, ASKİ’den satın alınan su kredi-
si bitmeden önce aboneyi yeni kredi alması için 
uyarmaktadır. Ayrıca kartın içerisinde yüklü 
bulunan yedek kredide suyun bittiği durumlar-
da kullanılabilmekte ve aboneyi zor durumda 
bırakmamaktadır. 

Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayaçları 
hafızasındaki özel programı ile sayacı kont-
rol etmektedir. Ayrıca sayaca yanlış bir kart 
takıldığında işlem yapmamaktadır. Kötü ni-
yetli olarak yabancı kartla su sayacını açma 
denemelerini hafızasına kaydetmekte ve ASKİ 
yetkilisi bu girişimleri yetki kartı ile sayacın 
hafızasından okuyabilmektedir. Abone, kartını 
kaybettiğinde, idareye başvurduğu takdirde, 
yeni kart verilmektedir. Eski kart otomatik 
olarak iptal edilmektedir.

Kayıp kartlar bir başkası tarafından bulunsa 
bile bulan kişi tarafından kullanılamamaktadır. 

BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİNİ EN ÜST DÜZEYDE                           
KULLANMAK

Yeni abonelikleri isteğe bağlı olarak ön ödemeli sisteme geçirmek

Amaç
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Hed
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5.5

Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı kullanımı ve                            
yaygınlaştırılmasına ilişkin gerçekleştirilen faaliyetler

II. Amaç ve Hedefler
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Abone istediği an, kullandığı su miktarını, ka-
lan kredi miktarını, vb. bilgileri sayacından 
izleyebilmektedir. 

ASKİ’ nin uygulayacağı tarife değişikliği 
zamanında abonelere yansıtılmaktadır. Abo-
neler; istedikleri kadar su kredisini sabit fiyat 
garantisi ile almaktadırlar. Böylece aboneler, 
ileride uygulamaya konulacak yeni tarife 
değişikliğinden etkilenmemektedirler. 

Sistem; idaremize istendiği zaman, tarife ve 
kademe değişikliği yapma imkanı vermekte-

dir. Bu işlem, merkezde bulunan satış programı 
aracılığıyla ve tek seferde uygulanabilmekte-
dir.

Yetkili firma tarafından elektronik ön öde-
meli kartlı su sayaçlarını en az yılda 1 defa peri-
yodik kontrol yapılır.

2010 yılı içerisinde 60.000 adet Ön Ödemeli 
Elektronik Kartlı Su Sayaç montajı yapılmıştır. 
Kurumumuz 2010 yılı sonu itibarıyle toplam 
362.362 adet Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su 
Sayacı ile Ankara halkına hizmet vermektedir. 

2010 yılında başlattığımız uygulamayla abonelerimizin kartlı sayaçlarına kontör 
yükleyebilmeleri amacıyla ASKİMATİK’ler devreye alınmıştır. Bu uygulamanın 

yaygınlaştırılmasıyla tüm abonelerimiz 24 saat kesintisiz fatura ödeme ve su satın 
alma işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

ASKİMATİK’lerin gördüğü ilgi üzerine Genel Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları 
tamamlamış ve 15 adet daha yeni ASKİMATİK alarak bu sayıyı 19’a çıkarmıştır. 

Öncelikli olarak bölge müdürlüklerimize yerleştirilen bu ASKİMATİK’ler sayesinde 
vatandaşlarımız kartlarına kesintisiz olarak ve kolaylıkla su yükleyebileceklerdir.
ASKİMATİK’ler Genel Müdürlüğümüzde ve bölge müdürlüklerimizde olmak üzere 

Ankara genelinde 19 noktada hizmet vermektedir.
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Dünya genelinde birçok gelişmiş ülke 
arıtma tesislerinden çıkan suları kullanım ve 
sulama suyu olarak değerlendirmektedir. Su 
kaynaklarının giderek azaldığı bu yüzyılda mev-
cut su potansiyellerinin en verimli ve tasarruflu 
bir şekilde kullanılması ve değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Arıtma tesislerinden çıkan 
sular ise, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ilgili 
yönetmeliklerle belirlediği sınır değerlere uy-
mak şartıyla, sulama ve kullanım suyu olarak 
değerlendirilebilmektedir. 

Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisin-
den 2010 yılında günlük ortalama 664,975 
metreküp atık su arıtılarak Ankara Çayı’na 
deşarj edilmektedir. Arıtılan suyun Ankara 
çayına deşarj edilme noktasında oluşan 6 m lik 
kot farkından yararlanılarak 0,5 MWA kapa-
sitesinde bir hidroelektrik santral kurulması 
çalışmaları başlatılmıştır. On iki ayda 18.963.860 
kW enerji gaz jeneratörlerinde üretilmiştir. Te-
sisin elektrik ihtiyacının % 80’i  gaz jeneratör-
leri vasıtasıyla sağlanmıştır.

Atıksu Arıtma Tesisi Proje ve İnşaat   
Faaliyetleri

Büyükşehir Belediyesi Mücavir alan sınırla-
rına yeni katılan ilçeler ve köyler için muhtelif 
kapasitede ve tipte paket atıksu arıtma tesisi 
ve doğal atıksu arıtma tesisi projeleri 2010 yılı 
içerisinde hazırlanmıştır.

2010 yılında 11 adet paket atıksu arıtma tesisi 
projesi hazırlanmıştır.

1. Yeni Peçenek - Sincan
2. Esenler - Sincan
3.  Polatlar - Sincan
4. Çiçektepe - Sincan
5. Kavaklı -Altındağ
6. Karacaören 1-Altındağ
7. Karacaören 2-Altındağ
8. Yukarı Çavundur -Çubuk 
9. Akkuzulu - Çubuk 
10. Pazar - Kızılcahamam
11. Çanıllı -Ayaş

Atıksu Arıtma Tesislerinin verimli ve ekonomik olarak çalışmasında sürekliliği sağlamak, 
kapasiteyi arttırmak ve yeni atıksu arıtma tesisleri proje ve inşatlarını gerçekleştirmekHed

ef-
6.1

ATIKSULARIN GERİ KAZANIMINI SAĞLAMAK VE BU SULARI 
YEŞİL ALANLARDA SULAMA AMAÇLI KULLANMAK

Amaç
-6

Şehrin belli bölgelerinde kurulması 
planlanan lokal arıtma tesisleri 

sayesinde Ankara’nın alt kotlarındaki 
yeşil alanların sulanması 

amaçlanmıştır. Bu proje ile arıtılmış 
atıksular yeşil alanlarda kullanılarak 

su kaynaklarımız korunmuş                    
olacaktır.

II. Amaç ve Hedefler
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2010 yılında 7 adet doğal atıksu arıtma tesisi 
projesi hazırlanmıştır.

1. Karacakaya - Akyurt 
2. Memlik - Yenimahalle
3. Yukarıyurtçu - Yenimahalle
4. Şehitali - Yenimahalle
5. Çayırlı - Gölbaşı
6. Subaşı - Gölbaşı
7. Topaklı - Gölbaşı

Çubuk ve Karaköy Atıksu Arıtma              
Tesisleri

Başkent’te, her geçen gün artan nüfus ve 
gelişen teknolojiden kaynaklanan atıkların in-
sana, doğaya ve çevreye zarar vermesini ön-
lemenin birincil aşamasını oluşturan atıkların 
bertarafı konusuna Genel Müdürlüğümüz, böl-
gesel atıksu arıtma tesisleri projesiyle çözüm 
getirmiştir.

Çevrenin kirlenmesini önlemek hem de 
elde edilecek su ile yeşil alanların sulanmasını 
sağlamak amacıyla geliştirilen proje 
kapsamında Çubuk ve Karaköy’de iki arıtma 
tesisi inşa edilmiştir.

 Çubuk ve Karaköy’de yapılan ileri arıtım 
yapma özelliğine sahip yeni arıtma tesisleri 
ile Esenboğa, Sirkeli, Altınova, Sarayköy ve 
Karacaören yerleşim yerleri ile Çubuk, Pur-
saklar, Akyurt ilçeleri ile birlikte bu bölgedeki 
bazı köylerin ve imar dışı mevcut yerleşim 
alanlarının suları arıtılmaktadır. Yaklaşık 300 
bin nüfusun yaşadığı bu alanlarda oluşan atık 
suların arıtılması ile hem çevre kirliği önlenmiş 
olacak hem de arıtılan bu sular yeşil alanların 
sulanması amacı doğrultusunda kullanılacaktır.

Çubuk ilçesinde ileri arıtım teknolojisine 
sahip bu atıksu arıtma tesisi 19.200 metreküp/
gün kapasiteli olup, Karaköy mevkiinde inşa 
edilmiş olan 42.000 metreküp/gün kapasiteli 
Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi Çubuk, Pursak-
lar ve Akyurt gibi ilçelerin atık sularını arıtacak 
şekilde tasarlanmıştır.

Atıksuları bu tesise getirecek toplam 
uzunluğu 113,5 km olan ve çapları 200 ile 2.000 
milimetre arasında değişen atıksu kolektörleri 
inşa edilmiştir. Çubuk-1 Barajı’nın kaynağında 
kalan, azot ve fosfor giderimi de yapabilen 19 
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bin 200 ve 42 bin metreküp/gün kapasiteli bu 
iki atıksu arıtma tesisinden Karaköy 180 bin 
kişinin yaşadığı bir bölgeye, Çubuk ise 110 bin 
kişinin yaşadığı bir alana hizmet vermektedir.

Tesisler, uzun havalandırmalı aktif çamur 
sistemi ve azot, fosfor giderimi de sağlayacak 
birimlere sahiptir. Uzun Havalandırmalı Ak-
tif Çamur Sistemi, çamur stabilizasyonu da 
sağladığından çamur stabilizasyonu için ila-
ve birimlere ihtiyaç duymamaktadır. Atıksu 
arıtma tesisini oluşturan proseslerin tamamı, 
Avrupa’da çok yaygın olan ve geçerliliğini 
kanıtlamış Alman ATV-DVWK standartlarına 
göre yapılmıştır.

Kalecik Atıksu Arıtma Tesisi

2009 yılı Ağustos Ayında inşaatına 
başlanan Kalecik Arıtma Tesisi 240 günde 
tamamlanmıştır. Tesis 3 kademe olarak 
planlanmıştır. İnşa edilen 1. Kademe günlük 
2500 metreküp atıksu arıtabilecek kapasitede, 
Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemine 
göre projelendirilmiştir. Nüfus artışına bağlı 
olarak tesisin kapasitesi ileriki yıllarda önce 

68.000 nüfusa, daha sonra da 160.000 nü-
fusa hizmet verebilecek şekilde genişletilmesi 
planlanmaktadır.

Tesisin en önemli özelliği tam otomasyo-
na sahip olmasıdır. Yani tesis bilgisayarlar 
vasıtasıyla insansız olarak işletilebilmektedir. 
Personel sadece bakım çalışmalarında yer 
almaktadır. Tesisin yapımında son arıtma 

Atıksu Arıtma Tesisinden Çıkan                     
Arıtılmış Su

II. Amaç ve Hedefler
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teknolojileri kullanıldığından tesisten çıkan 
sular rahatlıkla sulama suyu olarak kullanıla-
bilecek özelliktedir. Bu sular bölgede bu-
lunan tarımsal alanların ve yeşil alanların 
sulamasında kullanılabilecektir. 

Tesisin yapım çalışmaları tamamlanmış olup 
atıksu kolektör hatları bağlanmıştır. Hali hazırda 
tesis atıksu arıtmaya devam etmektedir.
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Ayaş-Sinanlı Atık Su Arıtma Tesisi

Mücavir alan sınırları içerisinde olan Ayaş 

ilçesinin atık sularını arıtmak amacıyla böl-

geye ileri arıtım teknolojisine sahip bir atıksu 

arıtma tesisi yapılmıştır. Ayaş - Sinanlı Atıksu 

Arıtma Tesisi Ayaş ilçesi ile birlikte Sinanlı ve 

bağlı mahallelerin de atık sularını arıtmaktadır. 

Sistem olarak çamur stabilizasyonu içeren 

“Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi” 

seçilmiştir. Ayaş Atıksu Arıtma Tesisinde azot 

ve fosfor giderimi yapıldığı ve ileri arıtmaya 

sahip olduğu için, arıtılan sular yeşil alanların 

sulanmasında rahatlıkla kullanılabilecek özel-

liktedir. Arıtılan sular Uğur Çayına verilmek-

tedir. Tesisin 1. Kademe kapasitesi 6.500 met-

reküp/gündür. Tesisin tüm inşaat çalışmaları 

tamamlanmış ve işletmeye hazır hale gelmiştir.

II. Amaç ve Hedefler
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Kazan Atık Su Arıtma Tesisi

Kazan İlçesi merkezi ve yakın çevresinden 
kaynaklanacak atıksuları arıtmak üzere bölge-
ye 15.000 metreküp/gün kapasiteli ileri arıtım 
teknolojisine sahip bir atıksu arıtma tesisi 
yapılmıştır.

