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bu güzel Adana’da vücut bulmuştur.”
                                                





Saygıdeğer Adanalılar! 

Su, hayat için olduğu kadar, sürdürülebilir kalkınma için de çok önemli bir kaynaktır. Bu kap-
samda kentin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi kadar stratejik bir yönetim anlayışı ile 
çevrenin korunması, enerjinin ve suyun verimli kullanımı da son derece önemlidir. 
Su kaynaklarının tüm coğrafyalarda bol ve eşit miktarda dağılım göstermediği, mevcut kay-
nakların da zamanla azaldığı dünyamızda; suyun önemi her geçen gün daha fazla artıyor. Ül-
kemizde hızlı kentleşme, kirlenme ve yıllık yağış ortalamasının dünya ortalamasından düşük 
olması; var olan kaynakların daha dikkatli kullanılmasını ve kirlenmeye karşı tedbir alınma-
sını gerektiriyor. Bizler de bu bilinçle, gelecek kuşaklara daha yaşanılır kentler bırakmak için 
uzun vadeli plan ve programlar yapıyoruz. 

Kurumların ulaşmayı amaçladıkları gelecek hedeflerine giden yol stratejik planlamadan geç-
mektedir. Stratejik planlama, kamu yönetimine yeni bir anlayış getirmekte, katılımcılıkla bi-
çimlenen süreçlere, sonuçlara ve hesap verilebilirliğe dayalı bir yaklaşım sergilemektedir. Bu 
yaklaşımla, yönetimde kalite, kamu kaynaklarının daha verimli, daha etkin ve daha ekono-
mik kullanılması amaçlanmaktadır.

ASKİ Genel Müdürlüğü 2015 - 2019 Stratejik Planı ile yukarıda belirtilen hassasiyetler çerçevesin-
de plan döneminde çevre ve  insan sağlığını esas alan katılımcı, dürüst ve şeffaf hizmet anlayışı ile 
doğru ve dengeli yatırımlar yaparak bu gibi tedbirleri hayatta tutacak ve geliştirecektir. 

ASKİ olarak, 2015-2019 Stratejik Plan döneminde 6360 Sayılı Yasa ile birlikte, 14.125 km2 lik 
bir alanda yaklaşık 2,25 milyon bir nüfusa hizmet edeceğiz. Plan döneminde öncelikli hede-
fimiz hizmet alanımıza yeni giren bu yerleşim yerlerinde stratejik yatırımlar yaparak; sağlıklı 
içme suyunu ulaştırmak, eksik olan altyapı ve üstyapı tesislerini zamana karşı yarışarak ve 
çağdaş teknikler yardımıyla hayata geçirmektir.

ASKİ, bununla beraber tüm hizmet sahasına eşit bir şekilde, aynı görev hassasiyeti ve sorum-
luluk bilinciyle hizmet götürecek ve bu konuda kaynaklarını etkin ve verimli olarak, sonuna 
kadar kullanacaktır. 

Plan dönemi içerisinde, içme suyunda en büyük problemlerimizden olan kayıp ve kaçak ora-
nını kaynakların etkin ve verimli  kullanılması, israfın önlenmesi için yapılacak yatırım ve 
faaliyetler ile Dünya standartları seviyesine düşürmeyi hedefliyoruz.

“Ölçemediğinizi kontrol edemezseniz, kontrol edemediğinizi yönetemezsiniz” ilkesi ile tüm 
hedef ve faaliyetleri ölçülebilir ve dolayısıyla ile yönetilebilir hedeflere taşıyan ASKİ, sürekli 
iyileştirme anlayışı doğrultusunda bir yönetim ilkesi benimseyerek 2015-2019 stratejik  he-
def ve faaliyetlerini buna göre belirlemiştir. 

İnanıyorum ki bu Stratejik Plan, her geçen yıl  ASKİ’nin performansını daha da yükselten bir 
işlev görecektir.Bütün çabamız, gelecek nesillere miras bırakabileceğimiz sağlıklı kaynaklar 
ve yaşanılır bir kenttir.

Bu değerlendirmeler ışığı altında ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2015-2019 dönemi Stratejik 
Planının şehrimize hayırlı olmasını diliyor ve bilgilerinize sunuyorum.

Hüseyin SÖZLÜ
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
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1.GİRİŞ VE HAZIRLIK 
Stratejik planlama, iç ve dış çevre şartlarını dikkate alarak uzun vadeli ve geleceğe dönük 

bir bakış açısı çerçevesinde belli bir zaman dilimi sonunda ulaşılmak istenen yeri tanımlar. 
Stratejik planlama, sonuçların ve değişimin planlandığı, katılımcı anlayışa dayanan, gerçekçi, 
hesap verme ilkesini temel alan kaliteli yönetimin bir aracıdır.

Kamu yönetimini çevresel koşullara uyum sağlayabilen, daha etkin, verimli ve katılımcı 
bir niteliğe kavuşturmayı amaçlayan reformlar ve Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları, 
Türkiye’de stratejik planlama yaklaşımının kamu sektöründe uygulanması yönündeki 
adımları beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede Kamu İdareleri için stratejik plan hazırlama 
zorunluluğu, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesinde yer 
almaktadır. Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum 
örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve genel kurul tarafından kabul edildikten sonra 
yürürlüğe girer. 

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için 
bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve 
hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. 

Yukarıda yer verilen hükümlerden, stratejik planların, bütçenin hazırlanmasına esas 
teşkil edeceği belirtilmiş, dolayısıyla, bütçenin ortaya çıkabilmesi için kamu idarelerinde bir 
stratejik planın bulunması gerektiği ifade edilmiştir.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama 
sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla 
ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı yetkilidir.” denilerek, kamu idarelerinde stratejik plan hazırlama zorunluluğu 
ifade edilmiştir.

Stratejik planların hazırlanması için uyulacak esaslar, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından, 
26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik 
Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve yine aynı Müsteşarlık tarafından 
hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2.Sürüm) çerçevesinde 
belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda, stratejik planlama çalışmalarının 
süreci aşağıda gösterilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 24.06.2014 Tarih ve 88 sayılı 
oluru gereğince Stratejik Plan Hazırlama Kurulu oluşturulmuştur. Stratejik Plan Hazırlama 
Kurulu ile Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planı, 2015 – 2019 yılları dönemini kapsayacak 
şekilde hazırlanmıştır.

1 Giriş ve Hazırlık
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ASKİ’de stratejik planlama süreci katılımcı bir yaklaşımla yürütülmüştür. Bu kapsamda 
kurumun üst yönetimi yanında orta ve alt düzey yöneticiler ile çalışanlar ve tüm paydaşların 
katılımına imkân veren bir planlama süreci oluşturulmuştur.

Strateji Geliştirme Kurulu; ASKİ’nin misyonu, vizyonu, ilkleri, değerleri, hizmet politikaları 
ve temel stratejik amaçlarının belirlenmesinde, Genel Kuruldan önceki karar mercii 
konumundadır. Kurul; Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, 
Daire Başkanları ve Müdürlerden oluşmaktadır.

Kurul, stratejik plan ve performans programının hazırlanması için gerekli olan mevcut 
durum analizinin yapılması, bu çerçevede gerekli araştırma ve eğitim çalışmalarının 
yürütülmesi, mevzuat ve kaynak taraması, trend ve senaryo analizleri, paydaş analizleri ile 
kurumun güçlü ve zayıf yanları, kurumu bekleyen tehdit ve fırsatlar konusunda danışmanlık 
hizmetlerini yapmıştır. Ayrıca, kurumun vizyon, misyon ve temel ilkeleriyle stratejik amaç ve 
hedeflerinin belirlenmesi konusunda da kurumun ihtiyaç duyduğu bilgileri ve deneyimleri 
aktarmıştır. 

Stratejik plan çalışmaları 5 ana sektör haline gerçekleştirilmiştir. Bu sektörler Kurumsal 
Yapı, İçme Su Temini, İçme Suyu ve Kanalizasyon Altyapı İnşaatı, İçme Suyu ve Kanalizasyon 
Sistemi İşletme ile Müşteri Hizmetlerinden meydana gelmektedir. Strateji Geliştirme Kurulu, 
her bir sektör için o sektörde yer alan ilgili genel müdür yardımcısı, daire başkanlarından ve 
müdürlerden oluşturulmuştur. Kurul üyeleri stratejik planlama sürecindeki tüm çalıştaylara 
aktif olarak katılmışlardır. Bu kapsamda, mevcut durum analizi, vizyon, misyon, temel ilkeler 
ile stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi sürecinde etkin rol almışlar, kurumun stratejik 
planının oluşmasına teknik olarak önemli katkı sağlamışlardır.

Kurumda stratejik planlama çalışmaları çerçevesinde öncelikle mevcut durum analizi 
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, sektörel olarak iç ve dış çevre analizi, paydaş analizi, 
gelecek senaryoları ve trendlerin belirlenmesi ile GZFT Analizi çalışmaları yürütülmüştür. 
Mevcut durum analizinden elde edilen veriler ışığında kurumun vizyon, misyon, temel değer, 
ilke ve hizmet politikaları katılımcı bir anlayışla belirlenerek stratejik planın ana çerçevesi 
oluşturulmuştur. Birimlerde yürütülen çalışmalar ile kurumun gelecek 5 yıldaki stratejik 
amaçları ve hedefleri tespit edilmiştir. Son safhada, stratejik planın uygulama sürecinin 
sistematik olarak izlenmesi ve raporlanması, uygulama sonuçlarıyla amaç ve hedefler 
arasındaki uygunluğun analiz edilmesine yönelik olarak ölçme ve değerlendirme sistemi 
oluşturulacaktır.
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Tablo 1: Stratejik Planlama Süreci

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Plan ve programlar

Durum Analizi
NEREDEYİZ?

GZFT analizi

Piyasa analizi

Hedef kitle/ilgili tarafların 
belirlenmesi

Kuruluşun varoluş 
gerekçesi Misyon ve İlkeler
Temel ilkeler

Arzu edilen gelecek Vizyon

NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?Orta vadede ulaşılacak 
amaçlar Stratejik Amaçlar ve 

HedeflerSpesifik, somut ve 
ölçülebilir hedefler

Amaç ve hedeflere ulaşma 
yöntemleri

Faaliyetler ve Projeler GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE 
NASIL ULAŞABİLİRİZ?Detaylı iş planları

Maliyetlendirme

Ölçme yöntemlerinin 
belirlenmesi Performans Ölçümü

BAŞARILARIMIZI NASIL TAKİP 
EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ?

Performans göstergeleri

Raporlama

İzleme ve DeğerlendirmeKarşılaştırma

Geri besleme

(Kaynak: Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu/ S:5)

DURUM
ANALİZİ

SWOT (GZFT) 
ANALİZİ

GELECEğE
BAKIŞ

PLANLAMA & ÖNGÖRÜYÜ 
SOMUTLAŞTIRMA

Kurum İşi
Analizi

Güçlü 
Yönler MİSYON Amaçlar Hedefler

Dış Çevre
Analizi

Zayıf
Yönler VİZYON Performans 

Göstergeleri
Stratejiler

Duyuru & 
Yayılım

Ölçme & 
Değerlendirme

Geri Bildirim

Paydaş
Analizi Fırsatlar

TEMEL
DEğERLER Maliyetlendirme

Tehditler
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Stratejik plan çalışmaları idarelere değer kattığı gibi, faaliyetlerin daha planlı yürütülmesini, 
başarı veya başarısızlıkların takibini, amaç ve hedeflerin belirlenerek, kurumsal sinerjinin 
yaratılması sonuçlarını da doğurmaktadır.

Bunların yanında Stratejik Planlama:

Sonuçların planlanmasıdır: Girdilere değil, kamu hizmetleri ile elde edilecek sonuçlara 
odaklıdır.

Değişimin planlanmasıdır: Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret eder 
ve değişimi destekler. Dinamiktir ve geleceği yönlendirir. Düzenli olarak gözden geçirilmesi 
ve değişen şartlara göre uyarlanması gerekir.

Gerçekçidir: Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder.

Kaliteli yönetimin aracıdır: Disiplinli ve sistemli bir şekilde, bir kuruluşun kendisini nasıl 
tanımladığını, neler yaptığını ve yaptığı şeyleri niçin yaptığını değerlendirmesi, şekillendirmesi 
ve bunlara rehberlik eden temel kararları ve eylemleri üretmesidir.

Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur: Sonuçların nasıl ve ne ölçüde 
gerçekleştirildiğinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel oluşturur.

Katılımcı bir yaklaşımdır: Stratejik planlama sürecinin kuruluşun en üst düzey yetkilisi 
tarafından tam olarak desteklenmesi şarttır. Bununla beraber, ilgili tarafların, diğer yetkililerin, 
idarecilerin ve her düzeydeki personelin katkısı, ortak çabası ve desteği olmaksızın, stratejik 
planlama başarıya ulaşamaz.

Günü kurtarmaya yönelik değildir: Uzun vadeli bir yaklaşımdır.

Bir şablon değildir: Kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek bir araçtır.
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Tablo 2: Strateji Geliştirme Kurulu

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU

İSİM GÖREVİ

Rahmi PEKAR ASKİ Genel Müdürü

Tahir AVŞAR İdarî ve Malî Genel Müdür Yardımcısı

Mehmet ŞAHİN İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı

Yüksel DURNA Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı

Ekrem KUTOğLU Teftiş Kurulu Başkanlığı Görevlisi

Recep DEMİRCİ İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başk.

Lutfi DOğAN  Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

Ayşegül Ramakan KÖSE 1.Hukuk Müşaviri

Mustafa Celalettin AKPINAR İş Güvenliği ve Teknik Emniyet Şube Müdürü

Veysel KOCABUğA Sivil Savunma Uzmanı

Ahmet KABADAYI Malî Hizmetler Dairesi Başkanı

Mehmet YILMAZ Bütçe ve Program Şube Müdürlüğü

Kadir ESMERAY Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Elif IRKÖRÜCÜ Abone İşleri Dairesi Başkanı

Abdulaziz KELEŞ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

İdris TÜLÜ Projeler Dairesi Başkanı

Aytül OFLUOğLU Etüt ve Plan Dairesi Başkanı

Nesrin VURSAVUŞ Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanı

Şuayip SARIKAYA Kanal Yatırım Dairesi Başkanı

Muzaffer KARADUMAN Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanı

Mümtaz ALTIPARMAK Kanalizasyon Dairesi Başkanı

Teoman YILMAZ İçme suyu Dairesi Başkanı

Zeliha TEKİN İşletmeler Dairesi Başkanı
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2.1. Adana Kenti Durum Analizi

2.1.1. Coğrafî Alan

Adana ili 35-38 enlemleri ile 34-46 doğu boylamları arasında ve Akdeniz Bölgesi’nde yer 
almaktadır. Kuzeyinde Kayseri, doğusunda Osmaniye, batısında Niğde ve İçel güneydoğusunda 
Hatay illeri bulunur. Güneyi 160 km.’yi bulan Akdeniz kıyılarıyla sınırlanan ilin yüzölçümü 
17.253 km2’dir.  Şehir merkezinin denizden yüksekliği 23 m. olan Adana’nın; Seyhan, Yüreğir, 
Sarıçam, Çukurova, Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, 
Saimbeyli, Tufanbeyli ve Yumurtalık olmak üzere 15 ilçesi ve 834 mahallesi bulunmaktadır.

Adana yüzölçümünün %38’si tarım alanı, % 40 orman alanı, %3 çayır-mera alanı ve %19’u 
yerleşime açık alanlardan oluşmaktadır. 

2.1.2. Adana Kent Tarihçesi

Uzun bir tarihi geçmişe sahip Adana’ya hakim olan devlet  ve uygarlıklar, çeşitli uluslardan 
insanların da bu yöreye göç etmesine neden olmuşlardır. Bunlar kronolojik sırada belirtilecek 
olursa; Luwi Krallığı, Arzava Krallığı, Kizuvvatna Krallığı, Hitit Krallığı, Kue Krallığı, Asur Krallığı, 
Kilikya Krallığı, Pers Krallığı, Makedonya Krallığı, Selökid Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans 
İmparatorluğu, Arap-İslam Egemenliği, Kilikya-Ermeni Krallığı, Ramazanoğulları Beyliği ve 
Osmanlı İmparatorluğu’dur.

M.Ö. 1650 yıllarında, Boğazköy metinlerinde “Uru Adania” olarak, muhtelif ferman ve 
yazmalarda ise “Erdene, Edene, Ezene, Azana ve Batana” şekillerinde adlandırılan Adana, 
tarihin en eski devirlerinden itibaren, Gülek Boğazı’ndan inen yolun, ovanın en büyük 
akarsuyu olan Seyhan Nehri kıyısı gibi önemli bir mevkide kurulmuş olduğundan dolayı pek 
çok topluluğun istilasına uğramıştır.

Arkeolojik çalışmalar sonucu edinilen bilgilere göre; Adana’nın bilinen ilk sahipleri M.Ö. 
XV. yüzyılda Hitit Federasyonudur.

Son olarak ise Adana XIV. asır ortalarından itibaren Memlukların ve bunlara bağlı olarak 
780-970 (1378-1562) yılları arasında Bozok Türkmenlerinden Yüreğir boyu beylerinden 
Ramazan Bey ve ailesine intikal etmiştir. Adana Çukurova bölgesi ile birlikte Yavuz Sultan 
Selim’in Mısır seferinde Osmanlı topraklarına katılmakla birlikte, uzun bir müddet daha 
Ramazanoğulları vasıtasıyla idare edilmiştir.

2 Durum Analizi
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I.Dünya Savaşı sonunda (1914-1918) 24 Kanun-i evvel 1918’de Fransızlar tarafından işgal 
edilen Adana, şiddetle mukavemet etmesi sonucunda iki yıllık bir Fransız hakimiyetinden 
sonra 1921’de Ankara İtilafnamesi ile Türkiye’ye teslim edilmiş ve 5 Ocak 1922’de Fransızlar 
şehri kendilerine yardımcı olan Ermeniler ile birlikte terk etmişlerdir. Bu tarih bugün 
Adana’nın Kurtuluş Günü olarak kutlanmaktadır.

2.1.3. İklim ve Su Kaynakları

Adana, Akdeniz iklim özelliklerini taşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. İlde 
meydana gelen yağışlar, genellikle yamaç yağışları ve gezici hava kütlelerinin karşılaşması ile 
oluşur. Ortalama yağış miktarı 636 mm’dir. Yılın ortalama 74 günü yağışlı geçer. Yağışlar %51 
kışın, %26 ilkbaharda, %18 sonbaharda, %5 yazın düşer. 

Yazın havanın nemle yüklü olmasına karşılık, bazı yıllarda hiç yağış düşmediği görülür. 
Yazın bir alçak basınç merkezi olan Çukurova’ya Akdenizden ve Toroslar’dan hava akımı olur. 
Böylece dinamik nedenli bir yüksek basınç merkezi oluşur. Bir taraftan denizden gelen nemli 
hava, diğer taraftan barajlar ve ovanın sulanması nedeniyle nem artar. İklimin ve enlemin 
etkisiyle ısınan hava, birikim nedeniyle ağırlaştığı için yükselemez ve doyma noktasına 
ulaşamaz. 

Böylece yazın nem yüklü sıcak bir hava görülür. Ortalama nisbi nem %66 olmakla beraber, 
yazın %90’ın üzerine çıkar. 37 yıllık ortalama sıcaklık 18,7 ºC’dir. En soğuk ay ocak, en sıcak ay 
ağustostur. Ocak ayı ortalaması 9ºC, ağustos ayı ortalaması 28ºC’dir. 

Ovanın sıcak olmasına karşılık, ilin topraklarında yükselti ve yüzey şekillerine göre iklim 
şartları çok değişir. Yağışlarda da değişme görülür. Dağlık kesimde yağışlar doğal olarak 
fazladır. (Feke’de 930,5 mm. Saimbeyli’de 805 mm.) Ovada ender olarak görülen kar, dağlarda 
erken başlar ve bazen aylarca kalır. 

Adana’da yılın 195,6 günü yaz günüdür. Bu günlerin 134,4’ü tropik gün olarak belirlenmiştir.

Akdeniz Bölgesi’nin en büyük ırmakları olan Seyhan ve Ceyhan, Adana toprakları içinden 
akar. Düzensiz rejime sahip olan Seyhan Nehri; Toros Dağları’ndan Zamantı adıyla çıkar, çeşitli 
kollardan sonra Göksu ile birleşerek Seyhan adını alır ve batıda İçel sınırında Deli Burnu’nda 
denize dökülür. 

Seyhan Nehri’nin uzunluğu 560 km’dir. Ceyhan Nehri Adana ve Akdeniz Bölgesi’nin ikinci 
büyük ırmağıdır. Elbistan’ın kuzeyindeki dağlardan doğar. Hurma suyu, Söğütlü Deresi, Göksu 
Çayı ile birleşen Ceyhan Irmağı yaklaşık 2.500 yıl öncesine kadar, Seyhan gibi Karataş’ın 
batısında denize ulaşırken, sonradan Bebeli Boğazı’nı yararak doğuya dönmüş ve İskenderun 
Körfezi’ne dökülmeye başlamıştır. 

1935 yılında meydana gelen taşma sonucunda güneye yönelmiştir. O tarihten beri Hurma 
Boğazı’nda denize dökülmektedir. Ceyhan Nehri’nin uzunluğu ise 509 km’dir. İlde bulunan 
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Seyhan Barajı ve Gölü, Kozan Barajı ve Gölü, Nergizlik Barajı ve Gölü, Çatalan Barajı ve Gölü, 
Sanibey Barajı ve Gölü ülke genelinde de önemli barajlar arasındadır. 

Güney kıyıda denize açılan Ağyatan, Akyayan, Akyatan ve Tuzla Gölü gibi birkaç kıyı 
gölü ile birlikte, Aladağlar üzerinde Yedigöller adı verilen küçük buzul göllerle, Karaisalı 
ilçesi yakınlarındaki Barak Mahallesi sınırları içinde alabalığıyla ünlü karstik dipsiz göl 
bulunmaktadır.

2.1.3.1. Yerüstü Su Kaynakları
Tablo 3: Adana İli Akarsular Yıllık Potansiyelleri

ADANA İLİ AKARSULARI YILLIK POTANSİYELLERİ

Seyhan Nehri 8.000.000.000 m3/Yıl

Ceyhan Nehri 7.200.000.000 m3/Yıl

Çakıt Çayı 441.000.000 m3/Yıl

Eğlence Deresi 315.000.000 m3/Yıl

Körkün Çayı 473.000.000 m3/Yıl

Üçürge Deresi 31.000.000  m3/Yıl

TOPLAM 16.460.000.000 m3/Yıl

(Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı/2014)

Tablo 4: Adana İli Barajları

ADANA İLİ BARAJLARI

Baraj Adı İlçe Adı Yapılış Amacı Akarsu 
Adı

Yüz Ölçümü 
(km2)

Yükseklik 
(m)

Göl Hacmi 
(m3)

Seyhan Seyhan
Sulama-

Enerji-Taşkın 
Önleme

Seyhan 67,80 50 875x106

Kozan Kozan Sulama Kilgen 6,20 78 148x106

Nergizlik Karaisalı Sulama Üçürge 1,08 50 22 x 106

Çatalan Karaisalı
Enerji-

İçme-Taşkın 
Önleme

Seyhan 84,50 70 2.12x106

(Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı/2014)

2.1.3.2. Yeraltı Su Kaynakları
Kent içme - kullanma amaçlı açılan sondaj kuyuları 20-40 m. arası tecrit edilmektedir. 

Doğu, batı, güneydeki yerleşim alanı sınırlarından başlayarak kuzeyde 50 m. kot çizgisine 
kadar zengin yeraltı su potansiyeli vardır. 
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Kuzeye gidildikçe su rezervi azalarak derinleşir. Bu nedenle şehre verilmekte olan içme ve 
kullanma suyu genel olarak 50 m kot çizgisinin altındaki bölgede açılmış derin kuyulardan 
sağlanmaktaydı. Şehirde konut yerleşimi için içme ve kullanma suyu temin amacıyla açılmış 
kuyuların derinlikleri 50-150 m arasındadır. 

Yerleşim alanı içinde bulunan endüstriyel kuruluşlar kullanma suyu gereksinmelerini 
kendi olanakları ile açtırdıkları derin kuyulardan sağlamaktaydı (Savar ve diğerleri, 1999: 43). 
Çatalan suyu projesiyle kuyuların çoğu kapatıldı ve şehre eğimle beraber cazibeyle sağlıklı su 
getirilmiş oldu. 

Adana ağırlıklı olarak Seyhan havzası (18 numara), kısmen Ceyhan havzası (20 numara) 
ve çok düşük miktarda Asi havzası (19 numara) sınırları 18 numara ile gösterilen Seyhan 
Havzası’nın toplam alanı 2.106.304 ha‘dır. 

Seyhan havzasında büyüklük sırasına göre %45 Adana, %39 Kayseri, %10 Niğde, %4 
Mersin, %1 Sivas, %1 Kahramanmaraş 6 vilayetin bir kısım alanı yer alır.

Tablo 5: Su Havzası Tablosu

ADANA SU HAVZASI KAYNAK BİLGİLERİ

S.No Bölge Adı Kaynak Adı Kaynak Potansiyeli

1 Karaisalı
İncirli Kaptaj Debi Ort: 5 lt /sn
Karapınar Kaynağı Debi: 40 lt/sn

2 Feke

Ağcağınar Menbası Debi 4 lt/sn
Vanis Menbası Debi 8,5 lt/sn
Çığlıpınar Menbası Debi 9 lt/sn
Keklikçipınar Menbası Min Debi: 0,25 lt/sn

3 Aladağ Yedigöz Kaynağı Debi: 65 lt/sn
4 Hamdilli Akpınar Kaynağı Debi: 10 lt/sn
5 Akören Eynel Kaynağı Debi: 700 lt/sn
6 Ceyhan Bağlama Kaynağı Debi:1.000 lt/sn
7 Geçitli Çatal Kaynağı Debi: 9 lt/sn
8 Tufanbeyli Köy Kaynağı Debi: 35 lt/sn
9 Akçatekir Şekerpınarı Kaynağı Debi: 600 lt/sn

10 Kozan Göz Kaynağı Debi Ort:100 lt/sn

11 Pozantı
Şekerpınar Menbası Debi:600 lt/sn
Deligöze 1 Menbası Debi:9 lt/sn
Deligöze 2 Menbası Debi:100 lt/sn

12 Saimbeyli
Soğuksu 1 ve Menbaaları Q Max:500 lt/sn
Kayapınar Menbası Q Max:1200 lt/sn

(Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı/2014)
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Tablo 6: Adana İli Yeraltı Suyu Potansiyeli

ADANA YERALTI SU POTANSİYELİ
Yumurtalık Ovası 12,48 hm3/yıl
Ceyhan ve Kozan Ovası 120 hm3/yıl
Aşağı Seyhan Ovası 500 hm3/yıl
Karaisalı ve Pozantı Ovası 3,041 hm3/yıl
Tufanbeyli Ovası 14,5 hm3/yıl
TOPLAM 650 hm3/yıl

2.1.4. Nüfus ve Nüfus Hareketleri
Çukurova bölgesi, farklı sosyo-kültürel yapılar ile ekonomik olarak farklı grupların bir 

arada bulunduğu, genç nüfusun yüksek olduğu bir bölgedir. Adana il merkezi, hem bölge 
içinden hem de bölge dışından önemli miktarda göç almakta, göç de birçok sosyal sorunu 
beraberinde getirmektedir. Bölgedeki sosyal uyum sorununun bir parçası olarak sosyal 
bütünleşmenin artırılması için bir yandan düşük gelir grubunda yer alan toplumsal 
kesimlerin kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflenirken diğer yandan toplumda 
sosyo-kültürel seviye farklılıklarının azaltılması amaçlanmalıdır.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre 2012 yılında iller sıralamasında 
5. sırada yer alan Adana’nın yerini 2013’de 2.158.265 nüfusu ile Antalya almış, Adana 
2.149.260 nüfusu ile altıncı sıraya gerilemiş bulunmaktadır. Buna göre Adana ili düşük 
nüfus artış hızı nedeniyle sıralamada gerilemektedir.