Sistem olarak çamur stabilizasyonu da içeren 
“Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi” 
seçilmiştir. Kazan Merkez Atıksu Arıtma Te-
sisinde azot ve fosfor giderimi yapıldığı ve 

ileri arıtmaya sahip olduğu için arıtılmış çıkış 
suyu yeşil alanların sulanmasında rahatlıkla 
kullanılabilir özelliktedir. Kazan Atıksu Arıtma 
Tesisi’nin inşaat çalışmaları tamamlanmış olup 
mekanik aksamın montajına devam edilmek-
tedir. Tesis 2011 yılında işletmeye alınacaktır.
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Elmadağ Atıksu Arıtma Tesisi

Elmadağ İlçesi merkezi ve yakın çevresin-
den kaynaklanacak atıksuları arıtmak üzere 
bölgeye 8.700 metreküp/gün kapasiteli ileri 
arıtım teknolojisine sahip bir atıksu arıtma te-
sisi ve dere ıslahı yapılmaktadır. 

Arıtma prosesi olarak Biyolojik Azot ve Fos-
for giderimi ile çamur stabilizasyonu da içeren 
“Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi” 
seçilmiştir. Arıtılmış su Elmadağ Deresi’ne 
deşarj edilecek şekilde tesis projelendirilmiştir.

Tesis 2 kademede inşa edilecek olup bu ihale 
de proses üniteleri ile yardımcı ünitelerin I. ka-
deme inşaatları ve diğer tüm binaların nihai 
kapasite inşaatları gerçekleştirilmektedir. Me-
kanik ve elektrik montaj işlerine başlanılması 
ve 2011 yılının ilk çeyreğinde bitirilmesi plan-
lanmakta olup, aynı süre içerisinde tesise 
atıksu alınması hedeflenmektedir.

II. Amaç ve Hedefler
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AR-GE Çalışmaları kapsamında çeşitli 
kuruluş ve üniversitelerle işbirliği yapılması 
faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen çalışmala-
rımızdan bazıları:

Gazi Üniversitesi Çevre Bilimleri Bölümü 
öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri 
Genel Müdürlüğümüzü ziyaret ederek teknik 
incelemelerde bulundu.

Öğretim Üyeleri Çevre Ana Bilim Dalı Başkanı 
Yrd. Dç. Dr. Beril SALMAN AKIN öncülüğünde 
kurumumuza gelen üniversiteliler, öncelikle 
Kurumumuz tarafından yeni yapılan atıksu 
arıtma tesislerini gezdi.

İleri arıtma teknolojisine sahip, azot ve fos-

for giderimine sahip tesislerde teknik incele-

melerde bulunan öğrenciler ve öğretim üyeleri 

daha sonra Genel Müdürümüz Kamil Kılıç’a 

ziyarette bulundu. Genel Müdürlüğümüz Kamil 

Kılıç, ASKİ faaliyetleri hakkında açıklamalar 

yaptı ve öğrencileri bilgilendirdi. Öğrenciler 

Kurumumuzdan büyük bir memnuniyetle ve 

güzel izlenimlerle ayrıldı. Genel Müdürümüz 

Kamil Kılıç, kurumumuzun kapılarının tüm 

üniversitelere ve öğrencilere açık olduğunu, 

öğrencilerin bu tür teknik gezilerle mesleki 

açıdan daha donanımlı hale geldiklerini belirtti.

ODTÜ‘LÜ ÇEVRECİLERDEN ASKİ 
ZİYARETİ

Aldıkları ders kapsamında öğretim üyeleri 

Dr. Emre Alp ile beraber kurumumuza gelen 

üniversiteli gençler, tüm içme suyu sistemi-

mizin bilgisayarlarla izlendiği ve kontrol 

edildiği SCADA Kontrol Merkezi’ni gezdi ve 

Genel Müdürlüğümüz faaliyetleri hakkında 

bilgilendirildiler. Daha sonra da Kurumumu-

zun faaliyetleri hakkında bir sunum dinleyen 

ODTÜ’lü çevreciler su kalitemiz, içme suyu ve 

kanalizasyon çalışmalarımız ve projelerimiz 

hakkında bilgilendirildiler ve Kurumumuzu 

daha yakından tanıma fırsatına sahip oldular.

VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ESAS ALARAK HİZMET 
KALİTESİNDE DÜNYA STANDARTLARINI YAKALAMAK

Ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlarla koordinasyon 
sağlayarak, AR-GE faaliyetlerinde etkinliği arttırmak

Amaç
-7

Hed
ef-

7.1
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Sunumun sonunda öğrencilerle kısa bir 
konuşma yapan Genel Müdürümüz Kamil Kılıç 
“Türkiye’nin kalkınmasında ve çevre bilin-
cinin gelişmesinde üniversitelere büyük görev 
düşüyor. Üniversitelerin toplum yararına or-
taya koyduğu çalışmalarla kurumları yön-
lendirmeleri gerekir. Üniversiteler ideolojile-
rin değil, projelerin tartışıldığı yerler olmalı. 
Bizim gençlerimiz çok zeki. Eğer bu zekâlarını 
disiplinli ve özverili çalışmalarla olumlu yönde 
kullanırlarsa inanıyorum ki ülkemiz kısa 
süre içinde Dünya’nın en büyük ülkelerinden 
biri haline gelecektir. Bu noktada Belediye 
Başkanımız Sayın Melih Bey’de, ben de kuru-
mumuz adına üzerimize düşen ne varsa yap-
maya hazırız” dedi.

Öğrenciler Kurumumuzdan büyük bir mem-
nuniyetle ve güzel izlenimlerle ayrıldı. Yapılan 
değerlendirmelerde öğrenciler, ASKİ’nin ba-
şarılı çalışmalara imza attığını ve ASKİ’yi 
daha yakından tanıma fırsatına sahip oldukla-
rından dolayı duydukları memnuniyeti dile 
getirdiler. Gezinin sonunda Genel Müdürümüz 
tüm üniversitelerin ilgili bölümlerine çağrıda 

bulunarak Genel Müdürlüğümüze davet etti 
ve vatandaşlarımızın yararına olacak tüm 
projelere kapımızın açık olduğunu ifade etti.

Konya Selçuk Üniversitesi Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Bölümü öğrencileri Genel 
Müdürlüğümüzü ziyaret ederek teknik incele-
melerde bulundu.

 Öğretim Üyeleri Abdullah Erdal TÜMER 
öncülüğünde kurumumuza gelen üniversiteli 
gençler, ASKİ’nin son teknolojiyle donatılmış 
bilgisayar altyapısını ve server’larını yakından 
görme fırsatına sahip oldu. Burada aldıkları 

II. Amaç ve Hedefler
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brifingin ardından tüm içme suyu sistemimizin 
bilgisayarlarla izlendiği ve kontrol edildiği 
SCADA Kontrol Merkezi’ni gezdi ve Genel 
Müdürlüğümüz faaliyetleri hakkında bilgilen-
dirildiler. Öğrenciler Kurumumuzdan büyük 
bir memnuniyetle ve güzel izlenimlerle ayrıldı. 
Genel Müdürümüz Kamil Kılıç, kurumumuzun 
kapılarının tüm üniversitelere ve öğrencilere 
açık olduğunu, öğrencilerin bu tür teknik gezi-
lerle mesleki açıdan daha donanımlı hale gel-
diklerini belirtti.

ARGE ÇALIŞMALARI

Başvurulan Hibe Programı:
TÜBİTAK - KAMAG  

İçme Suyu Şebekesi Hidrolik Modelleme 
Projesi

Başvurulan Hibe Programı:
TÜBİTAK - KAMAG  

Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi Biyogaz 
Üretimini Artırma Projesi

Başvurulan Hibe Programı:
AB - LdV

AB Ülkeleri Atıksu Arıtma Teknolojileri 
Kıyaslama Projesi
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Hizmetlerin sunumunda her zaman daha 
iyiye doğru gitmeyi hedefleyen kurumumuz-
da vatandaşların hizmetlerimiz hakkındaki 
görüşlerini alıp, kamuoyu yoklaması ve anket 
çalışmaları yapılarak geri bildirimler sağlanmış, 
yapılan anket analizleri doğrultusunda gere-
ken önlemler alınmıştır.

 � 2010 Yılında Kızılay metrosu içerisinde ve 
AKM de düzenlenen görkemli festivalde 
,vatandaşlara su tasarrufu ile ilgili bilgi 
verilmiş ve broşür dağıtımı yapılmıştır. 
Ayrıca 7.700 vatandaşımıza bilinçli su 
tüketimi ile ilgili anket yapılmıştır.

Vatandaş beklentilerini tespit etmek maksadıyla kamuoyu araştırmaları yapmakHed
ef-

7.2

VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ESAS ALARAK HİZMET 
KALİTESİNDE DÜNYA STANDARTLARINI YAKALAMAK

Amaç
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Çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma-
lar başlatılarak vatandaşın su kirliliği ve ASKİ 
çalışmaları hakkında bilinçlendirilmesine yö-
nelik olarak belirli noktalarda ve Kurum içinde 
Abone İşlemlerinin yapıldığı bölümde eğitici 
film yayını yapılmaktadır.

Ayrıca dağıtılan el broşürleri ile de halkımızın 
bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

2010 Yılı içerisinde 170.000 adet su tanıtım 
ve tasarruf el broşürü dağıtımı yapılmış olup 
20.000 adet ASKİ tanıtım kitabı ve CD’si 
vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. 

ÇEVRE VE SU KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK

 Çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle çevre ve su kirliliği konularında                                                     
halkın bilinç düzeyini arttırmak 

Amaç
-8

Hed
ef-
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Kurtboğazı Barajı’ndan daha fazla su 
temin edebilmek için 43,5 km’lik bir 
iletim hattı yaptık.

KURTBOĞAZI BARAJI 
3. İSALE HATTI

Son iki yılda pompa istasyonlarımızdan 
30 milyon TL’lik elektrik tasarrufu 
sağladık.

ENERJİDEN DEV 
TASARRUF

Son iki yılda baraj havzalarımızda 75 bin 
adet fidan dikimi ve tohum ekimi yaptık.

İVEDİK FİDAN ÜRETİM 
MERKEZİ
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2010 yılında su kaynaklarının kirlenmesini 
önlemek amacıyla çalışmalar devam etmiş, 
Baraj havzalarını besleyen su kaynakları ve 
güzergahlarını kirleten şahıs ve işletmeler tes-
pit edilerek yasal işlemleri başlatılmıştır. 

ASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine 
Deşarj Yönetmeliği hükümlerine göre dene-
tim faaliyetleri yürütülmektedir. Denetlenen 
endüstriyel kuruluşlar; Benzin istasyonları, 
LPG istasyonları, Yetkili oto servisler, Kamu 
kurumları (araç bakım onarım yada yıkama 
yağlama birimi olan), Oto kuaförler, Metal 
ve Maden sanayi, Tabldot yemek sanayi 

ve diğerleri (gıda, kimya, tekstil sanayi vs.) 
şeklindedir. 2010 yılı Aralık ayı sonuna kadar 
denetlenen firma sayısı 1.233 dür. Bu firma-
lardan 661’ine Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı 
düzenlenmiştir. 105’ine ise Kirlilik Önlem Payı 
(KÖP) tahakkuk ettirilmiştir.

Denetimlerin daha verimli ve ivediliğinin 
sağlanması amacıyla endüstrilerin veri tabanı 
oluşturulmuştur. Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi mücavir alan sınırları içerisindeki il-
gili kuruluşlar ve Belediyeler ile yazışmalar 
gerçekleştirilmiş ve işyeri açma ruhsat bilgileri 
(adres, faaliyet alanı vs.) istenilmiştir.

 Su kaynaklarımıza zararlı atık döken fabrikaları engellemek ve atıksu                                    
denetimlerinin etkinliğini sağlamak  Hed

ef-
8.2

ÇEVRE VE SU KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEKAmaç
-8

ATIKSU DENETİM FAALİYETLERİ

2010 Yılında Yapılan Denetimler

Benzin İstasyonları 174 -

LPG İstasyonları 15 1

Yetkili Oto Servis 182 24

Oto Yıkama 248 -

Metal Sanayi ve Maden Sanayi 81 30

Tabldot Yemek Sanayi 130 -

Diğer Sanayi Kuruluşları (Gıda,Kimya,Tekstil, Deri, Selüloz vb.) 303 50

TOPLAM 1.233 105

Endüstriyel Kuruluş Faaliyet Alanları Denetlenen Kuruluş Sayısı KÖP Ödeyen Kuruluş Sayısı

II. Amaç ve Hedefler
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Havza Bazında Yapılan Denetim 
Faaliyetleri:

Temiz su kaynaklarını kirletenlere karşı 
yürütülen her türlü yasal işlemlerin başlatıl-
ması, takibinin yapılması ve sonuçlandırılması 
amacıyla; baraj havzalarında bulunan mevcut 
köylerin bazılarında paket arıtma sistemi inşa 
ettirilmiş, fosseptik kuyularında depolanan atık 
sular vidanjör ile havza alanı dışına nakledilmiş, 
barajları besleyen su kaynaklarından peri-
yodik olarak su numuneleri alınarak ASKİ 
Merkez laboratuarında analizleri yapılarak 
değerlendirilmiştir. 

Baraj havzaları içerisinde halkımıza daha 
temiz piknik alanları sağlamak için yürütü-
len bakım, onarım ve temizlik faaliyetleri çer-
çevesinde; Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı ile ortak 
çalışmalar yürütülerek rekreasyon alanları 
başta olmak üzere temizlik çalışmaları, ağaç 
budama ve ağaçlandırma çalışmalarına katkı 
sağlanmıştır.