Tablo 7: Nüfus Büyüklüğünde Adana’nın Yeri

NÜFUS BÜYÜKLÜĞÜNDE ADANA’NIN YERİ
2012 ADNKS 2013 ADNKS

Sıra İller Toplam
Toplam Nüfus 
İçindeki Payı 

(%)
İller Toplam

Toplam Nüfus 
İçindeki Payı 

(%)
1 İstanbul 13.854.740 18,3 İstanbul 14.160.467 18,6
2 Ankara 4.965.542 6,6 Ankara 5.045.083 6,6
3 İzmir 4.005.459 5,3 İzmir 4.061.074 5,3
4 Bursa 2.688.171 3,6 Bursa 2.740.970 3,6
5 Adana 2.125.635 2,8 Antalya 2.158.265 2,8
6 Antalya 2.092.537 2,8 Adana 2.149.260 2,8
7 Konya 2.052.281 2,7 Konya 2.079.225 2,7
8 Gaziantep 1.799.558 2,4 Gaziantep 1.844.438 2,4
9 Şanlıurfa 1.762.075 2,3 Şanlıurfa 1.801.980 2,4

10 Mersin 1.682.848 2,2 Mersin 1.705.774 2,2
Türkiye 75.627.384 Türkiye 76.667.864

                   (Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu/2014)ana’nın Yeri
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2013 ADNKS sonuçlarına bakıldığında 2023 yılında 60 ilin nüfusu artarken 21 ilin nüfusunun 
azalacağı öngörülmektedir.  Adana ili nüfusu azalacak iller sınıflandırmasında yer almaktadır. 
31.12.2013 tarihli ADNKS verilerine göre bir önceki yıla göre nüfus artış hızı Adana’da binde 
11,1 ile binde 13,7 değerini alan Türkiye değerinin altındadır. 2023 yılı itibariyle, nüfusu en 
fazla olan dört ilin sıralamasında bir değişiklik olmayacağı, İstanbul’un nüfusu 16,6 milyon, 
Ankara’nın nüfusu 5,9 milyona yükselirken İzmir’in nüfusu 4,4 milyon, Bursa’nın nüfusu 3,1 
milyon olacağı öngörülmektedir. 2023 yılında Adana’nın 2,3 milyon ile iller sıralamasında 
7. ve Mersin 1,8 milyon ile 11. sırada yer alacağı, Çukurova bölgesinin yaklaşık 4,1 milyon 
nüfusa sahip bir metropol bölge olacağı öngörülmektedir.

Adana’nın ilçelere göre nüfus ve yüzölçümü dağılımına bakıldığında km2 başına en yüksek 
nüfus yoğunluğunun bulunduğu ilçe Ceyhan’dır. İlçelerin büyük bir çoğunluğunun geniş bir 
alana yayıldığı görülmektedir. İlin nüfusu en yoğun ilçesi ise Seyhan’dır.

Tablo 8: Nüfusun İlçelere Göre Dağılımı

NÜFUSUN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

İlçeler
Nüfus                                               
(Adet)

İl Nüfusuna 
Oranı (%)

Mahalle Sayısı 
(Adet)

Yüzölçümü    
(km2 )

Seyhan 771.947 35,9 97 501
Yüreğir 421.455 19,6 106 858
Çukurova 346.505 16,1 27 240
Ceyhan 159.243 7,4 112 1.472
Sarıçam 138.139 6,4 67 674
Kozan 128.153 6,0 103 1.690
İmamoğlu 29.749 1,8 27 424
Karaisalı 22.230 1,0 62 1.227
Karataş 21.862 1,0 48 922
Pozantı 20.954 0,9 21 793
Yumurtalık 18.463 0,9 24 501
Feke 18.534 0,9 48 1.335
Tufanbeyli 18.234 0,9 33 964
Aladağ 17.221 0,8 31 1.347
Saimbeyli 16.572 0,8 28 942

Toplam 2.149.261 100,3 834 13.891,35

(Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu/2014)

Adana göç alan bir il konumunda iken göç veren il konumuna girmiştir. TÜİK 2013 yılı ADNKS 
sonuçlarına göre Adana, 2012–2013 dönemi net göç hızında bir yükseliş görülmektedir. 
Verilen göç ile alınan göç arasındaki fark -12.340 kişi olduğundan, istatistiki anlamda Adana 
göç veren bir il konumuna sahiptir. 

Adana’nın 2012 – 2013 yılı net göç hızı ise % -5,72’dir.Alınan göçün %43,77 gibi büyük 
bir oranı okuma yazma bilmemektedir. Verilen göçün ise %56,07’si en az lise mezunudur. 
2013 yılı göç durumu incelendiğinde alınan göçün verilen göçe kıyasla daha niteliksiz olduğu 
görülmektedir.
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Tablo 9: Göç Bilgileri

ADANA GÖÇ BİLGİLERİ

Kriter Adı 2012 2013

İl Nüfusu 2.125.635 2.149.260

Aldığı Göç 45.927 50.593

Verdiği Göç 59.294 62.933

Net Göç -13.367 -12.340

Net Göç Hızı (Binde) -6,27 -5,72

(Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu/2014)

2.1.5 Ekonomik Durum
Adana’nın coğrafî konumu ve ikliminin uygunluğu tarımsal yönden avantaj sağlamıştır. 

Seyhan Barajı’nın inşasıyla ve tarım tekniklerindeki gelişimlerle beraber 1950’li yıllarda 
tarımsal verimde büyük gelişmeler yaşanmıştır.

Yüzölçümünün % 38’i tarım alanıdır ve çok bereketlidir. Adana’nın bereketli ovalarından; 
traktör, diğer modern tarım araçları, sulama, gübreleme, ıslah edilmiş tohum ve ilaçlama ile 
senede birkaç defa ürün alınmaktadır.

Çukurova topraklarında buğday, mısır, fıstık, soya, ayçiçeği gibi ürünler ile sera ürünlerinin 
ekim alanları giderek artmaktadır. Ayrıca bağ ve bahçecilik konularında modern yöntemlerle 
çalışmalar yapılmakta, üzüm, kiraz, zeytin, narenciye, nar gibi meyve üretimi geliştirilmektedir.  
2012 yılı bitkisel üretim değeri bakımından Adana 2.999 milyon TL ile 6. sırada gelmektedir. 
Tarım ile birlikte hayvancılık da, coğrafî koşulların imkân vermesiyle Adana ekonomisine 
ülke ekonomisinin ortalamasının üzerinde katkı sağlamaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş 
hayvancılığın yanı sıra, Akdeniz’e kıyısı bulunan Adana’nın ilçeleri Yumurtalık ve Karataş’ta 
deniz mahsulleri üretimi de önemli bir yer tutmaktadır. 

jeolojik konumu nedeni ile Adana, çok çeşitli ve önemli yeraltı kaynaklarına sahiptir. Başta 
demir olmak üzere, krom, kurşun, çinko, altın, gümüş, boksit, manganez, barit, fosfat, kuvars 
kumu ve kuvarsit, alçı taşı, tuz, çimento hammaddeleri, yapı taşları, petrol, kömür, asbest, 
manyezit vb. gibi pek çok madensel kaynak ilin doğal kaynakları arasındadır.

Adana, ilk sanayileşen şehirlerden biri olmuştur. Adana; soya, yer fıstığı, turunçgil, karpuz 
ve dane mısırın büyük miktarlarda üretildiği Çukurova tarım bölgesinin pazarlama ve dağıtım 
merkezidir. 1.225 hektar alan üzerine kurulan Adana Organize Sanayi Bölgesi, küçük-orta 
ölçekli 300 civarı tesise ev sahipliği yapmaktadır.
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2.1.6. Kentsel Altyapı Analizi

2.1.6.1. Ulaşım
Adana ili Türkiye’nin güneydoğusuna ve doğusuna doğru yönelen çift yönlü E-90 

karayolu ve buna ilaveten bir otoyol ile bağlanmaktadır. Bu yollar İskenderun ve Hatay 
üzerinden Suriye’ye bağlanmaktadır. Coğrafî konumu nedeniyle Adana kara yolu açısından 
Türkiye’nin ikinci yoğun bölgesidir. Adana ili karayolu dağılımı aşağıdaki tablo ve grafiklerde 
gösterilmektedir.

Tablo 10: Adana İli Yol Durumu

ADANA İLİ YOL DURUMU

SIRA İlçe
İmar 
Yolu 
(km)

1.Grup 
Yolu 
(km)

2.Grup 
Yolu 
(km)

Münferit 
Yol 

(km)

Toplam 
(km)

Devlet 
Yolu 
(km)

TOPLAM 
(km)

1 Aladağ 3,25 136 89 127 355,25 31 386,25

2 Ceyhan 63,33 166 129 113 471,33 154 625,33

3 Çukurova 94,96 37,2 41,2 49,9 223,26 23,2 246,46

4 Feke 2,05 117 101 160 380,05 107 487,05

5 İmamoğlu 13,73 44 86 80 223,73 54 277,73

6 Karaisalı 4,3 156 88 140 388,3 71 459,3

7 Karataş 19,1 82 75 59 235,1 55 290,1

8 Kozan 66,97 212 198 431 907,97 157 1064,97

9 Pozantı 13,2 11 16 63 103,2 54 157,2

10 Sarıçam 124,12 137,8 57,6 78,8 398,32 83,4 481,72

11 Seyhan 192,94 78,8 63,9 28,7 364,34 13 377,34

12 Saimbeyli 2 116 57 87 262 40 302

13 Tufanbeyli 8,98 91 74 64 237,98 51 288,98

14 Yumurtalık 16,54 55 25 38 134,54 18 152,54

15 Yüreğir 116,61 119,6 154,2 49,7 440,11 33,5 473,61

TOPLAM (km) 742,08 1.558,40 1.254,90 1.569,10 5.125,48 945,1 6.070,58

(Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü-Adana Büyükşehir Belediyesi /2014)

Adana ili sınırları içinde 260 km 615 m demiryolu bulunmaktadır. Demiryolu ilin 
Pozantı, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ilçelerinden, aynı zamanda Karaisalı ilçesi sınırlarından da 
geçmektedir.
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Devlet Demiryolları Adana Bölge Müdürlüğü’nde 11 gar ve istasyonla birlikte sadece 
Adana sınırlarında 10 otomatik bariyerli, 1 otomatik flaşörlü, 22 bekçili bariyerli ve 37 
kontrolsüz olmak üzere toplam 70 hemzemin geçit bulunmaktadır.

Akdeniz’e 160 km sahili olan Adana deniz ulaşımı konusunda sadece yük taşımacılığı 
konusunda faaliyetleri vardır. Karataş ilçesi sahilinden Ortadoğu ve Akdeniz ülkelerine 
seferler yapılması uzun yıllardır düşünülmekte olup uygulamaya geçilememiştir. 

Adana Uluslararası Şakirpaşa Havalimanı 1937 yılında yılında kurulmuştur. Toplam kurulu 
alanı 2.111.000 m2’dir. İç hatlar için 2.911 m2, dış hatlar için 6.150 m2 olmak üzere toplam 
9.061 m2’lik terminal kullanım alanına sahiptir. Adana Şakirpaşa Havalimanının kapasitesi 
2.500.000 yolcu/yıldır. Havalimanında 1 adet kompozit pist ve 13 adet uçak kapasiteli apron 
bulunmaktadır.

Adana Havaalanı’nın gelen giden yolcu trafiğindeki çarpıcı artış ve havaalanının Mersin’e 
uzaklığı her iki İl’e hizmet verecek büyük ve bölgesel bir havalimanının yapılmasını gündeme 
getirmiştir. Bölgenin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları da göz önüne alınarak Tarsus-Yenice’de 
Çukurova Bölgesel Havalimanı yapılmasına karar verilmiştir. Havaalanı Yap-İşlet-Devret 
modeliyle ihale edilmiştir. Havaalanının 15 milyon yolcu kapasiteli ve kargo ulaşımına uygun 
olması planlanmaktadır.

2.1.6.2. Enerji 
Elektrik üretimine uygun yerli linyit ve taşkömürü sahalarının değerlendirilmesi ve kaliteli 

ithal kömür ve doğalgaza dayalı santrallerden yararlanılması çerçevesinde tüm Türkiye’de 
yatırımlar hız kazanmıştır. Özellikle Adana ili Yumurtalık, Ceyhan ve Tufanbeyli İlçeleri termik 
santral yatırımları öne çıkmaktadır. Hidroelektrik santral  (HES) yatırımları ise Adana’nın 
kuzeyine yayılmış durumdadır.

Adana ili yenilenebilir enerji alanında HES’lerin yanında güneş, rüzgâr ve biyokütle 
enerjisi üretme potansiyeline de sahiptir. Rüzgâr Enerji Santrali kurulabilir alanlarını 
gösteren haritalar değerlendirildiğinde Adana ili Pozantı ilçesinin bir kısmının uygun olduğu 
görülmektedir. Adana iline kurulabilecek rüzgâr enerjisi santralı güç 36 kapasitesi 898,72 
MW’dir. Adana’da rüzgâr enerji santrali henüz bulunmamaktadır.

Tarım ve hayvancılığın gelişmiş olduğu Adana ilinde biyo-kütle potansiyeli de oldukça 
yüksektir. Adana Doğu  ve Batı Atık su Arıtma Tesisinde bulunan biyogaz santralleri yanında 
özel sektörün girişimi ile kurulmuş biyogaz santralleri de bölgede mevcuttur. Ancak bu 
alandaki yatırımlar artırılarak potansiyelden daha fazla yararlanılmalıdır.

Bölgede yerli kömür, ithal kömür ve diğer yakıt kaynakları ile çalışan önemli santral 
yatırımları bulunmaktadır.

450 MW (3x 150) kurulu güç ile yıllık 3 milyar kWh elektrik üreterek Türkiye’nin 
elektrik enerjisi ihtiyacının %2’sini karşılaması planlanan Tufanbeyli Enerji Santrali yapım 
aşamasındadır (ENERjİSA, 2007). Ayrıca Adana Yumurtalık’ta Ayas Enerji Santrali (625 MWe) 
yatırımı devam etmektedir (EPDK). Bunların yanında özellikle Yumurtalık’ta kurulmak üzere 
inceleme değerlendirmeye alınmış birçok enerji santrali lisans başvurusu da yapılmıştır.



2015-2019 STRATEJİK PLAN

24

Dışa bağımlılığı azaltacak enerji üretim kapasitesi artarken, santrallerin insan sağlığına, 
çevreye ve tarım alanlarına zarar vermeyecek şekilde uluslararası standartların gerekliliklerine 
uygun yapılması büyük önem arz etmektedir.

Ülkenin Orta Doğu ve Orta Asya’nın üretiminin dünya pazarlarına ulaşmasında hem bir 
köprü hem de bir terminal olma hedefi doğrultusunda Bakü’den başlayıp, Ceyhan’da son 
bulan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı ile Azeri petrolünün Ceyhan’a taşınması 
ve buradan uluslararası pazarlara ulaştırılması sağlanmaktadır.

Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı, Kırıkkale Orta Anadolu Rafinerisi’nin ham 
petrol ihtiyacını karşılamaktadır. Ancak Kazakistan petrolünü Boğazlar’dan geçirmeden 
Karadeniz’den Akdeniz’e indirmeyi hedefleyen Samsun-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı henüz 
hayata geçmemiştir. 

Ayrıca TR63 bölgesi sınırlarında son bulan Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı ile 
Batman ve çevresinden çıkarılan petrol tüketim noktalarına ulaştırılmaktadır. Ceyhan’a gelen 
ham petrol kısmen Türkiye’de, çoğunlukla da yurtdışında rafine edilmektedir.

Bölgede henüz bir petrol rafinerisi bulunmamaktadır. Tüm bu gelişmeler Ceyhan, 
Yumurtalık, Dörtyol bölgesini enerji alanında stratejik öneme haiz kılmıştır.

Yumurtalık-Ceyhan bölgesinde petrol ürünleri terminali, deniz terminali, enerji üretimi, 
azot gübre ve kimya sanayi mevcuttur. Bölgenin potansiyeli ve yatırımlardaki gelişmeler 
dikkate alındığında bölgede petrol rafinerisi, petrokimya sanayi, enerji üretimi, petrol 
taşımacılığı, gemi bakım ve onarımının gelişme eğilimleri olduğu söylenebilir.

Çukurova bölgesi yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli açısından oldukça zengin bir 
bölge olmasına rağmen henüz bu potansiyeli yeterince kullanamamaktadır. Yenilenebilir 
enerji sektörünün bölgede geliştirilmesine yönelik, insan kaynakları, AR-GE kapasitesi ve 
teknoloji geliştirme gibi alanları da içine alan bir stratejik yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır 
(Kaynak: Çukurova Kalkınma Ajansı 2014-2023 Bölge Taslak Planı).

2.1.6.3. Rekreasyon Durumu
Adana orman alanı bakımından Türkiye ortalamasının üstünde bir varlığa sahip olup, 

kentsel alandaki yeşil alanlar bakımından da Türkiye ortalamasına yakındır.
Adana toplam yeşil alan miktarı 17.493.050 m2 dir. Adana’nın nüfusu 2.150.000 kabul 

edildiğinde kişi başına yeşil alan miktarı 8.13 m2 dir. Adana toplam park alanı 1.302.300 
m2 dir. Adana belediyelerin yeşil alanların sulanması için ASKİ’nin su hatlarından su temin 
edilmekte olup yıllık 1.000.000 m3 dür.

İlde, 2010 yılı sonu itibarıyla bir adet millî park, bir adet tabiatı koruma alanı, beş adet 
yaban hayatı geliştirme sahası bulunmaktadır. Ayrıca Akyatan, Tuzla, Ağyatan ve Yumurtalık 
Lagünleri sulak alanlardandır. Adana ili korunan alanları ülke yüzölçümünün %0.12’sini, il 
yüzölçümünün ise %5.56’sını oluşturmaktadır.

Çukurova Deltası, 21’i Türkiye endemiği olan 560 bitki tür ve alt türüne ve 272 kuş türüne 
sahiptir. Kuşların 170 adedi Bern Sözleşmesi EK II listesine giren katı koruma altında olan 
türlerdir. Çukurova Deltasında memelilerden 10 Familya 16 tür bulunmaktadır. Dünyada 
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varlığı kabul edilen 7 tür deniz kaplumbağasından IUCN/SSC tarafından nesli tehlike altında 
olarak sınıflandırılan Caretta Caretta ve Chelonia Mydas, ilin sulak alan sahillerinde, yuvalama 
yapmaktadır. Yüksek rakımlar hariç Çukurova bölgesine has türü olan Turaç yaşamaktadır.  
Korunan türlerde olan Yaban keçisi EK LİSTE 1’ e göre koruma altındadır. Akyatan YHGS 
Saz kedisinin önemli  habitatlarından olup en yoğun olduğu yerlerdendir. Ayrıca önemli bir 
türümüz olan Saz Horozu ve Saz Tavuğu  Ağyatan, Akyatan, Tuzla, Yumurtalık ve Kesik gölü 
sulak alanlarında yaşamaktadır. (Kaynakça: WWF Türkiye–Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları 
Çalışması)

İlin orman varlığına bakıldığında il yüzölçümünün %33’ü orman alanıdır. Kızılçam, Toros 
sediri, karaçam, Toros göknarı, ardıç ve meşe vs. türleri önemli ağaç türlerindendir.

2.1.6.4. İmar ve Plan Durumu
2010 yılı içerisinde ihale edilen 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, Adana 

Büyükşehir Belediyesi Meclisi ihtisas komisyonlarınca incelenmiş ve Adana Büyükşehir 
Belediyesi Meclisi’nin 27.07.2011 tarih ve 176 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Söz konusu 
plan 28.07.2011-29.09.2011 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılmış ve askı süresinde 
plana 463 adet itiraz başvurusu yapılmıştır. İtirazların değerlendirilmesine yönelik karar, Adana 
Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 02.12.2011 tarih ve 267 sayılı kararı ile alınmıştır. Yapılan 
itirazlar neticesinde revize edilen 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı 20.12.2011 tarihinde ilan 
edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. Planın askı sürecinde yapılan itirazlar reddedilerek, plan 
Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 18.03.2012 tarih ve 38 sayılı kararı ile kesinleşmiştir.

Adana Seyhan Nehri’nin batısı ile D-400 Karayolunun kuzeyine yönelik ihale edilen 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, müellif firmadan teslim alınmıştır. Söz konusu plan, 
03.09.2012-03.10.2012 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılmış ve askı süresinde 
plana itiraz başvuruları yapılmıştır. Askı süresince yapılan itirazlar, Adana Büyükşehir 
Belediyesi Meclisi ihtisas komisyonlarınca incelenmiştir. Söz konusu planlar 2. Askı sürecini 
tamamlayarak, 14.02.2013 tarihinde kesinleşmiştir.

Adana Sarıçam ve Yüreğir ilçelerini kapsayan D-400 Karayolunun kuzeyine yönelik ihale 
edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, müellif firmadan teslim alınmıştır. 
14.03.2013 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan, 05.04.2013-05.05.2013 tarihleri 
arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılmış ve askı süresinde plana itiraz başvuruları yapılmıştır. 
Askı süresince yapılan itirazlar, Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi ihtisas komisyonlarınca 
incelenmiştir. Söz konusu planlar 2. askı sürecini tamamlayarak, 12.07.2013 tarihinde 
kesinleşmiştir.

İlçe belediyelerinden gelen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri, Adana 
Büyükşehir Belediyesi Meclisi ihtisas komisyonlarında görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.

Adana Tepebağ ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı, müellif firmadan teslim alınmıştır. 
Söz konusu plan, 14.06.2012 tarihinde onaylanmıştır. Bu plan, 25.06.2012-25.07.2012 
tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılmış ve askı süresinde plana itiraz başvuruları 
yapılmıştır. 
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Askı süresince yapılan itirazlar, Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi ihtisas komisyonlarınca 
incelenmiştir. Alana yönelik 1/5000 ölçekli koruma amaçlı plan kesinleşmiş olup, 1/1000 
ölçekli plan incelenmek üzere Koruma Kuruluna gönderilmiştir.

2.1.6.5. Atık Yönetimi
Adana ilinde 2012 yılı TÜİK verilerine göre kişi başı ortalama belediye atık miktarı 0,88 kg/

kişi-gündür. Atık hizmeti verilen nüfusun toplam nüfusa oranı %90’dır. Toplanan atık miktarı 
yıllık 614.000 ton olup, çöp depolama sahalarında bertaraf edilen belediye atık miktarı 
611.000 tondur. Toplanan atık miktarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Burs, Konya’dan 
sonra 7. sırada Adana bulunmakta olup, onu Mersin ve Kocaeli takip etmektedir.

Adana ili Yıllık Toplanan Atık Miktarı Son beş yıllık dönem incelendiğinde nüfusa bağlı 
olarak toplam atık miktarı yaklaşık %23 oranında artış göstermiştir. İl bazında altı adet lisanslı 
toplama-ayırma tesisi ve altı adet lisanslı geri dönüşüm tesisi bulunmaktadır. Adana ilinde 
52.650 ton/yıl kağıt-karton, 36.000 ton/yıl cam, 18.150 ton/yıl plastik ambalaj atığı geri 
kazanılarak ekonomiye katkı sağlanmaktadır. 

2.1.6.6. Tarım 
Adana ili verimli toprakları, uygun iklim koşulları, yeterli su kaynakları ve ulaşım kolaylığı ile 

tarımsal üretime oldukça elverişli koşullara sahiptir. Adana ilinde yetiştirilen tarımsal ürünler 
iç tüketim, ihracat ve tarımsal sanayi ürünleri olarak hem il hem de ülke ekonomisinde 
önemli yer tutmaktadır. Arazi varlığına ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmektedir.

Adana ili 539.000 ha tarım arazisinin % 84’lük kısmını tarla alanları oluşturmaktadır. 
Tarla alanların 386.988 ha’lık kısmı kıyı Akdeniz havzasında, 63.334 ha’lık kısmı Fırat 
havzası içerisinde yer almaktadır. Kıyı Akdeniz havzasında ağırlıklı olarak buğday, mısır, 
ayçiçeği, pamuk, soya ve yerfıstığı yetiştirilmekte, Fırat havzasında ise buğday ve baklagiller 
yetiştirilmektedir. Toplam tarım alanının % 11’lik bir kısmını oluşturan meyve alanlarını ise; 
Kıyı Akdeniz havzasında turunçgiller, zeytin, şeftali, Fırat havzasında kiraz, elma ve üzüm 
oluşturmaktadır.

%  5’lik sebze alanının büyük bir kısmı Kıyı Akdeniz havzasında bulunmakta ve genellikle 
örtü altı üretimini kapsamaktadır. Bu alanlarda karpuz, kavun, domates, biber üretimleri 
gerçekleşmektedir.

Çukurova Ovası’nın çok geniş olması ve yılda iki ürün alınabilmesinden dolayı bölgede 
çok yoğun gübre ve pestisit kullanımı vardır. Bu yoğun gübre ve pestisitlerin yeraltı sularına 
karışması ile ve drenaj kanalı vasıtasıyla lagünlere taşınmakta, ekosistemi ve biyo-çeşitliliği 
olumsuz etkilemektedir.

2.2. Kurumsal Yapı, Yetki ve Sorumluluklar

2.2.1. Kurum Tarihçesi
Ülkemizde su ve kanalizasyon idarelerinin kuruluş ve görevlerine ilişkin ilk yasal düzenleme 

20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) Kanunu ile İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 
kuruluşu ile başlamıştır.
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ASKİ Genel Müdürlüğü 2560 sayılı Kanuna tabi olarak 05.06.1986 tarih ve 3305 sayılı 
yasa çerçevesinde 01.04.1987 tarihinde kurularak faaliyete geçmiştir. ASKİ’nin yetki ve 
sorumlulukları 2560 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde düzenlenmiştir. Ayrıca, yerel 
yönetimleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen birçok yasal düzenleme doğrudan veya 
dolaylı olarak ASKİ’yi de ilgilendirmektedir.

ASKİ Genel Müdürlüğü aynı zamanda Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müstakil 
bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurumdur.

2.2.2. ASKİ’nin Yetki ve Sorumlulukları

2.2.2.1. Yasalarca Verilmiş Yetki ve Sorumluluklar

2560 Sayılı Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun:
•	 İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından 

sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya 
kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri 
kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını 
yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemeleri yerine getirmek.

•	 Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve 
zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması 
için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar 
her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre 
tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve 
onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemeleri yerine getirmek.

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

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

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

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

•	

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu:
5216 Sayılı Kanunun 7. maddesinin (r) bendine göre büyükşehir belediyesinin görevi: Su 

ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, 
kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen 
suları pazarlamak. 

ASKİ’nin görevleri;
İçme suyunu temin etmek,
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Kullanılmış suları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak,
İçme suyu havzalarını korumak.
5216 sayılı Kanunun geçici 2. Maddesinde “ Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; 

büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırıdır. Diğer büyükşehir 
belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde 
kalmak şartıyla, nüfusu bir milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, 
nüfusu bir milyondan iki milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu 
ikimilyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir 
belediyesinin sınırını oluşturur” hükmü yer almaktadır. ASKİ Genel Müdürlüğünün hizmet 
alanı 2.700 km2 dir. 2012 Yılsonu itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre Adana 
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaklaşık 1.636.229 vatandaşımız yaşamaktaydı. 
2008 yılında 5747 sayılı kanunla yapılan değişiklikle Büyükşehir Belediye Sınırları içerisinde 
yer alan İlk Kademe Belediyeleri kaldırılmış, Çukurova ve Sarıçam ilçeleri kurulmuştur. 5216 
Sayılı kanun ve 5747 sayılı kanunla yapılan düzenlemelerden sonra Seyhan, Yüreğir, Çukurova, 
Sarıçam ve Karaisalı ilçeleri ve bunlara bağlı 253 mahalle ve köy tüzel kişiliğini koruyan 63 adet 
orman köyünün su ve kanalizasyon hizmetleri, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne dolayısıyla 
da Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmiştir.

2014 yılında ise 6360 Sayılı Kanun ile beraber Adana Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet 
alanı sınırı il sınırlarının tümünü kapsar şekilde genişletilmiştir. Böylece Büyükşehir sınırları 
2.700 km2’den 14.030 km2’ye genişlemesi ile beraber 11 ilçe, 834 mahalle ve 2.149.260 
nüfusa belediye hizmeti verilmektedir.

 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:

6360 Sayılı kanunun 1.Maddesinin 2.fıkrasında “Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, 
Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir 
belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır.” düzenlemesi mevcuttur. Aynı kanunun Geçici 
1.maddesinde “Bu Kanunla büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, 
kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, 
toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere personel, 
her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, 
alacak ve borçları, komisyonca ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş 
arasında paylaştırılır” hükmü yeralmaktadır. Söz konusu yasa ile ASKİ’nin hizmet alanı 
Adana il mülki sınırı olmuştur. 2014 yılından itibaren Adana il mülki sınırı içerisindeki tüm 
yerleşim birimlerinin su ve kanalizasyon hizmetleri ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yerine 
getirilmektedir.

 Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 2560 Sayılı Kanunu’nun yanı sıra ASKİ’nin yetki ve 
görevi ile ilgili diğer kanunlar şunlardır:

•	 5393 sayılı Belediye Kanunu,
•	 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
•	 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
•	 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun
•	 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun
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•	 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
•	 1593 sayılı Umum Hıfzısıhha Kanunu
•	 2876 sayılı Çevre Kanunu
•	 3213 sayılı Maden Kanunu
•	 1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu 

Temini Hakkında Kanun,
•	 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
•	 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
•	 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanun,
•	 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu,
•	 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
•	 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
•	 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
•	 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
•	 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
•	 4759 sayılı İller Bankası Kanunu,
•	 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
•	 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
•	 4736 sayılı Kamu Kurum Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
•	 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 

Hakkında Kanun,
•	 3194 sayılı İmar Kanunu,
•	 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 

6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun,

2.2.2.2. Yönetmeliklerde Düzenlenmiş Yetki ve Sorumluluklar
Yasalarca belirlenmiş genel çerçeve kapsamında, ASKİ’nin faaliyetlerini düzenleyen birçok 

yönetmelik bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: 

ASKİ Esas Yönetmeliği, İçme suyu Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği, Atık suların 
Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği, Tarifeler Yönetmeliği, Yeraltı Suyunun Satışı, Taşınması, 
Tüketilmesi ve Denetlenmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik, Tankerlerin ve Satış 
İstasyonlarının Denetlenmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik, Disiplin Yönetmeliği, Memur 
Sicil Yönetmeliği.

ASKİ’ye Görev veren ve ilişkili olan diğer yönetmelikler şunlardır:

•	 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (16 Aralık 2003-R.G.-25318)

•	 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği  (14 Mart 2005-R.G.Sayı:25755)

•	 Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı 
Hakkında Yönetmelik (03.04.2007-R.G.Sayı 26482)

•	 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (31 Aralık 2004 –R.G.Sayı:25687)

•	 Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik (22 Mart 2007)

•	 Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği (21 Haziran 2005-R.G. Sayı: 25852)

•	 Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği (24 Temmuz 1994-R.G. Sayı:22000)
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•	 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
(26.05.2006-R.G.Sayı:26179)

•	 Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik (2 Ekim 2006 Sayı:26307)

•	 Taşınır Mal Yönetmeliği (18 Ocak 2007 – Sayı 26407)

•	 Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (19 Ekim 2006-
Sayı:26324)

2.2.2.3. Kalkınma Planlarında Su ve Kanalizasyon Hizmetleri

•	 Büyükşehir belediyelerinin genişleyen görev alanları sebebiyle, su ve kanalizasyon 
idarelerinin hukuki ve kurumsal yapısının yeniden düzenleneceği,

•	 Sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde su ve kaynak verimliliği, çevre 
duyarlılığı ve yaşam kalitesinin artırılacağı,

•	 Su ve toprak kaynaklarının miktarının ve kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve talebin en 
yüksek olduğu tarım sektörü başta olmak üzere sürdürülebilir kullanımını sağlayacak bir 
yönetim sisteminin geliştirilmesinin amaçlandığı,

•	 Su yönetimine ilişkin mevzuattaki eksiklik ve belirsizlikler giderilerek kurumların görev, 
yetki ve sorumluluklarının netleştirileceği, su yönetimiyle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar 
arasında işbirliği ve koordinasyonun geliştirileceği,

•	 Ulusal havza sınıflama sistemi, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımına 
imkân verecek şekilde geliştirileceği,

•	 Yeraltı ve yerüstü su kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi sistemlerinin 
oluşturulması, su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ile kirliliğinin önlenmesi ve 
kontrolünün sağlanacağı,

•	 Ülkemiz su potansiyelinin tamamının ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürülebilir bir şekilde 
kullanılması ve kullanımın tarifelendirilmesinin sağlanacağı,

•	 İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine etkileri 
değerlendirilerek havzalarda su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve kirlilik önleme 
başta olmak üzere gerekli önlemler alınacağı,

•	 Sulamada sürdürülebilirliğin sağlanması açısından yeraltı su kaynaklarına yönelik miktar 
kısıtlaması, farklı fiyatlandırma gibi alternatifler geliştirileceği,

•	 Sulama birliklerinin çalışma süreçleri gözden geçirilerek, sistemin daha etkin hale 
getirilmesi yönünde alternatifler oluşturulacağı,

•	 Afet risklerinin azaltılmasına yönelik uygulama mekanizmaları güçlendirilerek, afetlere 
hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem arz eden hastane, okul, yurt gibi ortak 
kullanım mekânları ile enerji, ulaştırma, su ve haberleşme gibi kritik altyapıların 
güçlendirilmesine öncelik verileceğinin planlandığı hüküm altına alınmıştır.

2.2.2.4. AB Müktesebatına Uyum Programı
•	 AB standartlarına uyum çalışmaları ile eş zamanlı yürüyen katılım sürecinin temel unsurları 

arasında yer alan ve yasal düzenlemelerin yapılması öngörülen öncelikli alanlardan 
biri de “Çevre” alanıdır. Çevre alanı için 2009-2013 yılları arasında çıkarılmasında yarar 
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görülen yasal düzenlemelerin en önemlilerinden birini Avrupa Birliğinin 2000/60/AT 
sayılı Su Çerçeve Direktifi’ne uyum sağlamak için çıkarılması gereken Çerçeve Su Kanunu 
oluşturmaktadır.

•	 Su Çerçeve Direktifi Aralık 2000’de yürürlüğe girmiş olup, tüm Avrupa’da entegre su 
yönetimi için bir çerçeve oluşturmaktadır Su Çerçeve Direktifi’nin ana hedefi, nehir havzası 
bazında yönetim kavramını yaygınlaştırmaktır. Suyun, korunması ve savunulması gereken 
bir kamu kaynağı olduğu düşüncesi temel alınarak, Su Çerçeve Direktifinin’nin hedefleri, 
yüzey suları, yeraltı suları ve koruma alanları için ayrı ayrı tanımlanmıştır:

•	 Sucul ekosistemler ve bunlara bağlı diğer ekosistemlerin daha fazla tahribatını önlemek.
•	 Sucul çevrenin iyileştirilmesi, emisyonların azaltılması gibi vb.
•	 Su kaynaklarının uzun vadeli korunması için sürdürülebilir kullanımı teşvik etmek.
•	 Yeraltı suyu kirliliğini azaltmak.
•	 Yüzey suları için çevresel hedefler iki parçadan oluşmaktadır:
•	 “iyi ekolojik duruma” ulaşmak; bu hedef tüm yüzey suyu kütleleri için geçerlidir.
•	 “iyi kimyasal durum”; bu hedef havzadaki tüm yüzey suları ve kıyıdan 12 millik alanda 

deniz için geçerlidir. 
•	 Hedef, öncelikli maddeler, var olan Avrupa yönetmeliklerinde çevresel kalite standartları 

ile belirlenen maddeleri içermektedir.
•	 Yeraltı suları için iki hedef belirlemiştir:
•	 Yeraltı su kütlelerinin korunması, iyileştirilmesi, restorasyonu ve yeraltı suyu çekimi ile 

beslenme dengesinin kurulması.
•	 Yeraltı su kirliliğinin azaltılması. 
•	 Koruma alanları ile Su Çerçeve Direktifi, var olan komisyon yasaları ile korunan alanları 

kastetmektedir. Bunlar, insan kullanımı için günde 10 m3’den fazla su çekildiği için korunması 
gereken yerler, kabuklu sucul hayvanların yaşadıkları sular, yüzme amaçlı bölgeler, besine 
hassas alanlar ve korumanın özellikle su durumunu koruma ve geliştirmeye dayandığı Kuş 
ve Habitat Direktifine bağlı alanlar.

•	 Koruma alanları için iki hedef vardır:
(1)Parçası bulunduğu su kütlesi/kütlelerinin hedefleri,
(2) Koruma altında bulundukları kanunların gerektirdiği ek hedefler.

 2.2.2.5. Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı 
Hükümleri

•	 Su kaynaklarının korunması ve suyun dengeli ve verimli kullanımının sağlanması,
•	 Yüzeysel su ve yeraltı suyunun kirlenmesinin önlenmesi,
•	 İçme suyu ve tarımda sulama amacı ile kullanılan ve kullanılacak olan su kaynakları ve bu 

kaynaklar çevresindeki su toplama havzaları ile rezerv alanlarının korunması,
•	 İlgili kuruluşların yatırım programında yer alan veya alacak olan sulama alanlarının 

korunması,
•	 Enerji kaynak alanlarının, su havzalarının, yeraltı ve yer üstü su kaynaklarının ilgili 

mevzuat uyarınca korunması ve kullanılması; bu doğrultuda alt ölçekli planların hazırlık 
aşamasında, ilgili kurumlardan alınacak görüşlere, planlarda ve plan hükümlerinde yer 
verilmesi,
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•	 İçme suyu ve tarımda sulama amacıyla kullanılan ve kullanılacak olan barajların su 
kaynakları ve çevresindeki su toplama havzaları ile rezerv alanların korunması gerektiği,

•	 Havzadan havzaya, bölgeden bölgeye sınır aşan yüzeysel suların havza içerisindeki ilgili 
idarelerce korunarak, kirletilmeden kullanılmasının sağlanması esastır. Kirliliği önleyici 
tedbirlerin ilgili idarelerce alınacağı,

•	 İçme ve kullanma suyu kaynağı olarak belirlenmiş alanlarda su kirliliği kontrolü yönetmeliği 
hükümleri geçerli olup içme ve kullanma suyu koruma kuşakları içinde kalan tüm kentsel 
ve kırsal yerleşmelerin altyapıları öncelikle ele alınıp iyileştirilecektir. Bu alanlarda 
yapılacak uygulamalarda ilgili Bakanlık ve Genel Müdürlüğün görüşünün alınacağı,

•	 Bu alanlarda çevre kirliliğini önlemek amacıyla alınacak önlemler ile birlikte, atık suların 
bertarafında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin Teknik Usuller Tebliği’nde belirtilen 
kriterlerle sağlanacağı,

•	 İçme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarının bulunduğu 
havzalarda, kısa mesafeli koruma kuşaklarında yapılan tarımsal faaliyetlerde, organik 
tarımın özendirileceği,

•	 İçme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa ve orta mesafeli koruma kuşaklarında  
madencilik faaliyetlerine izin verilmeyeceği, 

•	 İçme ve kullanma suyu kaynaklarının uzun mesafeli koruma kuşaklarında, koruma 
alanının yatay olarak ilk 3 km genişliğindeki kısmında galeri yöntemi patlamalar, kimyasal 
ve metalurjik zenginleştirme işlemleri yapılamaz. Kirlilik oluşturmayacağı bilimsel ve 
teknik olarak belirlenen, ÇED yönetmeliği hükümlerine göre uygun bulunan ve atıklarını 
havza dışına çıkaran veya geri dönüşümlü olarak kullanabilen madenlerin çıkarılmasına, 
sağlık açısından sakınca bulunmaması ve mevcut su kalitesini bozmayacak şekilde 
çıkartılması, faaliyet sonunda arazinin doğaya geri kazandırılarak terk edileceği hususunda 
faaliyet sahiplerince bakanlığa noter tasdikli yazılı taahhütte bulunulması şartları ile izin 
verilebileceği,

•	 İçme ve kullanma suyu kaynaklarının uzun mesafeli koruma kuşaklarında yapılacak 
madencilik faaliyetleri sırasında içme suyunun kirletilmemesinin sağlanacağı,

•	 Su kaynaklarının dengeli kullanımının esas olduğu, su kullanımında suyun verimli 
kullanılması sağlanacağı, havzada su kaynaklarının korunmasına ilişkin yapılacak çalışmalar 
su kirliliği kontrolü yönetmeliği çerçevesinde, il müdürlüğü tarafından yürütüleceği,

•	 Bu plan kapsamında kalan su havzalarının tamamında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce 
havza planları hazırlanacağı,

•	 İçme ve kullanma suyu temin edilen yeraltı su kaynaklarının korunması amacıyla kuyunun 
çevresi, ilgili mevzuatta belirtilen mesafeler kapsamında çevrilecek ve bu alan tapu 
kaydına işlenecektir. 

•	 Alt ölçekli planlar yapılırken içme suyu boru hatları için ilgili kurum/kuruluş görüşlerinin 
alınması ve bu doğrultuda söz konusu hatlar/tesisler ve etkileşim alanları ile ilgili plan 
kararları verilmesinin esas olduğu,

•	 Kente içme suyu taşıyan ana boru hattının geçtiği alanlarda yapılacak alt ölçekli planlama 
çalışmalarında DSİ Genel Müdürlüğü’nün görüşünün alınacağı,

•	 Planlama bölgesinde bulunan yüzeysel su kaynaklarının su kalitesinin olumsuz yönde 
etkilenmesini önlemek amacıyla, atık sularını, akarsu, toprak vb. gibi alıcı ortamlara 
veren ve nüfusu yoğun olan ilçe ve belde belediyelerinin kanalizasyon sistemlerinin 
tamamlanarak, kanalizasyon sisteminin sonlandığı noktada atık su arıtma tesisleri inşa 
edileceği belirtilmektedir.



2015-2019 STRATEJİK PLAN

33

2.2.2.6. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Yerel Seçim Beyannamesi 

•	 Adana il sınırları içerisinde sulama sıkıntısı yaşayan ovalar, cazibeli suya kavuşturulacaktır.

•	 Adana kent merkezi ve ilçelerinde eksik olan veya ihtiyaca cevap veremeyen atık su arıtma 

tesisleri tamamlanacaktır.

•	 Adana il sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan tüm yerlerde içme suyu, kanalizasyon ve 

yağmur suyu altyapı sistemleri tamamlanacaktır. 

•	 Tüm ilçe ve köyler sağlıklı içme suyuna kavuşturulacaktır.

2.2.3. Yönetim ve Organizasyon Yapısı

2.2.3.1. Yönetim Organları:

ASKİ Yönetimi 2560 sayılı kanuna göre dört temel organdan meydana gelmektedir. Bunlar; 
Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük’tür.