2008 YILINDA DENETİMİ 
YAPILAN İŞLETME SAYISI

823 ADET

2009 YILINDA DENETİMİ 
YAPILAN İŞLETME SAYISI

1.029 ADET

2010 YILINDA DENETİMİ 
YAPILAN İŞLETME SAYISI

1.233 ADET
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Baraj havzalarında kaçak yapılaşmanın 
engellenmesi ve kontrol işlemlerinin yapılması 
amacıyla muhtarlıklar vasıtası ile bilgilen-
dirme toplantıları yapılmış ve duyurular 
asılmıştır. Bazı ruhsatsız yapıların 1/1000’lik 
uygulama imar planı çalışmaları başlatılmış, 
baraj havzaları içerisinde bulunan yerleşim 
birimlerinde dondurulmuş mevcut yapılar 
dışında kalan yapılar için Ankara İl Özel İdaresi 
ve Bayındırlık İskan Müdürlüğü tarafından 
yapılan tespitler doğrultusunda yasal işlemler 
uygulanmıştır.

İçme suyu temin eden barajlar ve ana iletim 
hatlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla; 
2009 yılının sonunda başlatılan hizmet alımı 
ile toplam 6 adet baraj (Çamlıdere, Kurtboğazı, 
Akyar, Eğrekkaya, Kavşakkaya, Çubuk II) 
ve ana iletim hatları üzerinde bulunan ve 
stratejik öneme sahip yapıların korunması 
hedeflenmiştir.

İçme suyu havzalarının etkin bir şekilde korunmasını sağlamakHed
ef-

8.3

ÇEVRE VE SU KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEKAmaç
-8
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Ankara Çayının temizlenmesi ve rehabili-
tasyonu için Genel Müdürlüğümüz tarafından 
kapsamlı bir proje hazırlanmış ve uygulamasına 
geçilmiştir. Bu proje kapsamında Ankara’nın 
içinden geçen Ankara Çayı ve bu çayı besleyen 
Çubuk Çayı, Hatip Deresi vb. çay ve derelerin 
fiziksel temizliği ve su kalitesinde iyileştirme 
çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle çay dibin-
de biriken çamurun çevreye yaydığı rahatsız 
edici kokuların önüne geçmek, çay suyunun 
temizliğini sağlamak ve çaya yapılan kaçak 
kanal bağlantılarını engellemek amacıyla haya-
ta geçirilen bu projenin 4 önemli adımı vardır. 

Proje başlangıcında ekiplerimiz tarafından 
Ankara Çayı’nın ve bu çayı besleyen tüm dere 
ve çayların analizi yapılmış, hızları, debileri ve 
kirlilik yükleri belirlenmiştir. 

Birinci adım olarak Ankara Çayı’nın en 
önemli kaynaklarından olan Çubuk Çayı üze-
rinde ileri arıtım yapan atıksu arıtma tesisleri 
kurulması planlanmıştır. Bu kapsamda Çu-
buk-1 Barajı’na ve Ankara Çayı’na atık suyun 
gelmesini engellemek için Çubuk ve Karaköy’e 
2 adet ileri arıtım yapan atıksu arıtma tesisi ve 
atıksuları bu tesise getirecek toplam uzunluğu 
113,5 km olan atıksu kolektörleri inşa edilmiştir. 
Azot ve fosfor giderimi de yapabilen ileri arıtım 
teknolojisine sahip 19.200 ve 42.000 met-
reküp/gün kapasiteli bu iki atıksu arıtma te-
sisi gerçekleştirdikleri arıtım sayesinde baraja 
temiz suyun gelmesini ve çaydan temiz su 
akmasını sağlamaktadırlar.

ÇEVRE VE SU KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK

Dere ıslahı çalışmaları yapmak

Amaç
-8

Hed
ef-

8.4
 

Çubuk 1 Barajı ile Ankara Çayı Temizlik ve Rehabilitasyon Projesi

Temizlik Öncesi Temizlik Sonrası
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Çıkış sularının Ultraviyole ışınlarıyla dezen-
fekte edileceği bu tesislerden gelen temiz su-
lar, kar ve yağmur sularıyla beraber Çubuk-1 
Barajı’nı temiz suyla dolduracaktır. Bu temiz 
sular Ankara Çayı’ndan akıtılarak çaya temiz 
su girişi sağlanmış olacaktır. Tesislerin inşası 
tamamlanmış ve hizmete alınmıştır. 

İkinci adım olarak çaya yapılan deşarjların 
atıksu kolektörlerine aktarımı gelmektedir. 
BAKAY Projesi kapsamında Ankara Çayı’nın 
her iki yanına Kuzey ve Güney Kuşaklama 
Kollektörleri yapılmış ve Ankara Çayı’na ge-
len deşarjlar bu kanallara alınmıştır. BAKAY 

Projesiyle alınamayan noktalar için ise idare-
miz tarafından aktarım projesi hazırlanmış ve 
tamamlanmıştır. Bu sayede çaya gelen kanali-
zasyon suları doğrudan Tatlar Atıksu Arıtma 
Tesisi’ne gönderilmektedir. 55 noktada yapılan 
aktarım çalışmasıyla Ankara Çayı’na kaçak 
olarak bağlanan ve kirliliğe neden olan kana-
lizasyon bağlantıları engellenmiştir. Çubuk 
Barajı temizliği tamamlandığında aktarımların 
hepsi çalıştırılacak ve çaya gelen tüm atıksular 
kurutulacaktır.

Öncesi Sonrası

Yapılan aktarımlarla Ankara Çayına gelen birçok atıksu kesildi.

Ankara Çayı ve Çubuk Çayı üzerinde 55 noktada yapılan aktarım çalışmasıyla 
Ankara Çayı’na kaçak olarak bağlanan ve kirliliğe neden olan kanalizasyon 

bağlantıları engellenmiştir. Çay yatağının tamamı temizlenmiştir.

II. Amaç ve Hedefler
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Üçüncü adım olarak Çubuk-1 Barajı’nın 
temizliği gelmektedir. Barajın dibinde yıllardır 
biriken ve çevreye kötü koku yayan dip çamu-
runun iş makineleriyle temizlenerek barajdan 
uzaklaştırılma çalışmaları tamamlanmıştır. 
2009 yılı içerisinde Baraj dibindeki çamurun 
500 bin metreküplük kısmı temizlenmiştir. 
2010 yılında da kalan 500 bin metreküp çamur 
temizlenmiş ve barajın hacmi 1 milyon met-
reküp artırılmıştır. 

Dördüncü adım olarak çayın dip çamuru-
nun temizliği gelmektedir. Çay dibinde biriken 
ve çevreye kötü kokuların yayılmasına neden 
olan dip çamuru ve çayın içerisine atılan lastik, 
çöp, poşet vs gibi atıklar, ASKİ Bölge Müdür-

lükleri tarafından rutin olarak temizlenmekte-
dir. Bugüne kadar çay yatağında 66 km lik te-
mizlik yapılmıştır.

Bu projenin tamamlanmasıyla Ankara Çayı, 
Çubuk Çayı ve Hatip Çayı temizlenmiş ve buraya 
yapılan kanalizasyon bağlantıları engellenmiş 
olacak, çaydan sadece temiz yağmur sularının 
akması sağlanacaktır. Çayın çevreye yaydığı 
olumsuz görüntüler de ortadan kalkacaktır. 
Ankara’nın içinden geçen Ankara Çayı ve bu 
çayı besleyen Çubuk Çayı, Hatip Deresi vb. çay 
ve derelerin kanalizasyon hatlarına aktarımı, 
fiziksel temizliği ve su kalitesinde iyileştirme 
çalışmalarına devam edilmektedir.

Yapılan bu temizlikle baraj hacmine 1 milyon metreküp kazandırılmış,                     
baraj hacmi %20 artmıştır.
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Islah Öncesi Çubuk Çayı Islah Sonrası Çubuk Çayı

Ekim ayında 1926 yılından bu yana Ankara tarihinde en büyük yağış 
gerçekleşmiştir. Ancak Çubuk, Hatip ve Ankara Çayları’nın dere yatakları 
ekiplerimizce daha önce temizlendiğinden büyük bir sel baskınının önüne 

geçilmiştir.

Çubuk Çayı’nın bir kısmı ıslah edilerek beton kesite alınmıştır.

II. Amaç ve Hedefler
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2010 Yılı İçmesuyu Proje Faaliyetleri 

2010 yılında İçmesuyu altyapısı noksan olan 
yerler tespit edilerek bir kısmı ASKİ tarafından 
bir kısmı da ihaleten olmak üzere toplam 
810.847 m içme suyu projesi üretilmiştir. 

EKSİK ALT YAPILARIN TAMAMLANMASINI SAĞLAMAK

Eksik olan İçme Suyu, Atıksu ve Yağmursuyu alt yapı projelerini hazırlamak.

Amaç
-9

Hed
ef-

9.1
 

2010 Yılı İçmesuyu Projeleri Tablosu

ALTINDAĞ 56.749 -   - 780 -   - 56.749

ÇANKAYA 32.478  - 4.079  - 4.694  - 36.557

ETİMESGUT 15.576 2.018 6.177 6.276 4.596 2.740 21.753

KEÇİÖREN 45.122 19.528 3.993 1.555  - 195 49.115

MAMAK 43.799  - 10.341 2.583 571 1.154 54.140

SİNCAN 217.299  - 29.037  - 831 22 246.336

Y.MAHALLE 50.257 8.244  - 10.976 18.921 3.152 50.257

GÖLBAŞI 89.154  - 7.448 10.235 23.252 24 96.602

AYAŞ    - 8.557  -  -  - 8.557

AKYURT 4.100  -  -  -  -  - 4.100

ÇUBUK 31.125 2.828 43.614  -  -  - 74.739

KIZILCAHAMAM 16.816  -  -  -  -  - 16.816

BALA 1.672  - 33.751  -  -  - 35.423

ELMADAĞ 2.592  -  -  -  -  - 2.592

PURSAKLAR 13.518  -  -  -  -  - 13.518

KAZAN 24.924  - 7.484 1.199 176 76 32.408

KALECİK 11.185  -  -  - 240  - 11.185

TOPLAM 656.366 32.618 154.481 33.604 53.281 7.363 810.847

ASKİ TARAFINDAN 
HAZIRLANAN 

PROJELER(mt)

İLÇE 
BELEDİYELERİ

YATIRIM DAİRESİ 
BAŞKANLIK-

LARINCA 
HAZIRLATTIRILAN 
PROJELER (mt)

GENEL 
TOPLAM 

(mt)

PLAN PROJE 
DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İHALE YOLUYLA  
YAPTIRILAN 

PROJELER (mt)

KOOPERATİF PROJELERİ

TATBİKAT (mt) İŞLETME(mt) KOLYE-PRİZ (ad)
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2010 Yılı Atıksu-Yağmursuyu Proje                  
Faaliyetleri 

Atıksu-yağmursuyu altyapısı noksan olan 
yerler tespit edilerek 2010 yılında toplam 
158.177 m atıksu-yağmursuyu altyapı projesi 
hazırlanmıştır.

2010 Yılı Atıksu Projeleri Tablosu

ALTINDAĞ 2.038 639 7.580 7.122 1.310 1.578 2.038 639 2.677

ÇANKAYA 21.223 14.605 12.841 6.717 915 955 21.223 14.605 35.828

ETİMESGUT 3.195 1.228 2.607 2.807 2.995 3.699 3.195 1.228 4.423

KEÇİÖREN - - 8.216 5.241 2.541 3.799 - - -

MAMAK 8.412 2.653 30.091 1.556 4.746 7.101 8.412 2.653 11.065

SİNCAN 12.616 2.505 11.182 1.802 - - 12.616 2.505 15.121

Y.MAHALLE 8.420 4.719 26.782 23.875 14.804 22.080 8.420 4.719 13.139

GÖLBAŞI 16.514 466 1.664 333 5.820 6.003 16.514 466 16.980

BALA 12.860 6.900 - - - - 12.860 6.900 19.760

KALECİK - - 1.059 - - - - - -

ÇUBUK 3.088 - 19.353 12.693 - - 3.088 - 3.088

AKYURT 34.104 - 8.157 1.225 - - 34.104 - 34.104

KAZAN - - 6.223 - 1.241 2.568 - - -

KIZILCAHAMAM - - - - - - - - -

ELMADAĞ - - 10.780 2.998 - - - - -

ÇAMLIDERE - - 866 - - - - - -

PURSAKLAR - 1.992 2.897 761 3.086 3.565 - 1.992 1.992

TOPLAM 122.470 35.707 150.298 67.130 37.458 51.348 122.470 35.707 158.177

İLÇE 
BELEDİYELERİ

GENEL 
TOPLAM 

(mt)

ASKİ 
TARAFINDAN 
HAZIRLANAN 

PROJELER (mt)

YATIRIM DAİRESİ 
BAŞKANLIKLARINCA 

HAZIRLATTIRILAN 
PROJELER (mt)

KOOPERATİF 
TATBİKAT 

PROJELERİ (mt) TOPLAM

ATIKSU Y.SUYU ATIKSU Y.SUYU ATIKSU Y.SUYU ATIKSU Y.SUYU

NOT: Genel Toplam (Plan Proje Dairesi Başkanlığı Tarafından Hazırlanan Projeler ve Plan Proje Dairesi Başkanlığı İhale Yoluyla Yaptırılan Projeler)Başkanlığımızca Üretilen Proje Miktarını Gösterir.