ASKİ Genel Kurulu:
Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi ASKİ Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır.  

Büyükşehir Belediye Başkanı meclisin de başkanıdır. (5216 Md.12) Adana Büyükşehir Belediye 
Meclisi, ASKİ Genel Kurulu olarak her yıl mayıs ve kasım aylarında özel gündemle toplanır ve 
2560 sayılı Kanunun kendisine vermiş olduğu görevleri görüşüp karara bağlar. Genel Kurulun 
çalışma usul ve esasları 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür (2560 
Md.5;5216 Md.12).

ASKİ Yönetim Kurulu:

ASKİ Yönetim Kurulu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, ASKİ Genel Müdürü, ASKİ Genel 
Müdür Yardımcılarından bir tanesi ve dışarıdan atanan en az iki üyeden oluşur. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanı’nın bulunmaması 
halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür 
Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim 
Kurulunun tabii üyesidir. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi 
dolanlar yeniden atanabilir (2560 Md.7).

Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. Toplanma, salt 
çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar, oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar 
eşit olursa, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur. Kararda, 
karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtiler. Yönetim Kurulu’nun görevleri Kanunda ayrıntılı 
olarak düzenlenmiştir (2560 Md.9).

ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmaktadır:
Hüseyin SÖZLÜ  (Adana Büyükşehir Belediye Başkanı)
Rahmi PEKAR  (ASKİ Genel Müdürü)
Yüksel DURNA  (Genel Müdür Yardımcısı)
Siyami KÖKSAL  (Üye)
Mahmut ÇOLAK  (Üye)
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Denetçiler:

ASKİ’nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından 
denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından 
en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl 
görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda 
yeniden seçilmeleri mümkündür (2560 Md.10).

Genel Müdürlük:

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, İç 
Denetçiler, Daire Başkanları, Müdürler ve bunlara bağlı diğer personelden oluşur.

Genel Müdür ve Yardımcıları:

ASKİ Genel Müdürü, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın teklifi üzerine İçişleri Bakanı 
tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar, Genel Müdürlüğe atanacaklarda 
da aranır.

Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve 
sayıları 3’ü geçmemek üzere, yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür 
Yardımcıları, Genel Müdürün teklifi üzerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı’nın onayı ile 
atanırlar.

Genel Müdür Yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yüksek öğrenim görmüş ve 
en az 10 yıllık uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir. Genel Müdür, yetkilerinden 
uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde, Genel Müdür Yardımcıları 
yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel 
Müdür’ün sorumluluğunu kaldırmaz (2560, Md.11).

2.2.3.2. Kurumsal Kültür
ASKİ, sahip olduğu özellikler dolayısıyla gerek kamu ve gerekse özel sektör kuruluşlarından 

ayrılmaktadır. Bir kamu yönetim birimi olması dolayısıyla özel sektör kuruluşlarından; bir 
yerel yönetime bağlı kuruluş olması dolayısıyla da diğer kurum ve kuruluşlardan farklıdır. 
ASKİ, bağlı bulunduğu Adana Büyükşehir Belediyesi’nden idarî ve malî açıdan özerktir. 
Diğer bir ifadeyle tüzel kişiliğe, kendisine ait gelir kaynaklarına ve bütçeye sahiptir. Karar 
organı (Genel Kurulu) halk tarafından seçilerek oluşturulmaktadır. Çeşitli konularda merkezi 
yönetimin vesayet denetimi altındadır. Bu denetimin sınırları mevzuatla belirlenmiştir. 

ASKİ’nin temel özellikleri şöyle özetlenebilir;

•	 ASKİ, bir kamu kurumudur. ASKİ, kamu hukukuna bağlı olup, faaliyetlerini ilgili mevzuat 
çerçevesinde yürütür.

•	 ASKİ, bir yerel hizmet kurumudur: ASKİ, yerel nitelikli ortak hizmetleri üreten bir kurumdur.

•	 ASKİ, kâr amacı gütmeyen bir kurumdur: ASKİ faaliyetlerinde temel amaç, kamu yararının 
korunması ve kamu hizmetidir.
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•	 ASKİ, siyasi yönü de olan bir kurumdur: ASKİ’nin genel karar organı Adana Büyükşehir 
Belediye Meclisi’dir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı’dır.

•	 ASKİ, çok katmanlı hiyerarşik bir kurumdur.: ASKİ’nin organizasyon yapısı, 7 kademelidir.: 
Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları,  Daire Başkanları, 
Müdürler, Şefler, Memurlar.

•	 ASKİ, özel amaçlı uzman bir kurumdur. ASKİ, çok amaçlı bir kurum değil, görev ve yetkileri 
belirli bir alan ile sınırlı,  özel amaçlı bir kamu kurumudur. Görev ve yetkileri, temiz su 
temini, atık suların arıtılması, su havzalarının korunmasıdır

ASKİ’nin idarî-siyasi özellikler taşıyan kamu kurumu olması, kurum kültürünü de 
etkilemiştir. 

ASKİ’de örgüt yapısı, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Norm Kadro Yönetmeliği 
kapsamı içinde şekillenmiştir. 

Bu yapıda, gerek örgütsel kademeler ve gerekse çalışanlar arasında sıkı bir bağımlılık 
söz konusudur. Astlar, üstlere karşı sorumlu iken üstler de astların yapmış olduğu eylem ve 
işlemlerden sorumludur. ASKİ’de örgüt kültürü, böylesi bir yapısal ortamın etkisi altındadır.

ASKİ’nin bir yerel yönetim bağlı kuruluşu olması, yerel yönetimlerin özünde var olan 
çoğulculuk, katılımcılık ve sorumluluk gibi değerlerin ASKİ’yi de etkilemesine neden olmuştur. 
Bu nedenle, hizmetlerin yürütülmesinde gerek çalışanlarıyla ve gerekse hemşehrilerle çok 
yönlü bir etkileşim süreci içindedir. 

Bu özelliğinden dolayı, ASKİ’de gerek çalışanlar ve gerekse de hemşehriler özel önem 
taşımaktadır. Aynı şekilde, enformel (biçimsel olmayan) ilişkiler de, formel (biçimsel) ilişkiler 
kadar önemlidir. Bu olgu ASKİ’de kurum kültürünü etkileyen bir diğer unsurdur.

ASKİ, mevzuatla kendilerine verilen görevleri yerine getiren bir kurumdur. Mevzuatta yer 
alan hükümler genel niteliklidir. Söz gelimi, “Su arıtmak” ASKİ’nin önemli görevleri arasında 
yer almakla birlikte, bu görevin ne şekilde yürütüleceği , nasıl bir politika ve strateji izleneceği, 
hangi yol ve yöntemlerin kullanılacağı büyük ölçüde ASKİ yöneticilerinin inisiyatifindedir. Bu 
durum ise, kurumda amaç ve hedef belirleme sürecini ön plana çıkarmaktadır. Dolayısıyla, 
ASKİ’de kurum kültürünü etkileyen bir diğer faktör de amaç ve hedef belirleme sürecinin 
işleyişidir.

ASKİ, görevlerini yerine getirmek konusunda, çevresel faktörlerin de güçlü bir biçimde 
etkisi altındadır. Bu etkiler, teknolojik değişim, ekonomik ve sosyal gelişme olduğu gibi, 
müşterilerin talepleri ve siyasi etkiler şeklinde de olabilir. Dış çevresel faktörler, kurumdaki 
çalışma ortamını ve dolayısıyla da kurum kültürünü yakından etkilemektedir.

Özetlemek gerekirse ASKİ’nin kendine has özellikleri ve yerel bir kamu kurumu olarak 
içinde bulunduğu çevresel şartlar, özgün bir kurum kültürünün oluşmasına neden olmuştur.
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2.3. KURUMSAL DURUM ANALİZİ

ASKİ’de mevcut durumun sektörel analizinde 5 ana sektör belirlenmiştir. Bu sektörlerin 
belirlenmesinde, ASKİ’nin kuruluş kanununda yer alan temel görevleri esas alınmıştır. 

Bu sektörler şunlardır:

2.3.1. KURUMSAL YAPI

2.3.1.1. ASKİ’nin örgüt yapısı 
ASKİ’nin örgüt yapısı, hem dikey hem yatay yönden farklılaşma özellikleri göstermektedir. 

Dikey faklılaşma, örgütün dikey yönde görev ve yetki farklılaşmasının bir sonucudur. Bir yerel 
yönetim bağlı kuruluşu olan ASKİ, 7 kademeli bir örgüt yapısına sahiptir. 

ASKİ Hiyerarşik Yapılanması:

ASKİ’nin örgüt yapısı, hem dikey hem de yatay yönden farklılaşma özellikleri göstermektedir.

Dikey farklılaşma, örgütün dikey yönde görev ve yetki farklılaşmasının bir sonucudur. Bir 
yerel yönetime bağlı kuruluş olan ASKİ 7 kademeli bir örgüt yapısına sahiptir.

Bu yapıda Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı, 5 Genel 
Müdüre doğrudan bağlı birim, 13 Daire Başkanı, 39 Şube Müdürü, 70 Şef ve geri kalan memur 
olmak üzere toplamda 453 memur, 35 sözleşmeli personel ve 294 işçi bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcıları

Daire Başkanları

Müdürler

Şefler

Memurlar-İşçiler-Sözleşmeli Personeller
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ASKİ ‘de dikey hiyerarşik kademelerin sayıca fazla olması dolayıyla dikey farklılaşma 
düzeyi yüksektir. Bu durum kontrol alanı ilkesi ön plana çıkmaktadır. Bilindiği gibi, “kontrol 
alanı” ilkesi, bir yöneticinin etkili ve verimli bir şekilde yönetip kontrol edeceği birim veya 
insanların sayısını ifade etmektedir. ASKİ’de bir üste bağlı ast sayısı genel olarak azdır. Bu 
durum, hiyerarşik olarak çok basamaklı ve dik bir örgüt yapısının oluşmasına yol açmıştır.

Yatay farklılaşma, fonksiyonel farklılaşmanın sonucudur ve örgütün yatay yönde 
karmaşıklaşması anlamına gelmektedir. ASKİ’de yatay farklılaşma, “fonksiyonel örgütlenme” 
ilkesine göre gerçekleşmektedir. Bu tür örgütlenmede, benzer veya aynı türden faaliyetler 
birlikte gruplandırılmakta, aynı birimin yetkisine bırakılmaktadır. ASKİ Esas Yönetmeliği 
ASKİ’yi fonksiyonel birimlere ayırmıştır. Fonksiyon esasına dayalı örgütlenmede, ASKİ 
tarafından yürütülen hizmetler başlıca üç fonksiyonel kümede toplanmıştır.

“İdarî ve Malî Hizmetler”,  “Yatırımlar”, “İşletmeler” 

ASKİ’de Daire Başkanları Genel Müdür Yardımcılarına bağlıdır. 1.Hukuk Müşaviri, İç 
Denetim Birimi, Teftiş Kurulu Başkanı, Sivil Savunma Uzmanı ve Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Müdürlerin bazıları ilgili Genel Müdür 
Yardımcısına, bazıları da ilgili Daire Başkanına bağlı olarak hizmetlerini yürütür.

Tablo 11: ASKİ Birimlerinin İdarî Bağlılıkları

Doğrudan Genel 
Müdüre Bağlı Birimler

(İdarî ve Malî)  
Genel Müdür 

Yardımcısına Bağlı 
Birimler

(Yatırımlar)               
Genel Müdür 
Yardımcısına           
Bağlı Birimler

(İşletmeler)
Genel Müdür 
Yardımcısına 
Bağlı Birimler

Teftiş Kurulu Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve 
Destek Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı

Projeler Dairesi 
Başkanlığı

Makine İkmal ve 
Tesisler Dairesi 

Başkanlığı

1.Hukuk Müşavirliği
Malî Hizmetler 

Dairesi Başkanlığı
Etüt ve Plan Dairesi 

Başkanlığı
Kanalizasyon 

Dairesi Başkanlığı

İç Denetçi
Abone İşleri Dairesi 

Başkanlığı
Su ve Yapı İşleri 

Dairesi Başkanlığı
İçme Suyu 

Dairesi Başkanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler 
Şub. Müd.

Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı

Kanal Yatırım Dairesi 
Başkanlığı

İşletmeler Dairesi 
Başkanlığı

Sivil Savunma 
Uzmanlığı

Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı

İş Güvenliği ve 
Teknik Emniyet 

Şube Müdürlüğü
İlçe Şube 

Müdürlükleri

(Kaynak: ASKİ, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/2014)
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ASKİ’de Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Yardımcıları, kurumun tepe 
yönetimini oluşturmaktadır. Diğer ifade ile stratejik nitelikli kararlar bu seviyede alınmakta 
ve uygulanması gözetilmektedir.

Daire Başkanları ise genel olarak orta düzey yöneticiler biçiminde nitelenebilir. Bu nedenle, 
taktik nitelikli kararlar büyük ölçüde bu düzeyde alınmakta ve uygulaması gözetilmektedir. 
Müdürlükler ve şeflikler ise ilk kademe yönetim birimleri olarak kabul edilebilir. Operasyonel 
düzeydeki kararlar bu tür birimlerde alınmakta ve uygulanmaktadır. Müdürlükler ve şeflikler, 
aynı zamanda daha yüksek seviyede alınan kararların uygulamaya geçirildiği yönetim 
birimleridir.

ASKİ’yi oluşturan yönetim organları örgüt birimleri, yönetim düzeyleri açısından üç ana 
gruba ayrılır.

“Stratejik düzeydeki birimler”, “taktik düzeydeki birimler”, “operasyonel düzeydeki 
birimler”.

Stratejik Düzey: Yatırım plan ve programının oluşturulması, bütçenin, stratejik planın ve 
performans programının şekillendirilmesi, hizmet politikalarının belirlenmesi.

Taktik Düzey: Stratejik düzey tarafından belirlenen çerçeve içerisinde, hizmetlerin 
yürütülmesine ilişkin teknik ve taktik faaliyetlerin belirlenmesi ve yürütülmesi.

Operasyonel Düzey: Stratejik ve taktik düzey tarafından alınan kararların ve verilen 
talimatların yerine getirilmesi.