II. Amaç ve Hedefler
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EKSİK ALT YAPILARIN TAMAMLANMASINI SAĞLAMAK

 İçme suyu alt yapısını rehabilite etmek.

Amaç
-9

Hed
ef-

9.2
 

A. 2010 YILI İÇME SUYU İNŞAAT FAALİYETLERİ

2010 yılında 
toplam 653,5 km. 

içme suyu boru hattı 
döşenmiştir.

2010 yılında                                    
120,6 km. 
içme suyu                                 

ana iletim hattı                              
döşenmiştir. 
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2010 Yılında Döşenen İçme Suyu Boru Miktarları

Altındağ 28.186,43

Çankaya 21.819,47

Etimesgut 56.402,26

Gölbaşı 63.472,85

Keçiören 45.830,98

Mamak  36.684,50

Sincan 77.317,95

Yenimahalle 103.272,72

Elmadağ 11.024,82

Ayaş 8.132,70

Akyurt 6.899,96

Kazan 43.177,58

Bala  32.258,45

Çubuk  96.807,10

Kızılcahamam 5.839,10

Pursaklar 16.427,99

Toplam 653.554,86

İlçe Adı   Miktarı (m)

II. Amaç ve Hedefler
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Hat Yenileme ve Alternatif Hat Çalışması

Ankara’nın suyunun arızalardan dolayı kesil 
memesi için tüm ana hatlarımızı yedekliyoruz. 
Yapılan bu çalışmayla Başkent’i besleyen mev-
cut ana iletim içme suyu hatlarında herhangi 
bir arıza olması halinde alternatif borular devr-
eye girecek, bu sayede uzun süreli ve geniş çaplı 
su kesintilerinin önüne geçilecektir. Hatlarda 
yaşanabilecek boru patlaması veya başka bir 
arıza halinde alternatif hatlar anında devreye 
girecek, bu sayede arızalanan bölge rahatlıkla 
onarılacaktır. Su kesintisi yapılmayacağı için 
Ankaralılar da susuz kalmamış olacaklardır.

İçme suyu alt yapısı çapı 500 mm ile 2200 
mm arasında değişen uzun ömürlü çelik ve 
düktil borularla desteklenmektedir. 

Alternatif hat çalışmalarında bir diğer 
önemli nokta da üst katlarda oturan ve 
basınç yetersizliği yüzünden su sorunu 
yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının 
çözülecek olmasıdır. Gecekondudan çok katlı 
yapılara geçilen bölgelerde mevcut boruların 
çaplarının yetersiz kalmasıyla zaman zaman 
yaşanan basınçsız su problemleri, boru çapları 
büyütüldüğünden ortadan kalkmış olacaktır.

İlk etapta Mamak, Altındağ ve Cebeci böl-
gesine giden ana su borusunu yedeklemek ve 
alternatifli çalıştırmak üzere Altınpark’taki 
P9–P10 pompa istasyonları arasında Altınpark 
caddesi ve Derme Sokak boyunca 1280 metre 
1,8m çapında çelik boru döşenmiştir. Bu hattın 
gerisinde de P9’a bağlantı yapmak üzere 3.981 
metre uzunluğunda 2,2 metre çapında çelik bir 
hat döşenmiştir. Anadolu Bulvarı ile İstanbul 
Yolu’nun kesişim noktasında TMO’nun önün-
den, Ankara Çayı’na paralel devam eden 

hat,  Hipodrom Caddesi’nde Toptancı Hali’nin 

yakınında son bulmaktadır. Çalışmalar 

sırasında trafiğin engellenmemesi için 2,2 met-

re çapındaki çelik borular yolun altından boru 

sürme metoduyla döşenmiştir.

 Çankaya’yı besleyen ana iletim hattına da 1,8 

m çapında çelik boru hatları döşenmiştir. Ana-

dolu Bulvarı ile Güvercinlik Caddesi’nin kesişim 

yerinde TCDD Marşandiz İstasyonundan başla-

yıp Beştepeler mahallesindeki P3 pompa ista-

syonuna ulaşan boru hattının toplam uzunluğu 

4005 metredir. Bağlantılarıyla beraber toplam 

uzunluğu 8 bin 505 metre olan bu hatla Çankaya 

ilçesine giden hatlar tamamen yedeklenmiştir. 

Ayrıca 30 yıldır Ankara’ya hizmet veren 800 

mm. çapındaki eski çelik borunun ekonomik 

ömrünü tamamlanması nedeniyle Demetev-

ler Mahallesi P1 Ana Pompa İstasyonu ile 

Keçiören Şenlik Mahallesi’nde yer alan T1 su 
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deposu arasında 1200 mm çapında 15.315 met-
re uzunluğunda düktil boru hattı döşenmiştir. 
Bu hat ile Ankara’nın hastanelerinin yoğun 
olarak yer aldığı Altındağ İlçesinin susuz kal-
ma riski ortadan kalkacaktır. Hastaneler su 
kesintisinden etkilenmeyecektir. Yenimahalle, 
Keçiören ve Altındağ ilçeleri de büyük çaplı 
su kesintilerinden etkilenmeyecektir. 2010 
yılı Ağustos ayında başladığımız çalışmalar 
tamamlanmıştır. Bu iletim hattıyla Yenima-
halle ilçesine bağlı Karşıyaka, Barış, Tepealtı, 
Çarşı, Ragıp Tüzün, Yeniçağ, Yunus Emre, 
Işınlar mahalleleri, Keçiören ilçesine bağlı Etlik, 
Ayvalı, Aşağı Eğlence, Gülhane civarı, Emrah, 
Basınevler, Karargahtepe, Kalaba, Güçlüka-
ya, Şevkat ile Altındağ’a bağlı Altınpark, 
Güneşevler, Hasköy ve Seyfi Demirsoy mahal-
lelerinin bir kısmı ve hastaneler bölgesi büyük 
çaplı su kesintilerinden etkilenmeyecektir.

 Turan Güneş Bulvarı’ndaki 35 yıllık mevcut 
5.000 m3’lük su deposunun hacminin yetersiz 
olması ve ekonomik ömrünü tamamlaması 
nedeniyle Genel Müdürlüğümüz buraya yeni 
bir depo inşa etmiştir.Eskiyen ve su temininde 

yetersiz kalan su deposu yıkılarak yerine 
10.000 m3’lük yeni bir depo yapılmıştır.

Kapasitesi iki katına çıkarılan depo saye-
sinde Çankaya ilçesinin; Hilal, Naci Çakır, 
Sancak, Keklikpınarı, Çukurca, Oran, Yukarı 
Dikmen, Kırkkonaklar ve Birlik Mahal-
lelerinin günlük su temini güvence altına 
alınmıştır. Ayrıca hızla çok katlı yapılaşmaya 
geçen mahallelerde zaman zaman yaşanan 
basınç yetmezliği gibi problemlerin de önüne 
geçilmiştir.

2010 yılında Yenikent, Bağlum, Yaşamkent, 
Çayyolu, Ümitköy, Temelli, Bağlıca gibi hızlı 
gelişen yerleşim yerlerine büyük bir altyapı 
çalışması yapılmıştır. Ankara’ya yeni katılan 
Kazan, Bala, Elmadağ, Kalecik, Ayaş, Çubuk 
ve Akyurt ilçelerimizin içmesuyu altyapıları 
büyük ölçüde tamamlanmıştır. Köy statüsünde 
iken mahalle olarak kurumumuza bağlanan 
326 yerleşim biriminde içme suyu hatları ve 
su depoları yenilenmesi işlemleri ile içme suyu 
temini için sondaj çalışmaları yapılmış olup, 
bu mahallelerin içme suyu problemleri büyük 
oranda çözülmüştür. Yapılan bu çalışmalar 

II. Amaç ve Hedefler
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sayesinde mücavir alana yeni katılan tüm 
köyler ve mahalleler temiz ve sağlıklı içme 
suyuna kavuşmuştur. Ankara genelinde ma-
halle statüsüne geçen tüm köylerin sağlıklı ve 
temiz içme suyuna kavuşmaları için yapılan 
yatırımlar hızla devam etmektedir.

Keçiören ve Yenimahalle’de alternatif hat 
çalışması kapsamında toplam 24 km uzunlu-
ğunda, çapları 0,5 m ila 1,2 m arası değişen bo-
rular döşenmiştir.

Alternatif hat çalışması Yenimahalle’nin 
Burç mahallesinden başlayarak sırasıyla Avcı-
lar, Kaletepe, Kayalar, Güventepe, Pamuk-
lar mahalleleri ile Keçiören ilçesine bağlı 
Ayvalı, Etlik, Sancaktepe, Yayla, Esertepe, 
Kuşcağız, Pınarbaşı, Uyanış, Bademlik, Ata-
park, Ufuktepe, Osmangazi, Kanuni mahal-
lelerinde gerçekleştirilmiştir. Bu bölgelerde 
gecekondulaşmadan yüksek binalara geçişden 
dolayı yaşanan basınç yetersizliği ve fiziki su 
kaybı problemleri büyük ölçüde çözülmüştür.

Keçiören ve Yenimahalle’de alternatif hat çalışması 1. Kısım Keçiören ve Yenimahalle’de alternatif hat çalışması 2. Kısım

Kuzey Ankara İçme Suyu Altyapı Çalışması

Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi 
kapsamında bölgenin tüm içme suyu 

altyapısı yapılmıştır.

60 km.lik hattın eksik kalan kısımları 
2010 yılı sonunda tamamlanmıştır.



ASKİ • 2010 FAALİYET RAPORU160

Saray-Pursaklar Yağmur Suyu Baksı 

Pursaklar ve Saray bölgesinin yağmur 
sularını toplamak ve Çubuk Çayı’na deşarj et-
mek üzere bölgeye 4 km uzunluğunda baks 
inşa edilmiştir. Baks 3 metre genişliğinde ve 2 
metre yüksekliğindedir.

2010 yılında 
toplam 408.992 m 

Atıksu ve Yağmur Suyu 
hattının yapımı 

tamamlanmıştır.

Bu çalışmaların 45.458 m.lik 
kısmı Bölge Müdürlüklerimiz 

tarafından yapılmıştır.
255.253 m.lik atıksu ve  

108.239 m.lik yağmursuyu hattı 
yapımı ise ihale yoluyla yatırım 

birimlerimizce 
gerçekleştirilmiştir.

II. Amaç ve Hedefler
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Dikmen Atıksu Tüneli Çalışması

2010 yılında daha önce inşa edilen ve Dik-
men’in atıksuyunu toplayan Dikmen Tüneli 
ile kolektörlerin bağlantısını gerçekleştirmek 

için 1600 mm çapındaki borularla 2,5 km. hat 
döşenmiştir.

Şehir Merkezlerinde Altyapı Atağı

 Kurumumuz uzun yıllardır trafik yoğunluğu 
nedeniyle girilemeyen şehir merkezlerinin 
altyapı problemlerini tamamen çözmek için 
çalışmalarına devam etmektedir. Kızılay, Sıh-
hiye ve Ulus gibi Ankara’nın önemli merkezle-
rin altyapı sorunları yapılan dev yatırımlarla 
çözülmektedir.

Kızılay, Meşrutiyet Caddesi, Karanfil Sokak, 
Olgunlar Sokak, Konur Sokak, Başbakanlık 
Merkez Binası Önü Milli Müdafaa Caddesi, Ulus, 
Anafartalar Caddesi Ordu Caddesi, Adnan Say-
gun Caddesi, Sanayi Caddesi, Ş. Teğmen Kalmaz 
(Posta) Caddesi, Alsancak Caddesi, Denizciler 
Caddesi, Tavus Caddesi, Ulucanlar, Rüzgârlı So-
kak ve civarı gibi pek çok bölgenin içme suyu, 
atık su ve yağmur suyu çalışmalarına başlayan 

Genel Müdürlüğümüz tarafından bu şehir 
merkezlerinde toplam 18 km.lik bir altyapı 
çalışması yapılmıştır. 

Dikmen’in üst mahallelerinin atıksuyunu toplamak üzere yapılan Dikmen 
Tünelinin kollektörlerle bağlantısı yapıldı (2,5 km – 1600 mm)

Dikmen Atıksu Tüneli Çalışması 
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2010 yılında Altındağ ilçesinde                
birçok noktada atıksu ve yağmur suyu 
çalışması yapılmıştır. Ankara’da çok katlı 
yapılaşmaya geçilen ilçelerden biri olan 
Altındağ’ın altyapısının eksik kısımları 
tamamlanmıştır. Sadece Karapürçek Mah.
de 2 km.lik çalışma yapılmıştır.

Çapları 1200 mm.ye kadar ulaşan atıksu ve 
yağmur suyu borularının toplam uzunluğu 
11 km.dir. 

2010 yılında Sincan ilçesinin atıksu ve 
yağmur suyu altyapısı da önemli ölçüde 
yenilenmiştir.Bazı noktalarda üst yapılara 
ve yollara dokunmadan son teknoloji olan 
sürme boru yöntemiyle yerin altından boru-
lar döşenmiştir.