Genel Kurul

Genel Müdür 
Yardımcıları

Genel Müdür

Yönetim Kurulu
Stratejik
Düzey

Şeflikler

Müdürlükler

Operasyonel

Daire BaşkanlarıTaktik Düzey
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ASKİ Çalışma Esas Yönetmeliği’nde açıklanan birimlerin temel görevleri şöyle 
özetlenebilir:

Teftiş Kurulu Başkanlığı

 İlgili yasalarda öngörülen teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yapmak; gerekli 
raporları tanzim etmek, Genel Müdür tarafından havale edilen evrakları işleme koymak.

Hukuk Müşavirliği

 Genel Müdürlük tarafından tevdi edilen ve edilecek hukuki konular hakkında mütalaa 
vermek, hukuki konulara dair muameleleri yapmak, ASKİ tarafından  ve ASKİ aleyhine açılan 
davalar ve icra takiplerinin, İdare vekili olarak adli, idarî ve malî kaza mercileri nezdinde  
neticelendirilmesin temin etmek, bunların dosyalarını tanzim etmek  ve kayıtlarını tutmak.

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

 ASKİ’de görevli çalışanların işe başlaması, intibakı, terfii, sicil, disiplin, emeklilik, izin, ve 
diğer özlük işlemlerini yürütmek. Çalışanların ücret tahakkuk işlemlerini yürütmek. İdare 
çalışanlarının sağlık çalışmalarını yerine getirmek. ASKİ’ye gelen giden evrakın kaydı, sevki 
ve takibi ile ilgili işlemleri yerine getirmek. Temel eğitim ve hizmet içi eğitim programlarını 
hazırlamak, sosyal nitelikli faaliyetleri yürütmek.

Abone İşleri Daire Başkanlığı

 Abone müracaatlarını tetkik etmek, cevaplayarak neticelendirmek, abonelerle mukavele 
akdi ve feshi, abone sarfiyatının tespiti ve faturalandırılması ve aboneler ile ilgili tüm 
evrakların muhafazası ve aboneler ile ilgili diğer tüm işlemleri yerine getirmek.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

 ASKİ’nin ihtiyaç duyduğu bilgi-işlem donanımının oluşturulması, yazılım ve işletim 
sistemlerinin kurulması, tamir ve bakım işlerinin yapılması ve yenilenmesi konusunda gerekli 
iş ve işlemleri yürütmek. İnternet kullanımı ile ilgili içeriği denetlemek ve bunlara ilişkin 
politika oluşturmak ve web sayfasının kesintisiz ve güvenli olarak çalışmasını sağlamak. İlgili 
birimlerin kullanımına sunulmak üzere aboneler ile ilgili istatistiki raporları hazırlamak ve 
ilgili birimlere sunmak.

Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı

ASKİ’nin bütün menkul ve gayrimenkul kıymetlerinin muhasebesini tutmak, İdare nakdinin 
ve kıymetli evrakın kasa, banka ve defterlerdeki hareketini takip etmek, İdare’nin yıllık gelir 
- gider bütçesini ve kesin hesabını hazırlamak. Abonelerin sarfiyatlarının tahakkukunu ve 
tahsilatını gerçekleştirmek. ASKİ’nin ön malî kontrol ve iç kontrol çalışmalarını yürütmek. 
ASKİ’nin hizmet binalarının temizlik, bakım ve onarım, elektik, bahçe ve havuz, bahçe, peyzaj, 
jeneratör, ısıtma ve soğutma çalışmalarını, tüm birimlerin haberleşme ile ilgili malî ve idarî 
işlemlerini yürütmek.
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Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı

İdareye ait bütün mal ve hizmet alımı işlerini yapmak, bütün demirbaş eşya ve malzemenin 
kayıtlarını tutmak, ambar ve depo işlemlerini yürütmek. İdare araç parkı ile ilgili ihtiyaca 
binaen alım, satım, kiralama, sigorta, bakım, onarım ve çalışmalarını planlamak ve yürütmek. 
Makine ve araç parkının sevk ve idaresini gerçekleştirmek.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

 ASKİ’nin hedefleri doğrultusunda stratejik plan ve performans programlarını hazırlamak ve 
söz konusu planların birimsel bazda gerçekleşmelerine takip ederek gerçekleşme raporlarını 
hazırlamak. İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri 
incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini 
analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. ASKİ’nin yatırım programının hazırlanmasını 
koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu 
hazırlamak. 

Sivil Savunma Uzmanlığı

ASKİ’nin Sivil Savunma Plan ve Programlarını hazırlamak. ASKİ’nin bağlı tüm birimlerinin 
güvenliği ile ilgili tedbirleri almak ve buna ilişkin görevleri Özel Güvenlik marifetiyle yerine 
getirmek. Sivil savunma konusuna ilişkin vazifeleri aksatmamak üzere gerekli tedbirleri 
almak ve teklifte bulunmak. Millî seferberlik halinde idarece verilecek görevleri tanzim ve 
zamanında yürütülmesini koordine etmek. Yangın ve doğal afetlere ilişkin tedbirleri almak 
ve buna ilişkin personellere gerekli eğitimleri vermek.  

Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı

ASKİ’nin kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları ile ilgili her türlü etüt, plan ve proje 
çalışmalarını yapmak. İdare hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşınmaz malların kamulaştırılması, 
tahsis ve izin işlemleri için ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli dosyaları 
hazırlamak ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak. İdarenin tüm altyapı 
ve üstyapı faaliyetleri ile ilgili bilgi sistemi çalışmalarını ve haritalaştırma çalışmalarını yerine 
getirerek ve birimlerin kullanımına sunmak. İdareye ait kanalizasyon ve yağmur suyu ile ilgili 
tesislerden etkin yararlanmanın sağlanması için gerekli araştırmaları yapmak, İdarenin görev 
konularına ilişkin yeni teknolojileri takip etmek, hizmet amacına en yararlı proje esaslarını 
saptayarak önerilerini rapor halinde sunmak.

Projeler Dairesi Başkanlığı

ASKİ’nin içme suyu yatırım faaliyetleri  ile ilgili her türlü etüt, plan ve proje çalışmalarını 
yapmak. İdareye ait içme suyu ile ilgili tesislerden ve kaynaklarından etkin yararlanmanın 
sağlanması için gerekli araştırmaları yapmak, İdarenin görev konularına ilişkin yeni 
teknolojileri takip etmek, hizmet amacına en yararlı proje esaslarını saptayarak önerilerini 
rapor halinde sunmak.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Kanalizasyon şebekesine deşarj edilen evsel ve endüstriyel atık suların sıhhi şartlara uygun 
olarak uzaklaştırılmasını sağlamak ve atık suların çevreye zarar vermemesi için İl sınırları 
içerisinde mevcut ve yeni inşa edilecek kanalizasyon şebekelerini işletmek ve her türlü bakım 
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ve onarım çalışmalarını yerine getirmek. ASKİ’nin yetki ve sorumluluk sahası içerisinde işyeri 
açma ruhsatı ve deşarj kalite kontrol ruhsat çalışmalarını yürütmek. Gerçek ve tüzel kişilerin 
inşaat ruhsatı ve iskan belgelerini alabilmesi için kanalizasyon bağlantı durum belgesi tanzim 
etmek.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Hizmet alanımız içerisinde kalan bölgenin ihtiyacı olan içme suyunun kullanıcılara 
ulaşması için içme suyu altyapı tesislerini işletmek ve her türlü bakım ve onarım yenileme 
çalışmalarını yerine getirmek. Mevcut içme suyu tesislerinin onarım ve ıslah çalışmaları ile 
ilgili bu tesisleri geliştirmek için alınması gereken her türlü tedbir işlerinin organizasyonunu 
yönetmek.  İhtiyaç duyulan bölgelerde içme suyunun her türlü yeraltı kaynaklarından temin 
ederek kullanıcılara ulaştırmak ve dağıtım ve kumanda çalışmalarını yerine getirmek. İçme 
suyu şebekelerinden kaynaklanan kayıp kaçakların minimum seviyeye indirilebilmesi için 
gerekli kaçak tespit çalışmalarını yerine getirmek.

İşletmeler Dairesi Başkanlığı

İdarenin bünyesinde bulunan her türlü içme suyu arıtma tesislerini ve atık su arıtma 
tesislerini işletmek, periyodik ve dinamik koruyucu bakım ve onarımlarını yapmak ve 
yaptırmak. Kanalizasyon şebekesine deşarj edilen evsel ve endüstriyel atık suların sıhhi 
şartlara uygun olarak uzaklaştırılmasını sağlamak için standartlara uygun olarak arıtmak ve 
alıcı ortama ulaştırmak. Halk sağlığının ve su kaynaklarının korunması için kuyu ve kaynaklarda 
gerekli dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmek. Üretilen içme ve kullanma suyu ile atık suların 
kalite kontrollerini yaparak, sağlık şartlarına ve deşarj kriterlerine uygunluğunu kontrol 
etmek. Su havzalarının kirlenmeye karşı korunmasını sağlamak amacıyla gerekli kontrol ve 
denetim çalışmalarını yerine getirmek ve buna ilişkin hukuki, idarî ve teknik tedbirleri almak. 
İdare’ni yetki alanı içerisinde bulunan evsel, endüstriyel, tarımsal veya her türlü hayvancılık 
faaliyeti sonucu oluşan atık sulardan kaynaklanan çevre kirliliğini önlemek için gerekli 
önlemleri almak ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak. 

Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı

Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan projelerden yapılması kararlaştırılan 
içme suyu alt ve üstyapısı ile ilgili türlü yapım çalışmalarını, içme suyu arıtma tesislerini ve 
ayrıca İdarenin hizmet bina ve sosyal tesislerinin yapım, bakım ve onarım çalışmalarını ihale 
mevzuatına göre yapılmalarını sağlamak. Sorumluluğundaki işlerin sözleşme, iş programı, 
ilgili şartname, yönetmelik ve kanunlara göre yapımını gerçekleştirmek üzere kontrollük ve 
şantiye hizmetlerinin yürütülmesini ve işletmeye alınmasını sağlamak. İdare ile diğer altyapı 
kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak.

Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı

Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan projelerden yapılması kararlaştırılan 
kanalizasyon ve yağmur suyu alt ve üstyapılarının ve atık su arıtma tesislerinin her türlü 
yapım, bakım ve onarım çalışmalarını yerine getirmek. Sorumluluğundaki işlerin sözleşme, 
iş programı, ilgili şartname, yönetmelik ve kanunlara göre yapımını gerçekleştirmek üzere 
kontrollük ve şantiye hizmetlerinin yürütülmesini ve işletmeye alınmasını sağlamak. İdare ile 
diğer altyapı kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak.
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2.3.1.2. İnsan Kaynakları Analizi
2.3.1.2.1. İnsan Kaynakları Yapısı
Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde toplam çalışan sayısı Eylül/2014 itibariyle 785’tir. 

Memur statüsündeki personelin sayısı 453 olup toplam personel içindeki oranı %57,70’tir. 
Sözleşmeli personel sayısı 35 olup, toplam personele oranı ise %4,45 düzeyindedir. İşçi 
personel açısından bakıldığında, mevcut personel sayısı 297 olup,  toplam personele oranı 
%37,83’tür. Ayrıca 2014 yılı itibariyle hizmet alımı kapsamında 1.718 kişi çalıştırılmaktadır.

Tablo 12: İnsan Kaynakları Yapısı

İstihdam Türü Sayı Oranı (%)

Memur 453 57,70

Sözleşmeli 35 4,45

İşçi 297 37,83

Toplam 785 100

(Kaynak: ASKİ, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/2014)

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi çalışanlarının istihdam durumuna göre eğitimleri; Memur 
personelin %64’ü yüksek öğrenim (ön lisans, lisans ve lisansüstü), %27’si lise-meslek lisesi, 
%9’u ilköğretim mezunudur. ASKİ’de çalışan memur personelin eğitim düzeyi yüksektir. İşçi 
personelin %82’si ilköğretim, %14’i lise, %4 yüksek öğrenim (önlisans ve lisans) mezunudur. 
İşçi personelin eğitim düzeyinin düşük olduğu söylenebilir.  Sözleşmeli personelin % 23’ü lise, 
%40’ı önlisans, %37’si ise lisans mezunudur.

Tüm personelin eğitim durumu değerlendirildiğinde ise %36’sı ilköğretim, %22’si lise, 
%42’si yüksek öğrenim mezunudur.

ASKİ’de çalışan memur personelin %37’si 31-40 yaş grubunda, %16’sı 18-30 yaş grubunda, 
%33’ü 41-50 yaş grubunda, %14’ü 51-60 ve üzeri yaş grubunda  bulunduğu görülmektedir. 
Genel olarak bakıldığında ASKİ memur personelinin orta yaş grubunda bulunduğu 
görülmektedir. 

Sözleşmeli memur personelin ise %95’i 18-40 yaş (33 kişi) grubunda, %5’i ise  41-50 (2 
kişi)  yaş grubunda bulunmaktadır.

İşçi personellerin yaş durumu incelendiğinde ise %53’ü 41-50 yaş grubunda, %22’si ise 51-
60 üzeri yaş grubunda, %25 ise 18-40 yaş grubunda yer almaktadır. Genel olarak bakıldığında 
işçi personellerin yaş ortalaması yüksektir. Söz konusu yaş ortalamasının düşürülmesi için 
gerekli işlemler yapılmaktadır.

2.3.1.2.2. Hizmet İçi Eğitim
ASKİ, gerek mesleki ve teknik konularda ve gerekse ASKİ’nin faaliyet alanını ilgilendiren 

konularda kurum personeline, hizmet satın alması karşılığında çalışan personellere ve 
halka yönelik eğitim programları organize etmektedir. Su kullanımı ve tasarruf bilincinin 
oluşturulabilmesi için okullarda ilköğretim öğrencilerine eğitim verilmektedir. 2010-2014 
yıllarında düzenlenen eğitim programları kapsamında yıllık ortalama 895 personele 9.896 
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saat eğitim verilmiştir. Söz konusu personel eğitim programlarına verilen önemin devam 
etmesi personelin mesleki becerisinin artması açısından çok önemlidir. 

Ancak söz konusu eğitim programlarının daha sağlıklı koşullarda sunulabilmesi için gerekli 
eğitim salonu tahsisinin yapılması gerekmektedir.                                                                                                                                     

2.3.1.3. Malî Yapı
ASKİ’nin malî yapısı kapsamında kurumun gelirleri (işletme gelirleri, işletme dışı gelirler, 

krediler, bağış ve yardımlar) ile giderleri (personel giderleri, mal ve hizmet alımları, faiz 
giderleri,  gider  ve transferleri, borç verme) incelenmiştir.