Sincan Atıksu ve Yağmur Suyu Çalışmaları 

Yaşamkent –Çayyolu Atıksu ve Yağmursuyu 
Çalışmaları

Sincan Atıksu ve Yağmur Suyu Çalışmaları 

Hızla gelişen Yaşamkent ve Çayyolu 
Mahalleleri’nde altyapı atağı başlatılmış 
ve bu bölgenin tüm içme suyu, atık su ve 
yağmur suyu altyapısını tamamlamak üzere 
çalışmalara hız verilmiştir

II. Amaç ve Hedefler
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2010 yılında Yaşamkent 6.443 m. atıksu 
hattı ve 4.523 m. de yağmur suyu hattı 
döşenmiştir. 

Eskişehir yolu Bağlıca-Çayyolu yol 
ayrımında çapı 2,4 metre olan yağmursuyu 
boruları döşenmiştir.

Çayyolu’na ise 8.553 metre atıksu, 4.608 
m. yağmur suyu olmak üzere toplam 
28.919 metre altyapı yapılmıştır.

Gece çalışmalarımızdan Bir Görüntü
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2010’da Döşenen Atıksu-Yağmursuyu Boru Miktarları

Akyurt 7.702 612 8.314

Altındağ 14.492 15.656 30.148

Ayaş 5.117 0 5.117

Bala  9.068 2.936 12.004

Çamlıdere 409 0 409

Çankaya 17.239 12.050 29.289

Çubuk 22.863 26.508 49.371

Elmadağ 10.533 2.796 13.329

Etimesgut 25.214 6.716 31.930

Gölbaşı 13.316 4.125 17.441

Kalecik 3.598 0 3.598

Kazan 5.735 0 5.735

Keçiören 13.676 8.197 21.873

Mamak 38.026 1.174 39.200

Pursaklar 13.355 2.317 15.672

Sincan 11.398 2.982 14.380

Yenimahalle 43.512 22.170 65.682

Toplam  255.253 108.239 363.492

İlçe 

Adı

Fiziki Gerçekleşmeler (M)

 Atıksu Yağmur Suyu Toplam

2010 yılında Yükseltilen atıksu ve yağmur 
suyu baca sayısı 5.722 dir.

2010 yılında temizlenen ızgara 
sayısı 46.691 dir.

2010 yılında yükseltilen ızgara 
sayısı 4.739 dur.

II. Amaç ve Hedefler
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2010 yılında toplam 1.063 km. içme suyu, 
atık su ve yağmur suyu hattı döşenmiştir.

YILLAR İTİBARİ İLE DÖŞENEN ALT YAPI MİKTARI (km)

Ankara tarihinde en fazla alt yapı 2010 yılında döşenmiştir.
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Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde, 
içmesuyu olmayan ilçe, belediye ve mahalle 
bırakmamak adına 2010 yılı içinde içme suyu 
yatırımları gerçekleştirilmiştir.

2010 yılında hazırlanan içmesuyu alt yapı 
projesi (köy sayısı) 43 adettir.

Büyükşehir belediye sınırları içerisinde suyu olmayan ilçe, mahalle ve köy 
bırakmamak,alternatif su kaynakları geliştirmek.Hed

ef-
11

.2

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YENİ KATILAN, İLÇE VE BELEDİYELER 
İLE MAHALLEYE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ OLAN KÖYLERİN SU, KANAL SORUNLARINI 

TAMAMEN ÇÖZMEK VE YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK 
Amaç

-11

Büyükşehir Belediyesine Yeni Katılan Alanlarda 
Yıllara Göre Döşenen İçme Suyu Boru Miktarları

2007 117,7

2008 292,3

2009 97,7

2010 249,4

TOPLAM 757,1

Yıllar   Miktar

Mahallelere yönelik başlatılan 
içme suyu çalışmaları kapsamında 
Altındağ, Peçenek, Kazan Fethiye 
ve Kınık ile Gölbaşı-Oyaca-İkizce 

Mahalleleri’nde ve Kalecik İlçesinde 
modern içme suyu arıtma tesisleri 

kurulum çalışmaları 
tamamlanmıştır.

Birçok mahallenin şebekesi 
değiştirilmiş, depoları tamir 

edilmiş, pompa istasyonları ve 
kuyuları yenilenmiştir. Mahellelerin 

sorunları yerinde dinlenerek çözüme 
kavuşturulmuştur.

II. Amaç ve Hedefler
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Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde, 
kanalizasyonu olmayan ilçe, belediye ve 
mahalle bırakmamak hedefi kapsamında 

2010 yılı içinde önemli atıksu yatırımları 
gerçekleştirilmiştir.       

Büyükşehir belediye sınırları içerisinde kanalizasyonu olmayan ilçe, belediye ve mahalle 
bırakmamak

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YENİ KATILAN, İLÇE VE BELEDİYELER 
İLE MAHALLEYE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ OLAN KÖYLERİN SU, KANAL SORUNLARINI 

TAMAMEN ÇÖZMEK VE YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK 
Amaç

-11

Hed
ef-

11
.3

2010 Yılında Yeni Katılan İlçelerde Döşenen 
Atıksu-Yağmursuyu Boru Miktarları

Akyurt  7.702 612 8.314

Ayaş  5.117 0 5.117

Çamlıdere 409 0 409

Çubuk 22.863 26.508 49.371

Elmadağ 10.533 2.796 13.329

Kalecik 3.598 0 3.598

Kazan 5.735 0 5.735

Bala 9.068 2.936 12.004

Toplam 65.025 32.852 97.877

 Atıksu Yağmur Suyu Toplamİlçe Adı

Büyükşehir Belediyesine yeni 
katılan ilçelerde 65.025 m atıksu,                       

32.852 m yağmursuyu                                                        
olmak üzere 

toplam 97.877 m hat 
tamamlanmıştır.
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Genel Müdürlüğümüz, Stratejik Planımızda 
belirlediğimiz vizyona ulaşmak, stratejik amaç 
ve hedefleri gerçekleştirebilmek için gerekli, 
kurumsal, sosyal sorumluluk, genel müdür-
lük hizmetleri, teknoloji kullanımı, ekonomik 
işlemler ve uluslar arası hizmetlere yönelik 
temel politika ve önceliklerini tespit etmiştir.

1. Kurumsal Politikalar

 � Kurumsal gelişim önceliklidir.

 � Nitelikli personel istihdamı gereklidir.

 � Yönetiminde vizyoner liderlik esastır.

 � İş analizi ve görev tanımı yapılmalıdır.

 � Hizmet içi eğitim önemlidir.

 � Ekip çalışmaları özendirilmelidir.

 � Çalışan memnuniyeti olmalıdır.

 � Stratejik planlama uygulanmalıdır.

 � İçsel potansiyele ve dinamiklere dayalı 
gelişme sağlanmalıdır.

 � Kurumsal kapasite artırılmalıdır.

 � Yapılan işlerde denetim en önemli un-
surdur.

 � Yapılacak ihalelerde Genel Müdürlük 
imkanları kullanılarak en ucuz maliyet 
ortaya çıkarılmalıdır.

 � Şeffaflık esas olmalıdır.

 � Personel politikasında hizmet alımı 
esastır.

2. Genel Müdürlük Hizmetlerine İlişkin 
Politikalar

 � Temiz su kaynakları ve çevre 
korunmalıdır.

 � İnsan, çevre ve hayvan sağlığına önem 
verilmelidir.

 � Kent içi altyapı tamamlanmalıdır.

 � Susuzlukla mücadele edilmelidir.

 � Su kültürü oluşturulmalı ve 
geliştirilmelidir.

 � Kurum içi yetki ve sorumluluklar be-
lirlenmelidir.

 � Toplumsal diyalog güçlendirilmelidir.

 � Hizmetlerde yüksek katma değerli üre-
tim yapısına geçilmelidir.

 � Üniversiteler ile işbirliği artırılmalıdır.

 � Geleceğe yönelik hizmet anlayışı 
geliştirilmelidir.

 � Alınacak hizmetin ucuzluğundan daha 
önemli olanı kalitesidir.

 � Hizmetlerde devamlılık esastır.

3. Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar

 � Su maliyetlerinin düşürülmesine 
ve vatandaşa ucuz su sunumuna 
çalışılmalıdır.

 � Suyun sosyal yaşamı olumlu etkileyecek 
yönlerine ağırlık verilmelidir.

 � Bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler 
geliştirilmelidir.

TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLERB.

II. Amaç ve Hedefler
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 � Spor ve müzik etkinlikleri özendirilmeli-
dir.

 � Su tasarrufu ruhu oluşturulmalıdır.

 � Sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı 
hazırlanmalıdır.

 � Toplumsal mutabakat zemini 
oluşturulmalıdır.

 � Üretici topluma dönüş özendirilmelidir.

 � Sosyal, bilimsel ve kültürel yayınlara 
yer verilmelidir.

 � Sivil Toplum örgütleri ile işbirliği 
sağlanmalıdır.

4. Teknoloji Kullanımına İlişkin 
Politikalar

 � e-devlet kapsamında aski.gov.tr 
uygulaması geliştirilmelidir.

 � Teknolojiden en üst düzeyde 
yararlanılmalıdır.

5. Ekonomik İşlemlere Yönelik 
Politikalar

 � Gelirler etkin toplanmalıdır.

 � Gelir-gider dengesi sağlanmalıdır.

 � Harcamalar stratejik planlamaya uygun 
olarak yapılmalıdır.

 � Faaliyet-bütçe ilişkisi etkinleştirilmelidir.

 � ASKİ kendi imkânları ile ek kaynaklar 
üretmelidir.

6. Uluslararası Hizmetlere İlişkin 
Politikalar

 � Gelişmiş ülke deneyimlerinden 
yararlanılmalıdır.

 � Uluslararası kuruluşlar ile işbirliği 
yapılmalıdır.
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III.  FAALİYETLERE    
   İLİŞKİN BİLGİ VE 
   DEĞERLENDİRMELER 
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A. MALİ BİLGİLER  
 1. Bütçe Uygulama Sonuçları  
 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar  
 3. Mali Denetim Sonuçları  
B. PERFORMANS BİLGİLERİ  
 1. Faaliyet-Proje Bilgileri ve Performans 
  Sonuçları Tablosu
 2. Performans Sonuçları ve Performans Bilgi 
  Sisteminin Değerlendirilmesi

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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MALİ BİLGİLERA.

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

31/12/ 2010 TARİHİ İTİBARİYLE BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

III. Faaliyetlere İlişkin
Bilgi ve Değerlendirmeler

Kod.1 Kod.2

800 1 Vergi Gelirleri 26.609.393,46 28.745.019,93

800 1 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 26.609.393,46 28.745.019,93

800 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 679.312.854,63 787.951.374,10

800 3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 51.547.570,94 44.505.300,24

800 3 4 Kurumlar Hasılatı 626.613.081,24 743.269.602,81

800 3 6 Kira Gelirleri 256.847,96 169.451,33

800 3 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 895.354,49 7.019,72

800 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir 500.000,00 0

800 4 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 500.000,00 0

800 5 Diğer Gelirler 100.292.574,55 142.500.375,14

800 5 1 Faiz Gelirleri 7.429.354,15 12.273.970,69

800 5 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 83.531.346,89 117.708.137,72

800 5 3 Para Cezaları 4.224.797,99 6.079.781,84

800 5 9 Diğer Çeşitli Gelirler 5.107.075,52 6.438.484,89

800 8 Alacaklardan Tahsilat 5.735.591,28 5.141.146,33

800 8 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 5.735.591,28 5.141.146,33

812.450.413,92 964.337.915,50

2009 2010

810 1 Vergi Gelirlerinden Ret ve İadeler 26.604.354,69 28.745.019,93

810 1 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 26.604.354,69 28.745.019,93

810 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.555.484,33 1.071.290,74

810 3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 13.697,98 17.124,67

810 3 4 Kurumlar Hasılatı 1.536.573,25 1.044.846,16

810 3 6 Kira Gelirleri 5.213,10 9.319,91

810 5 Diğer Gelirler 3.891.395,58 3.880.897,21

810 5 1 Faiz Gelirleri 840,24 550.789,56

810 5 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 1.675.772,46 963.538,57

810 5 3 Para Cezaları 2.214.243,34 2.363.901,80

810 5 9 Diğer Çeşitli Gelirler 539,54 2.667,28

32.051.234,60 33.697.207,88

780.399.179,32 930.640.707,62

BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER TOPLAMI (C)

NET BÜTÇE GELİRİ D (D=B-C)

2009 Yılı (TL) 2010 Yılı (TL)

BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI (B)

BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ

Hesap Kodu
Yardımcı Hesap

Gelirin Türü
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Kod.1 Kod.2

830 1 86.289.659,93 83.696.602,42

830 1 1 22.728.129,92 23.582.461,32

830 1 2 2.349.020,01 3.401.374,72

830 1 3 61.151.928,30 56.607.779,29

830 1 4 60.581,70 104.987,09

830 2 16.049.004,18 16.060.220,32

830 2 1 4.424.072,67 4.789.352,74

830 2 2 13,92 476.250,72

830 2 3 11.624.917,59 10.794.616,86

830 3 240.916.778,18 216.172.354,14

830 3 1 9.596.580,94 6.999.453,01

830 3 2 74.984.097,08 57.930.713,33

830 3 3 147.620,08 211.103,39

830 3 4 44.121.047,37 48.061.699,90

830 3 5 82.320.296,50 75.885.008,24

830 3 6 0 52.485,00

830 3 7 29.195.580,82 26.599.114,57

830 3 8 551.555,39 432.776,70

830 4 34.627.292,20 27.441.219,36

830 4 2 34.090.393,16 27.120.447,53

830 4 3 536.899,04 320.771,83

830 5 14.478.139,97 14.750.550,78

830 5 1 1.760.073,13 2.320.094,60

830 5 3 302.737,48 309.915,00

830 5 8 12.415.329,36 12.120.541,18

830 6 180.701.354,96 380.252.195,87

830 6 1 380.032,42 1.436.302,20

830 6 3 178.086,42 200.259,27

830 6 4 1.743.405,34 34.054.167,07

830 6 5 176.449.155,91 329.209.475,11

830 6 6 1.685.103,48 13.419.395,62

830 6 7 265.571,39 1.932.596,60

830 7 97.365.136,83 121.892.260,88

830 7 1 97.365.136,83 121.892.260,88

670.427.366,25 860.265.403,77

98.353.418,29 149.896.079,50

768.780.784,54 1.010.161.483,27

2009 YILI (TL) 2010 YILI (TL)

Finansmanın Ekonomik Sınıf.Tablosu Anapara Ödemeleri

TOPLAM

GİDER CETVELİ TOPLAMI (A)

Sermaye Transferleri

Yurtiçi Sermaye Transferleri

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Gayri Maddi Hak Alımları

Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması

Gelirlerden Ayrılan Paylar

Sermaye Giderleri

Mamul Mal Alımları

Görev Zararları

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler

Diğer İç Borç Faiz Giderleri

Dış Borç Faiz Giderleri

Cari Transferler 

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderleri

Faiz Giderleri

Görev Giderleri

Hizmet Alımları

Temsil ve Tanıtma Giderleri

Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Yolluklar

Sözleşmeli Personel 

İşçiler

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Geçici Personel

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Memurlar

Memurlar

Sözleşmeli Personel

İşçiler

Hesap         
Kodu

Yardımcı Hesap
GİDERİN TÜRÜ

Personel Giderleri
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Genel Müdürlüğümüz 2010 Yılı içersinde çok 
sayıda başarılı faaliyet ve projeyi tahmin edi-
lenden daha az bir bütçe ile gerçekleştirmiştir. 
99.723.000,00 TL olarak tahmin edilen Personel 
Giderleri 83.696.602,42 TL olarak gerçekleşmiş 
olup % 83,93 oranında bir gerçekleşme sağlan-
mıştır. 

973.590.000,00 olarak tahmin edilen gider 
bütçesi 2010 yılı sonu itibariyle 860.265.403,77 
olarak gerçekleşmiş ve % 88,36 oranında bir 
gerçekleşme sağlanmıştır. 

III. Faaliyetlere İlişkin
Bilgi ve Değerlendirmeler

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Gelirin 
Kodu

Açıklama
Bütçe ile Tahmin 

Edilen Miktar
Gerçekleşme 

Miktarı
Gerçekleşme 

Oranı %

1 Personel Giderleri 99.723.000,00 83.696.602,42 83,93

2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17.131.700,00 16.060.220,32 93,75

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 263.543.300,00 216.172.354,14 82,03

4 Faiz Giderleri 28.000.000,00 27.441.219,36 98,00

5 Cari Transferler 14.846.000,00 14.750.550,78 99,36

6 Sermaye Giderleri 404.225.000,00 380.252.195,87 94,07

7 Sermaye Transferleri 146.100.000,00 121.892.260,88 83,43

9 Yedek Ödenekler 21.000,00 0,00 0,00

973.590.000,00 860.265.403,77 88,36

158.410.000,00 149.896.079,50 94,63

1.132.000.000,00 1.010.161.483,27 89,24

GİDER CETVELİ TOPLAMI

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Tablosundaki Anapara Ödemeleri

TOPLAM

2010 YILI GİDER BÜTÇESİ TAHMİN VE GERÇEKLEŞMESİ

2010 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Grafiği
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44%

14%

Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Yedek Ödenekler
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3. Mali Denetim Sonuçları  

Genel Müdürlüğümüz mali işlemleri, Mali 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürüt-
ülmektedir. Mali sonuçlar her yıl kesin hesap 
sonuçları ile raporlaştırılmakta ve Sayıştay 
Başkanlığına gönderilmektedir. Genel Müdür-
lük makamınca mali sonuçlar düzenli olarak 
takip edilmekte ve mali disiplinin sağlanmasına 
önem verilmektedir. 

2010 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Grafiği

3%

82%

15%

Vergi Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Alınan bağış ve yardımlar

Diğer gelirler

Alacaklardan tahsilatlar

Gelirin 
Kodu

Açıklama
Bütçe ile Tahmin 

Edilen Miktar
Gerçekleşme 

Miktarı
Gerçekleşme 

Oranı %

1 Vergi Gelirleri 45.000.000,00 28.745.019,93 63,88

3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 900.376.000,00 787.951.374,10 87,51

5 Diğer gelirler 115.039.000,00 142.500.375,14 123,87

8 Alacaklardan tahsilatlar 120.000.000,00 5.141.146,33 4,28

9 Red ve iadeler -48.415.000,00 -33.697.207,88 69,60

1.132.000.000 930.640.707,62 82,21

0,00 0,00 0,00

1.132.000.000 930.640.707,62 82,21

2010 YILI GELİR BÜTÇESİ TAHMİN VE GERÇEKLEŞMESİ

GELİR CETVELİ TOPLAMI

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Tablosundaki İç Kredi Borçlanması

TOPLAM
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PERFORMANS BİLGİLERİB.

1. Faaliyet-Proje Bilgileri ve Performans Sonuçları Tablosu

S.No Faaliyet/ Proje Göstergesinin Adı
Harcama
Birimi Adı

2010 Yılı
Hedefi

Gerçekleşen
Miktar

Gerçekleşme
Durumu (%)

1 Hazırlanan eksik içme suyu alt yapı projesi (km) 100 811 811

2 Hazırlanan içme suyu altyapı projesi (köy sayısı) 60 43 71

3 Döşenen içme suyu hattı uzunluğu (metre) 90.000 74.352 82

4 Arıza sebebiyle onarılan şebeke hattı yüzdesi(%) 100 100 100

5 Döşenen (plastik boru dahil) su abone şube hattı uzunluğu (metre) 90.000 114.602 127

6 Ana İsale Hattı onarımı sayısı  11 15 136

7 Bakımı yapılan Ana İsale Hattı uzunluğu (km) 705 705 100

8 Onarımı yapılan tünel arızası ve bakım sayısı 4 1 25

9 Vantuz ve tahliye arızası tamirat sayısı 36 35 97

10 Katodik koruma kontrolü yapılan hat uzunluğu (km) 297 297 100

11 Sondaj, drenaj yapılacak köy, mah. vs. sayısı 30 13 43

12 Yapılacak sondaj, kaptaj, drenaj sayısı 30 13 43

13 Açılacak kuyu sayısı 20 13 65

14 Şebeke hat uzunluğu (mt)Merkez ilçeler 210.000 194.314 92

15 Şebeke hat uzunluğu (mt) (Mücavir Alan İlçe ve köyler )  - 249.479 -

16 Ana iletim hat uzunluğu (mt) 120.000 120.686 100

17 Su deposu sayısı ( Mücavir Alan İlçe ve köyler ) 43 4 9

18 Su deposu sayısı (Merkez ) - 1 -

19 Yapılan pompa istasyonu sayısı 2 1 50

20 Terfi merkezi, maslak ve kaptaj sayısı (Köyler) 15 2 13

SU İNŞAAT 
DAİ. BŞK.

1.  İÇME SUYU PROJE-İNŞAAT FAALİYETLERİ

PLAN PROJE 
DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI

SU VE KANAL 
İŞL. DAİ. BŞK. 

EMLAK VE İST. 
DAİ. BŞK

BARAJ. VE 
ANA

İS. HAT. DAİ. 
BŞK.

III. Faaliyetlere İlişkin
Bilgi ve Değerlendirmeler
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S.No Faaliyet/ Proje Göstergesinin Adı
Harcama
Birimi Adı

2010 Yılı
Hedefi

Gerçekleşen
Miktar

Gerçekleşme
Durumu (%)

1 Bakım ve onarımı yapılan depo ve pompa istasyonu sayısı 50 50 100

2 Arıtılan su miktarı (m3) 315.000.000 313.047.760 99

3 Arıtılan su miktarı oranı (artış/azalış) ( %) 1 1 82

4 Dağıtılan su miktarı 315.000.000 306.044.617 97

5 Su Analizi için alınan numunesi sayısı 8.760 8.925 101

6 Bakteriyolojik analiz sayısı 7.500 8.636 115

7 Kimyasal analiz sayısı 7.200 7.260 100

8 Arıtılan atıksu miktarı (m³) 255.000.000 222.774.508 87

9 Endüstriyel atıksu denetimi yapılan işletme sayısı 1.250 1.233 98

10 Yapılan atıksu analiz sayısı 750 626 83

11 Kanalizasyona deşarj ruhsatı verilen işletme sayısı 710 661 93

12 Kirlilik Önlem Payı (KÖP) uygulanan işletme sayısı 80 103 129

2. İÇME SUYU VE ATIKSU ARITMA TESİSLERİ FAALİYETLERİ

ARITMA 
TESİSL. DAİ. 

BŞK.

S.No Faaliyet/ Proje Göstergesinin Adı
Harcama
Birimi Adı

2010 Yılı
Hedefi

Gerçekleşen
Miktar

Gerçekleşme
Durumu (%)

1 Hazırlanan atıksu arıtma tesisi projesi 5 18 360

2 Hazırlanan eksik atıksu, yağmur suyu alt yapı ve dere ıslahı projesi (km) 100 158 158

3 İnşa edilen atıksu arıtma tesisi sayısı 5 4 80

4 Rehabilite edilen hat uzunluğu(km) 260 266 102

5 Yıllar itibariyle yapılan atıksu ve yağmursuyu hattı uzunluğu (km) 75 98 130

6 Kuzey Ankara projesi kapsamında döşenen içmesuyu boru miktarı - 15 147

7 Islah edilecek dere ve çay yatakları temizleme yüzdeleri (%) 20 40 200

8 Yükseltilen atıksu-yağmursuyu baca sayısı 1.000 5.722 572

9 Yükseltilen ızgara sayısı 3.000 4.739 157

10 Temizlenen ızgara sayısı 10.000 46.691 466

11 Kısa metrajlı döşenen kanalizasyon hattı (m) 55.000 45.458 83

3. ATIKSU-YAĞMURSUYU PROJE VE İNŞAAT FAALİYETLERİ

PLAN-PROJE 
DAİ. BŞK.

SU VE KANAL 
İŞL. DAİ.BŞK.

KANAL 
YATIRIM
DAİ.BŞK.
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S.No Faaliyet/ Proje Göstergesinin Adı
Harcama
Birimi Adı

2010 Yılı
Hedefi

Gerçekleşen
Miktar

Gerçekleşme
Durumu (%)

1 Endeksli okunan abone sayısı 1.270.000 1.600.000 125

2 Yapılan abone bilgileri değişikliği işlem sayısı 300.000 300.000 100

3 E-posta aracılığıyla fatura bildirimi yapılan abone sayısı 50.000 50.000 100

4 İnternet üzerinden yapılan arıza bildirimi sayısı 1.700 1.700 100

5 e-posta yoluyla bildirilen su ve kanal arıza sayısı 8.000 8.000 100

6 Sisteme katılan masaüstü bilgisayar sunucu ve diğer cihaz sayısı 20 20 100

7 Güncellenen program sayısı 60 60 100

8 Alınan çevre cihazları sayısı 10 5 50

9 Bakımı yapılan bilgisayar ve çevre cihazları sayısı 1.275 1.275 100

10 Yapılan ağ kablolama metrajı CAT6 (bakır) (m) 60.000 70.000 116

11 Yapılan ağ kablolama metrajı fiber (metre) 4.000 3.000 75

12 Sisteme imar verisi aktarılan ilçe sayısı 15 5 33

13 Ön ödemeli su sayacına sahip abone sayısı 375.000 362.362 96

14
Ön Ödemeli su sayacına sahip abone sayısının toplam abone sayısına 
oranı(%)

23 23 100

15
Sayısal ortama aktarılan içme suyu/atıksu/yağmursuyu şebeke hattı 
uzunluğu (m)

SU VE KANAL 
İŞL. DAİ. BŞK.

120.000 798.400 665

4. BİLGİ İŞLEM FAALİYETLERİ

BİLGİ İŞLEM 
DAİ. BŞK.

III. Faaliyetlere İlişkin
Bilgi ve Değerlendirmeler
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S.No Faaliyet/ Proje Göstergesinin Adı
Harcama
Birimi Adı

2010 Yılı
Hedefi

Gerçekleşen
Miktar

Gerçekleşme
Durumu (%)

1 Harcama programlarının hazırlanmasında destek sağlanan birim sayısı 17 17 100

2 Toplam tahsilat oranı (%) 93 98 105

3 2011 Bütçe Yılı Performans Programının hazırlanmasının koordine edilmesi - - 100

4 2009 Faaliyet Raporunun hazırlanmasının koordine edilmesi - - 100

5 Takibi yapılan yatırımların izleme raporu sayısı 3 5 167

6 İl Koordinasyon Kurulu Toplantı sayısı 3 3 100

7 İrtibata geçilen kurum ve kuruluş sayısı 15 18 120

8 Eğitim sayısı 3 3 100

9 İşbirliği yapılan kurum ve kuruluş sayısı 3 3 100

10 Takibi yapılan proje sayısı 2 2 100

11 Makama gelen ziyaretçi sayısı (ortalama-yıllık) 6.655 6.200 93

12 Yönetim kurulu toplantı sayısı 92 67 72

13 Denetim yapılan birim sayısı 15 7 46

14 İç Denetim birim dosyalarının ortalama sonuçlandırılma süresi (gün) 45 40 112(*)

15 Hazırlanan İç Denetim programı sayısı 1 1 100

16 İç denetim kapsamında danışmanlık yapılan süre (iş günü) 115 190 165

17 İç Denetçilerin Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitime Katılması (saat) 400 471 118

18 İç Denetçilerin hizmet içi eğitim vermesi (saat) 40 78 195

19 Alınan yabancı dil sertifika sayısı 2 2 100

(*)Gerçekleşen rakamlar 2010 yılı içerisinde tahmin edilen rakamların altında olmuştur.Fakat bu durum performansın ölçümünde ters orantı oluşturmakta ve olumlu yönde değerlendirilmektedir. 

İÇ DENETİM
BİRİMİ 

BAŞKANLIĞI

5. KURUMSAL FAALİYETLER

MALİ 
HİZMETLER
DAİ. BŞK.

ETÜT VE 
PLANLAMA
DAİ. BŞK.

ÖZEL KALEM 
MÜD.
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S.No Faaliyet/ Proje Göstergesinin Adı
Harcama
Birimi Adı

2010 Yılı
Hedefi

Gerçekleşen
Miktar

Gerçekleşme
Durumu (%)

1 Tabldot Hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı (Günlük Ortalama) 946 1.050 110

2 Kuruma hizmet veren araç ve iş makinesi sayısı 480 483 100

3 Kiralık araç sayısı (özel araç) 124 124 100

4 Satın alınan akaryakıt miktarı (lt) 8.000.000 4.802.281 60

5 Koruma ve Güvenlik personeli sayısı 311 303 97

6
Programa alınan bilgilendirme ve bilinçlendirme etkinliklerinin uygulanma 
oranı (%)

100 100 100

7 Düzenlenen eğitim ve etkinlik sayısı 30 25 83

8 Mavi Masa'ya (Alo 153) yapılan başvuru sayısı 8.000 8.133 101

9 Kamuoyu yoklaması yapılan konu sayısı 15 15 100

10 Ankete katılan kişi sayısı 7.600 7.700 101

11 Hazırlanan film/yayın/broşür sayısı 1.500.000 1.500.000 100

12 Su tanıtım ve tasarruf el broşürü sayısı 170.000 170.000 100

13 ASKİ tanıtım kitabı / cd sayısı 20.000 20.000 100

14 Bakım ve onarımı yapılan araç ve iş makinesi sayısı 5.124 7.108 138

15 Fiziki kaynak ve imalat yapımı sayısı 28.051 7.846 27

16 İhale sayısı 144 77 54

17 Eğitime katılan personel sayısı 810 220 27

18 Emekli olan/olacak personel sayısı 154 160 103

19 Kişi başına düşen kapalı alan (m2) 16 16 100

20 Kişi başına düşen teknolojik araç-gereç sayısı (ortalama) 3 3 100

21 Düzenlenen eğitim ve seminer sayısı 20 5 25

6. İDARİ VE TEKNİK HİZMETLER

DESTEK HİZ.
DAİ BŞK.

MAKİNE VE 
MALZ.
İKMAL 

DAİ.BŞK.

İNSAN KAYN.
VE EĞİTİM DAİ. 

BŞK.

III. Faaliyetlere İlişkin
Bilgi ve Değerlendirmeler



ASKİ • 2010 FAALİYET RAPORU 181

Kurumumuz 2010 Bütçe Yılı Performans 
Programında belirlemiş olduğumuz öncelikli 
amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda faali-
yet ve performans göstergelerini esas alarak 
2010 yılı faaliyet raporumuz hazırlanmıştır. 
Her bir amaç ve hedefin altında 2010 yılında 
gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerimize de-
taylı olarak yer verilmiştir. “Faaliyet-Proje Bil-
gileri ve Performans Sonuçları Tablosu” başlığı 
altında tüm faaliyet ve proje göstergeleri ile 
hedef ve gerçekleşme durumları ilgili harcama 
birimi ile ilişkilendirilmiştir. 

2010 yılında gerçekleştirdiğimiz faaliyetler 7 
ana başlık altında toplanarak değerlendirilmeye 
alınmıştır.

1. İçme suyu Proje ve İnşaat Faaliyetleri
2. İçme Suyu ve Atıksu Arıtma Tesisleri 

Faaliyetleri
3. Atıksu- Yağmur suyu Proje ve İnşaat Faa-

liyetleri
4. Bilgi İşlem Faaliyetleri
5. Kurumsal Faaliyetler

6. İdari ve Teknik Hizmetler
7. Diğer Faaliyetler

İçme suyu Proje ve İnşaat Faaliyetleri 
Performans Sonuçları 

Plan-Proje, Su İnşaat, Su ve Kanal İşletme, 
Barajlar ve Ana İsale Hatları ve Emlak ve İstimlak 
Dairesi Başkanlıkları tarafından gerçekleştirilen 
2010 yılı içmesuyu yatırımlarının gerçekleşme 
oranı ortalaması %110 dur. Su Kanal Dairesi 
Başkanlığı tarafından döşenen içme suyu hattı 
uzunluğu 74.352 km olmuştur ve %82 oranında 
gerçekleşme sağlanmıştır. Hazırlanan eksik 
içme suyu altyapı projesi 811 km dir. Ayrıca 
2010 yılı içinde 43 adet köy için içme suyuna 
yönelik proje hazırlanmıştır.

Su inşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 
120.686 km içme suyu ana iletim hattı yapılarak 
%100 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Mer-
kez ilçelere 194.314 km şebeke hattı döşenerek 
%92 gerçekleşme olmuştur. Mücavir alan 
sınırlarına yeni katılan ilçe ve köylere ise; 
249.479 km şebeke hattı döşenmiştir.

S.No Faaliyet/ Proje Göstergesinin Adı
Harcama
Birimi Adı

2010 Yılı
Hedefi

Gerçekleşen
Miktar

Gerçekleşme
Durumu (%)

1 Değiştirilen arızalı ve 10 yıllık sayaç sayısı 350.000 213.944 61

2 On-line sistemde yapılan yeni abonelik keşif sayısı 2.500 38.354 1530

3 Başvuru tamamlama süreci (dk) 3 3 100

4 İşlem süresindeki düşüş miktarı (%) 75 85 113

5 Teknolojik imkânlardan yararlanma oranı (%) 90 90 100

6 Havza koruma alanı içerisinde bildirilen kaçak ihbarlarının sayısı 60 5 8(*)

7 Tutanak sayısı (yıllık) 25 5 20(*)

8 Yasal işlem sayısı 50 5 10(*)

9 Güvenliği sağlanan barajlar ve ana iletim hatlarının sayısı 6 6 100

(*)Gerçekleşen rakamlar 2010 yılı içerisinde tahmin edilen rakamların altında olmuştur.Fakat bu durum performansın ölçümünde ters orantı oluşturmakta ve olumlu yönde değerlendirilmektedir. 

7. DİĞER FAALİYETLER

BARAJ. VE 
ANA İS.

HAT. DAİ. BŞK.

ABONE İŞLERİ 
DAİ. BŞK.

2. Performans Sonuçları ve Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
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Fiziki kaçakların tespit çalışması 2010 
yılında da devam etmiş, 554 adet fiziki kaçak 
işine gidilmiş ve arıza tespit edilerek onarımı 
%100 oranında gerçekleştirilmiştir. 

İçme suyu yatırımlarının yapılabilmesi için 
hedeflenen baraj ve içme suyu kamulaştırmaları 
Ankara ili ve çevresinde gerçekleştirilmiştir. 

Büyükşehir Belediyesine yeni katılan köy 
ve mahallelerde 13 adet sondaj, drenaj çalış-
ması yapılmış, 2010 yılı hedefi %43 olarak 
gerçekleştirilmiş, 2010 yılında 13 adet kuyu 
açılmış olup gerçekleşme oranı %65 dir.

Barajlar ve Ana İsale Hat. Dai.Başkanlığı 
tarafından içme suyu ana isale hatlarının 
bakım ve onarım sayısı 15 gerçekleşmesi ise;% 
136 olmuştur. 35 adet vantuz ve tahliye arızası 
tamiratı gerçekleştirilmiş ve %97 oranında 
gerçekleşme sağlanmıştır.

İçme Suyu ve Atıksu Arıtma Tesisleri Faali-
yetleri Performans Sonuçları 

Genel Müdürlüğümüzce 2010 yılı içerisinde 
içme suyunun arıtılması, dağıtılması ve işletil-
mesine yönelik faaliyetler devam ettirilmiştir.
Şehre verilmek üzere 313.047.760 (m3) su 
arıtılmış ve %99 oranında gerçekleşme olmuş-
tur. İçme suyu olarak kullanılması amacıyla 
şehre dağıtılan su 306.044.617(m3) olmuş ve 
%97 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdür-
lüğü Su Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü, ken-
tin dört bir yanından her gün Sağlık Bakanlığı 
tarafından belirlenen 1040 noktadan 100’ünü 
seçerek içme suyunu kontrol ediyor. Başkent’in 
içme suyu Dünya standartlarındaki su kalite 
ve kontrol laboratuarlarında arsenik, mangan, 
amonyak, sülfat ve demir gibi maddelerin de 
aralarında bulunduğu 47 parametrede kim-
yasal ve bakteriyolojik analizden geçirilmek-
te olup analiz sonuçları ASKİ’nin resmi in-
ternet sitesinde günlük yayınlanmaktadır. 
Veriler aylık raporlar halinde Ankara Valiliği 
Sağlık Müdürlüğü’ne ve Ankara Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı’nın ilgili birimlerine gönde-
rilmektedir.

2010 yılında su analizi için alınan numune 
sayısı 8.925 dir.

2010 yılında su kaynaklarının kirlenmesini 
önlemek amacıyla çalışmalar devam etmiştir. 
2009 yılında Endüstriyel atıksu denetimi 
yapılan işletme sayısı 1.029 iken 2010 yılında 
1.233 kuruluş denetlenmiş ve % 98 oranında 
gerçekleşme sağlanmıştır. Baraj havzalarını 
besleyen su kaynakları ve güzergahlarını kir-
leten şahıs ve işletmeler tespit edilerek yasal 
işlemleri başlatılmıştır. 

 Atıksu- Yağmur Suyu Proje ve İnşaat 
Faaliyetleri Performans Sonuçları

2010 yılında Plan Proje Dairesi Başkanlığınca 
158 km eksik atıksu, yağmur suyu alt yapı 
ve dere ıslahı projesi hazırlanmıştır. 2010 yılı 
içerisinde 7 adet Doğal Atıksu Arıtma Tesisi 
Projesi, 11 adet Paket Atıksu Arıtma Tesisi Proje-
si olmak üzere toplam 18 adet Atıksu Arıtma 
Tesisi Projesi hazırlanmıştır. 

Atıksu- yağmur suyu kanalları yapılması 
kapsamında tüm ilçelerde Kanal Yatırım Daire-
si Başkanlığınca 255 km atıksu, 108 km yağmur 
suyu olmak üzere toplam 363 km, Su-Kanal 
İşletme Dairesi Başkanlığınca 45,5 km olmak 
üzere toplam 419,7 km hat döşenmiştir. Su 
Kanal Dairesi Başkanlığı tarafından yükseltilen 
atıksu-yağmur suyu baca sayısı 5.722, yük-
seltilen ızgara sayısı 4.739, temizlenen ızgara 
sayısı 46.691 dir.

Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik 
çalışmalar devam ettirilmiş, dere ve çay yatak-
larının temizlikleri yapılmıştır. 

Bilgi İşlem Faaliyetleri Performans 
Sonuçları

2010 yılında Endeksleri okunan abone sayısı 
abone sayısı 1.600.000 olmuş ve %125 oranında 
gerçekleşme sağlanmıştır. 2010 yılında e-posta 
yoluyla bildirilen su ve kanal arıza sayısı 8.000 
olmuştur. Mevcut bilgisayar ve donanımların 

III. Faaliyetlere İlişkin
Bilgi ve Değerlendirmeler
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bakım-onarımları yapılmış 60 adet program 
güncellenmiştir. 20 adet masa üstü bilgisayar 
çevre cihazı sisteme katılmıştır. 5 adet ilçenin 
imar verileri sisteme aktarılmıştır Ön Ödemeli 
su sayacına sahip abone sayısının toplam abone 
sayısına oranı %23 olmuş ve %100 gerçekleşme 
sağlanmıştır. Kurumumuz bilgi işlem faali-
yetlerinin 2010 yılı gerçekleşme oranı % 85’dir. 

Kurumsal Faaliyetler
Genel Müdürlüğümüz 2010 Bütçesi ve 2010 

Bütçe Yılı Performans Programı, 2009 Faaliyet 
Raporunun Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 
Koordinatörlüğünde hazırlanarak, meclis 
onayından geçmiştir. %93 oranında tahmın edi-
len 2010 yılına ait tahsilat oranı resmi aboneler 
hariç %98 olarak gerçekleşmiştir.

2010-2014 Yılları Stratejik Planı tüm birim-
lerin çalışmalarının konsolide edilmesiyle Mali 
Hizmetler Daire Başkanlığı Koordinatörlüğün-
de hazırlanarak meclis onayından geçmiştir. 
Teftiş Kurulu Başkanlığınca 44 adet inceleme 
ve soruşturma yapılmıştır.

Genel Müdürlüğümüz lehine hukuk müşa-
virliğimizce hukuk işlemleri yerine getirilmiştir.

İç Denetim Birimi Başkanlığınca 13 adet 
denetim ve inceleme raporu düzenlenmiş, 
İç denetçilerin yetkinliklerinin geliştirilmesi, 
yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, moti-
vasyonlarının artırılması ve mevzuatın gözden 
geçirilmesi kapsamında 471 saat eğitim alınmış 
ve 78 saat hizmetiçi eğitime yönelik periyodik 
değerlendirme toplantıları yapılmıştır.

 İdari ve Teknik Hizmetler
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, 

idareye bağlı tüm tesis ve binaların bakım-
onarım ve temizlikleri düzenli olarak yapıl-
mış, koruma ve güvenlikleri üst düzeyde 
sağlanmıştır. 

2010 yılında Kızılay metro istasyonu içeri-
sine kurulan stand ile vatandaşlara su tüket-
imi hakkında bilgi verilmiştir ve 7.700 kişiye 
çeşitli sorulardan oluşan anket yapılmıştır. 
8.133 adet mavi masa başvurusu alınmıştır ve 

vatandaşların fatura ile ilgili şikayeti en kısa 
sürede çözüme kavuşturulmuştur.

2010 yılında Makine ve Malzeme İkmal 
Dairesi Başkanlığı, 108 adet satın alma ve ihale 
işlemi gerçekleştirmiştir. Genel Müdürlüğün 
26.01.2009 tarih ve 40-2009 sayılı genelgesi 
doğrultusunda, satınalma işlemleri her har-
cama birimince yapılması öngörüldüğünden 
satınalma işlem sayısında azalma olmuştur. 
%128 oranında gerçekleşme ile 7.108 adet araç 
ve iş makinesinin bakım ve onarımı yapılmıştır. 
2010 yılı içinde araçların yoğun çalışması, araç 
modellerinin eskimesi ve buna bağlı olarak 
arıza ve bakım sayısında artış olmuştur. 7.846 
adet fiziki kaynak imalatı gerçekleştirmiştir.

2010 yılında İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Dairesi Başkanlığı tarafından 5 adet eğitim ve 
seminer düzenlenmiş, düzenlenen eğitimlere 
220 kişi katılmış bu şekilde kurumumuz per-
sonelinin bilgi ve motivasyonu ile mesleki ve 
teknik bilgi düzeyi arttırılmıştır.Kurumumuz 
personel eğitimleri devam ettirilmektedir. 

Diğer Faaliyetler 
2010 yılı içinde havza koruma alanı içerisinde 

bildirilen kaçak ihbarlarının sayısı 5 adet yıllık 
tutanak sayısı ve yapılan yasal işlem sayısı 
yine 5 adet olmuştur. Gerçekleşen rakamları 
2010 yılı içerisinde tahmin edilen rakamların 
altında olmuştur.Fakat bu durum performansın 
ölçümünde ters orantı oluşturmakta ve olumlu 
yönde değerlendirilmektedir. Güvenliği sağ-
lanan barajlar ve ana iletim hatlarının sayısı 6 
dır.

2010 yılı sonu itibariyle 10 yılını doldurmuş 
ve değiştirilen arızalı sayaç sayısı 213.944 tür. 
On-line sistemde yapılan yeni abonelik keşif 
sayısı 38.354 olmuştur. Kurumumuza abonelik 
işlemleri için gelen vatandaşlarımızın işlemleri 
3 dk içerisinde tamamlanmaktadır ve bu göster-
genin gerçekleşme oranı %100 olmuştur. Kartlı 
sayaç abone sayısı 362.362’ye, toplam abone 
sayısı ise 1.615.142 ye çıkarılmıştır.
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IV. KURUMSAL 
   KABİLİYET 
   ve KAPASİTENİN 
   DEĞERLENDİRİLMESİ 
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A. ÜSTÜNLÜKLER  
B. ZAYIFLIKLAR
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 � Ankara’nın en az 20 yıllık su ihtiyacını 
karşılayacak tedbirlerin alınmış olması

 � Kurumsal gelişmeyi sağlayacak stratejik 
yönetim anlayışının benimsenmiş olması

 � Üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile 
işbirliği yapılması

 � Mali yönetimin şeffaf ve ölçülebilir veri-
lerle kontrol ediliyor olması

 � Teşkilat yapısının günün şartlarına 
kolaylıkla uyarlanabilir olması

 � Üst yönetimin ve Büyükşehir Belediye-
sinin kurumsal gelişim çalışmalarına 
tam destek veriyor olması

 � Kuruluşumuzun hedeflerinin belirli 
olması

 � Köklü tarihi geçmişiyle deneyimli bir 
yapıya sahip olması

 � Memur personelin %53’ünün üniversite 
mezunu olması

 � Yeniliğe açık, dinamik ve araştırmacı 
personel yapısının olması

 � Hizmet içi eğitime önem verilmesi

 � Vizyoner liderlik anlayışının her yöne-
tim düzeyinde benimsenmiş olması

 � Performansa dayalı bütçelendirme uygu-
lamalarının kesintisiz sağlanmış olması

 � Sosyal tesis ve lojmanların olması

 � Bilgi-teknolojik alt yapının yeterli olması 
ve ofis otomasyonu sisteminin varlığı

 � SCADA (Denetleyici Kontrol ve Veri Top-
lama) sisteminin varlığı

 � Şebeke Bilgi Merkezi ile su şebekesinin 
her zaman kontrol altında tutuluyor 
olması

 � Mevcut içme suyu ve kanalizasyon 
hatlarının sayısal ortama aktarılmış 
olması

 � Su kaynakları yönetiminde dünya su 
politikalarının yakından izlenerek ge-
rekli kurumsal çalışmaların yapılıyor 
olması

 � İvedik Su Arıtma Tesislerinin Türkiye’nin 
en büyük içme suyu arıtma tesisi olması

 � Tatlar Atık Su Arıtma Tesisinin Avru-
pa’nın en büyük atık su arıtma tesisi 
olması

 � Tatlar Atık Su Arıtma Tesisinin enerji 
ihtiyacının %80’ini kendisinin karşılıyor 
olması

 � Kurumumuzun kendi imkanları ile baraj 
yapabilecek mali kaynak ve kapasiteye 
sahip olması

 � Müstakil bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliği’ne 
sahip olması

 � Hızlı karar alabilme yeteneğine sahip 
yönetim kadrosunun bulunması

 � Yatırımlarını kendi ekonomik gücü ile 
yapabilecek durumda olması

 � Borçlarını zamanında ödeme gücüne sa-
hip olması

ÜSTÜNLÜKLER A.

IV. Kurumsal Kabiliyet 
ve Kapasitenin 
Değerlendirilmesi
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 � Hizmet ihtiyacı lojistik desteklerin sağla-
nabilir olması 

 � Birimler arası koordinasyonun yeterli 
düzeyde olması 

 � Yatırım programlarının ve harcama 
bütçelerinin dengeli ve uygulanabilir 
hazırlanması

 � Ham su kaynaklarının birinci sınıf su ka-
litesinde olması

 � Yatırımlarda kullanılan malzemelerin 
Dünya standartlarında olması

 � Ulusal ve uluslararası yeniliklerin takip 
ediliyor olması

 � Şehre verilen içme suyunun Sağlık 
Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular 
Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olması 

 � Yerinden yönetim anlayışına uygun 
olarak hizmet verilebiliyor olması

 � Alo 185 hattının varlığı ve etkin çalışması

 � E-fatura uygulamasının olması

 � Kamuoyu yoklaması ve anketler 
yapılarak vatandaşların görüşlerine 
başvuruluyor olması

 � Her türlü araç ve ekipmana sahip ma-
kine parkının olması

 � Kartlı sayaç kullanımının tüm aboneler 
içinde %22’lik orana ulaşmış olması

 � Diğer kurumlarla koordinasyonun yeter-
li düzeyde sağlanamaması ve bürokratik 
engellerin olması

 � Atıksu ve yağmur suyu hatlarının bazı 
bölgelerde birleşik sistem olması

 � 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 
ile genişleyen hizmet alanında içme suyu 
ve kanal alt yapısının tamamlanmamış 
olması 

 � 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 
ile genişleyen hizmet alanının kurumu-
muzun mali yükünü arttırması

 � Büyükşehir Belediye sınırları içindeki 
yer altı suları konusunda yetkinin DSİ’de 
olması

ZAYIFLIKLARB.
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  V.  ÖNERİ VE 
    TEDBİRLER
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ASKİ • 2010 FAALİYET RAPORU190

Fırsatlar 

 � Yeni belediye kanunu ile yetkilerin 
artması

 � Hizmetlerde alternatif yöntemlerin 
gelişmesi

 � Teknolojik imkanların artması

 � E-belge ve E-imzanın uygulamalarının 
gelişmesi

 � Personelin gelişen teknolojiye kısa za-
manda uyum sağlayabilmesi

 � Kadastral bilgilerin sayısal ortama 
aktarılmış olması

 � Ankara’da su ve atıksu konusuyla 
ilgili yüksek düzeyde bilgi birikimine 
sahip üniversitelerin ve araştırma 
kurumlarının varlığı

 � Su Kirliliği Kontrol Kanunu ve Havza Ko-
ruma Yönetmeliği’nin baraj havzalarını 
korumaya yönelik kamulaştırma 
yapılmasına izin vermesi

 � Alt ve üst yapı çalışmalarında standardi-
zasyona gidilmesi

 � Yeni personel alımlarında hizmet alımı 
yönteminin tercih edilebiliyor olması

 � Ülkemizde AB’ye katılım sürecinde sek-
törel uyum çalışmalarının olması

 � Türk Ceza Kanununda mutlak havza 
koruma alanları içerisinde kaçak 
yapılaşmaya ilişkin caydırıcı hüküm-
lerin yer alması

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

 � Çevre Kanununda su kaynaklarının 
korunmasına ve çevre kirliliğinin önlen-
mesine yönelik düzenlemelerin yapılmış 
olması

 � İçme suyu ve atıksu arıtma teknolojile-
rindeki gelişmeler

 � Küresel ısınma ve yaşanan kuraklık 
nedeniyle halkın su tasarrufu konusun-
da bilinçlenme düzeyinin artması

 � Türkiye’de adrese dayalı nüfus kayıt 
sistemi uygulamasına geçilmiş olması

V. Öneri ve Tedbirler
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Tehditler 

 � Küresel ısınma ve kuraklık

 � Hızlı nüfus artışı

 � Kaçak yapılar ve imarsız bölgelerin 
yatırım sürecini olumsuz etkilemesi

 � Altyapı yatırımlarının farklı 
kuruluşlarca yürütülmesi ve bu kurum-
lar arasında koordinasyonun yetersiz 
olması

 � Özellikle kamu kuruluşlarının eski 
borçlarının tahsilatında sorunlar 
yaşanması

 � Yer altı sularının izinsiz olarak 
kullanılması 

 � Atıksu hatlarımıza kullanıcılar 
tarafından bilinçsizce yabancı cisimlerin 
atılması

 � Atıksu ve yağmursuyu hatlarında 
kullanılan rögar kapakları ve 
yağmursuyu ızgaralarının çalınması ve 
bu eylemi yapanlara caydırıcı cezaların 
uygulanamaması

 � Teknolojik altyapıda yurtdışına bağımlı 
olunması

 � Sanayileşme ve yerleşim alanlarının 
çoğalmasına bağlı olarak su 
kaynaklarında kirliliğinin oluşması

 � Su kirliliğinin kontrol edilmesi sürecinde 
kuruluşlar arasındaki yetki karmaşası

 � Kuraklık nedeniyle acil su temini için 
yapılan yatırımların, su maliyetlerini 
artırıcı etki yapması 

 � Hukuki davalarda sonuçlandırılma 
süresinin uzun olması

 � Kaçak su kullanım eğilimi

 � Kentteki diğer altyapı kuruluşlarının 
yaptığı imalatlar sırasında su ve kanal 
şebekesine zarar vermesi
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VI.  İÇ KONTROL  GÜVENCE 
   BEYANLARI
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ÜST YÖNETİCİNİN

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, 
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak 
kullanıldığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler 
ve bundan önceki yöneticiden almış olduğum bilgiler dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir hu-
sus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  25.03.2011

           
 

      Kamil KILIÇ
      Genel Müdür
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN

GÜVENCE BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

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.

İdaremizin 2010 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer 
alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 25.03.2011

           

 

                               
             Reyhan ARAL

         Mali Hizmetler Dairesi Başkan V.
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