2.3.1.3.1. Gelirler
ASKİ’nin gelirleri 2560 sayılı kanunun 13.maddesinde şöyle sıralanmıştır:

•	 Su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılmasına karşılık tarifesine göre abonelerden 
alınacak ücretler,

•	 Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca su ve kanalizasyon tesislerinden yararlananlardan, 
ilgili belediye adına alınacak katılma payları,

•	 Hizmet alınandaki belediyelerin, İller Bankası’nca 2380 sayılı “Belediyelere ve İl Özel 
İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun” gereğince 
nüfus esasına göre dağıtılan paylardan, bu bankaca tutularak ASKİ’ye gönderilecek 
%10’lar,

•	 Büyük ve temel yatırım programların karşılığında devletçe yapılacak yardımlar,

•	 ASKİ’ye tahsis edilecek tesis ve işletmelerden elde edilecek gelirler,

•	 Şahıs ve kuruluşlar için yapılan özel hizmetlerden alınacak ücretler ile ortaklıklardan ve 
üretilen malların satışından elde edilecek gelirler,

•	 Her türlü yardım ve bağışlar ile diğer gelirler.

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin 2010-2014 yılları incelendiğinde gelirleri genel 
olarak artmıştır.

2011 yılında 251.322.607,05 TL olan gelirler, 2012 yılında 263.991.567,13 TL düzeyine 
yükselmiş, 2013 yılında ise daha da yükselerek 295.094.949,78 TL olarak gerçekleşmiştir. 
2014 yılında ise hizmet alanının il sınırları olması neticesinde gelirler yaklaşık %20 oranında 
artacağı öngörülmüş 2014 yılı Gelir Bütçesi 337.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Bütçe 
gerçekleşmeleri açısından incelendiğinde gelir bütçesinin 2013 yılında %112 oranında 
gerçekleştiği görülmektedir. 2014 yılında işyeri tarifelerinde %20, mesken tarifelerinde %10 
oranında indirim yapılması ve 6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren yeni yerleşim 
yerlerinde geçiş devir sürecinde aksaklıklar oluşmasından dolayı gelir tahminimiz %8 
oranında ilk dokuz ay verileri dikkate alınarak revize edilmiştir. 
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Tablo 13: Bütçe Gerçekleşmeleri (Gelir)

GELİR BÜTÇESİ  VE GERÇEKLEŞME ORANLARI

Yıl Bütçe
Değişim 

(%)

Gelir 
Gerçekleşme 

Tutarı

Değişim 
(%)

Gelir 
Gerçekleşme 

Oranı (%)
2010 203.250.000,00 225.733.981,17 111

2011 220.000.000,00 8 251.322.607,05 11,3 114

2012 242.500.000,00 10,2 263.991.567,13 5 108

2013 259.250.000,00 6,9 295.094.949,78 11,7 113

(Kaynak: ASKİ, Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı/2013)

2013 yılı itibariyle “işletme gelirleri’nin Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin gelir kalemleri 
arasında, %84’lük oranla en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. İşletme gelirlerini, 
“işletme dışı gelirler” ile “bağış ve yardımlar”  izlemektedir.

İşletme gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı sürekli olarak artmaktadır. Ancak, son 
5 yıllık dönem incelendiğinde, işletme gelirleri açısından yatay  bir seyir söz konusudur ve 
toplam gelirler içindeki payı ortalama %83,8 olup,  işletme dışı gelirler  de yatay bir seyir 
izlemekle  birlikte, toplam gelirler içindeki payı genel olarak %20’nin altında kalmaktadır. 
ASKİ’nin baz alınan bu dönem içerisinde bağış ve yardımlara ilişkin 585.000,00 TL’lik  bir gelir 
gerçekleşmesi bulunmamaktadır.

Tablo 14: Gelir Gerçekleşmeleri

YILLAR İTİBARİYLE GİDER BÜTÇESİ

Yıl İşletme Gelirleri
Oran 
(%)

İşletme Dışı 
Gelirler

Oran 
(%)

Bağış ve 
Yardımlar

Toplam Gelir

2010 192.498.029,58 85 32.650.951,59 15 585.000,00 225.733.981,17

2011 211.736.854,22 84 39.585.752,83 16 0,00 251.322.607,05

2012 222.261.510,53 84 41.730.056,60 16 0,00 263.991.567,13

2013 246.928.919,73 84 48.166.030,05 16 0,00 295.094.949,78

(Kaynak:ASKİ, Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı/2013)

ASKİ’nin malî özerkliği yüksek, malî dengesi güçlü ve istikrarlı bir kamu kurumu olduğu 
görülmektedir. Bu durum, öz gelirler olarak kabul edilen “işletme gelirleri”nin toplam gelirler 
içindeki payının yüksek olması ile ilgilidir. Son 4 yıl içerisinde (2010-2013), işletme gelirlerinin 
toplam gelirler içindeki payının %80 aşmasına karşılık, İller Bankası’ndan alınan gelir payının 
oranı ise 2013 yılında %13 (36.024.661,69 TL) düzeyindedir. 
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2.3.1.3.2. Giderler

ASKİ’nin gider kalemleri, analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak şöyle sıralanabilir.
1) Personel Giderleri   2) Mal ve Hizmet Alımları
3) Faiz Giderleri    4) Sermaye Transferleri
5) Sermaye Giderleri
Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin toplam giderlerinin 2010-2014 döneminde, 

genel olarak arttığı görülmektedir. 2010 yılında 212.500.000,00 TL olan bütçe giderleri, 
2013 yılında 244.950.000,00 TL düzeyine yükselmiştir. Bütçe giderlerinin gerçekleşmeler 
açısından incelenmesi durumunda gider bütçesinin 2013 yılında %91  oranında gerçekleştiği 
görülmektedir. 

Tablo 15: Bütçe Gerçekleşmeleri (Gider)

GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME ORANLARI

Yıl Bütçe
Değişim 
(%)

Gider 
Gerçekleşme 

Tutarı

Değişim 
(%)

Gider 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

2010 212.500.000,00 149.889.685,47 71,00

2011 219.403.250,00 4,00 193.009.967,42 28,00 88,00

2012 227.835.000,00 4,00 219.304.643,91 13,00 96,00

2013 244.950.000,00 7,00 223.960.468,97 2,00 91,00

(Kaynak: ASKİ, Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı/2013)

Gider türlerinin 2010-2013 yılları arasındaki toplam giderler içerisindeki dağılımı 
açısından, 2013 yılı itibariyle “mal ve hizmet alım giderleri”nin, gider kalemleri içerisinde 
%42’lik oranla  en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. Bunu takiben sermaye giderleri 
ve transferler (%38), personel giderleri (%19), faiz giderleri (%1) izlemektedir. 

Tablo 16: Gider Gerçekleşmeleri

Yıl
Sermaye 
Giderleri

Mal ve Hizmet 
Alımları

Personel 
Giderleri

Faiz 
Giderleri

Toplam 
Giderler

2010 56.052.968,97 68.45 7.065,22 22.908.843,67 2.470.807,61 149.889.685,47

2011 88.361.023,00 70.870.153,20 31.097.101,17 2.681.690,05 193.009.967,42

2012 56.903.273,57 122.516.481,62 37.566.518,18 2.318.370,54 219.304.643,91

2013 85.214.028,38 93.835.157,85 42.558.159,26 2.353.123,48 223.960.468,97

(Kaynak: ASKİ,Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı/2014)
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Sermaye giderleri ve transferlerinin toplam giderler içindeki payı son 4 yıl içerisinde genel 
olarak az miktarda artış eğilimi içindedir. Söz gelimi, sermaye gider ve transferlerinin toplam 
giderler içindeki payı 2010 yılında %37 iken 2013 yılında %38 yükselmiştir. Aynı dönemde 
mal ve hizmet alımı giderlerinin oranı da %46’dan %39’a gerilemiştir. Buna karşın faiz 
giderlerinde büyük ölçüde düşüş yaşanmış ve 2010 yılında %2 olan faiz giderleri 2013 yılında 
%1 gerilemiştir. Personel giderleri ise aynı dönemde  %15 iken %19’a yükselmiştir. 

Giderler açısından ele alındığında, ASKİ’ gelirlerinin büyük bir kısmını yatırıma ayırmaktadır. 
2013 yılı itibariyle bütçenin %38’i yatırımlara ayrılmıştır. Ancak, mal ve hizmet alımları %42 
düzeyindedir; söz konusu yükseklik hizmet alımı yöntemiyle alınan personellerin yatırım 
faaliyetlerinde görev aldığı göz önüne alındığında bu oran %9 oranında düşmekte ve bu oran 
yatırıma eklenmektedir. Yatırımlar, bütçe tekniği dışında yapılan giderlerin amacı dikkate 
alınarak değerlendirildiğinde gider bütçesinin %47’si yatırıma ayrıldığı görülmektedir.

ASKİ tarafından içme suyu ve atık su arıtma tesislerinin yapımı sırasında kullanılan krediler 
incelendiğinde ise; Seyhan ve Yüreğir Atık su Arıtma Tesisleri ile ilgili kullanılan kredinin 
ödemesi 2015 yılında bitecek olup, ödemeler aksatılmadan yerine getirilmektedir.  Çatalan 
İçme Suyu Arıtma Tesisleri ile ilgili kredinin ödemesi ise 2028 yılına kadar sürecek olup, 
ödemeleri devam etmektedir. 

2014 yılı itibariyle içme su ve atık su arıtma tesislerinin ödenmesi gereken kredi miktarı 
tutarı 16.300.000,00 TL’dir.

2.3.1.4. Yazı İşleri ve Kararlar
ASKİ’de yazı işleri, zabıt ve karar işlemleri aynı birim tarafından yürütülmektedir. ASKİ 

kurum kaydına giren bütün evrakın dağıtımı ve takibi Yazı İşleri birimi tarafından yapılmaktadır. 
2010-2014 yılları arasında “gelen evrakların” sayısı, yatay bir seyir izlerken (yıllık artış oranı 
%6), söz konusu dönemde giden evrakların sayısında önemli oranda (%52) artış yaşanmıştır. 
ASKİ Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu’nun gündemi ve alınan kararlara ilişkin işlemler de Yazı 
işleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

ASKİ’de evrak kayıt takip sistemi, 2013 yılında elektronik ortamda yürütülmeye başlanmış, 
2014 yılında tüm birimler bu sisteme geçmiştir. Hem iç ve hem dış yazışmalarda kullanılan 
sistem, evrakın elektronik ortamda numaralandırılarak kolayca takibinin yapılmasını 
sağlamaktadır. Belgenin elektronik olarak görülebilmesini imkân verecek, elektronik imzaya 
uygun evrak üretebilen, arandığı zaman kolayca ulaşılmasına olanak tanıyan “ Bilgi Belge ve 
Dokümantasyon Sistemine” geçilmesi önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Buna paralel olarak 
plan döneminde “elektronik arşiv sistemi” oluşturulması gündeme ve plana alınmıştır. 
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2.3.1.5. Satınalma ve Stok
ASKİ’de yurt içinden yapılan mal ve hizmet satınalma işleri ile hurda satım işleri Makine 

ikmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Yapım işlerine ait ihale ve 
kesin hesap yetkisi ise ilgili yatırımcı daireler tarafından yerine getirilmektedir.

ASKİ’nin levazım ve ayniyat ve ambar işleri de Makine İkmal ve Tesisler Dairesi 
Başkanlığı tarafından yerine getirilmekte olup ASKİ Şantiye Tesislerinde  (500 m2 ) ambarlar 
bulunmaktadır. Söz konusu ambarlar kurumun ihtiyacını karşılamakta yetersiz olup, plan 
döneminde yeni yer tahsisi yapılarak mevcut ambar kapasitesi artırılacaktır. Ayrıca; hizmet 
alanımıza yeni giren ilçelerde ihtiyacı karşılayacak yeni ambar yapımları plan döneminde 
tamamlanacaktır.

2.3.1.6. Basım Yayın ve Halkla İlişkiler
ASKİ’de basın, yayın ve halkla ilişkiler ilgili faaliyetler Basın Yayın Halkla İlişkiler Şube 

Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 2012 yılından itibaren yazılı ve görsel basında ASKİ ile 
ilgili çıkan bütün haber ve yayınlar, küpürler elektronik ortama aktarılmıştır. Gazete küpürleri 
ise, günlük olarak takip edilmekte ve ASKİ basın arşivine aktarılmaktadır. ASKİ faaliyetleri ile 
ilgili fotoğraflar ve kamera çekimleri 2012 yılından itibaren düzenli olarak arşivlenmektedir. 
Ancak birim tarafından üretilen veya satın alınan kitap ve diğer basılı materyallerini fiziki 
olarak da düzenli bir şekilde muhafaza edileceği bir depolama alanına ihtiyacı bulunmaktadır.  

Ayrıca kurumun halkla ilişkiler yönetiminin daha etkin hale getirilmesi halkın tek kaynaktan 
doğru bir şekilde bilgilendirilmesi, halkın problemlerine etkili ve bürokrasiden uzak çözümler 
üretilebilmesi için başvuru masalarının geliştirilmesi, halkla ilişkiler personelinin ASKİ 
faaliyetleri ile ilgili tüm bilgilere sahip olması ve tüm süreçlere hakim olabilmesi için tüm 
konularda yoğun bir eğitim programına tabi tutulması gerekmektedir. 

Ayrıca kurumun başvuru yönetimindeki dağınıklığı ortadan kaldırmak ve birimin etkili bir 
halkla ilişkiler yönetimi sunmasını sağlamak için kısmen bu görevi yürüten birimlerin bu tür 
işlemlerinin tek noktadan yürütülmesinin daha uygun olacağı düşünülmüş olup, çalışmalar 
sürmektedir. 

Halkın ihtiyaçlarının analiz edilmesi, kurumsal eksikliklerin belirlenmesi için ASKİ’ye 
yapılan tüm başvuru, şikâyet ve isteklerin elektronik sisteme ayrıntılı bir şekilde kaydedilerek 
elektronik ortamda takibinin yapılması planlanmaktadır.

2.3.1.7. Sağlık Hizmetleri
ASKİ’de kurum personeline yönelik sağlık hizmetleri Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü 

tarafından yürütülmektedir. Sağlık hizmetleri ile ilgili 1 hekim ve 1 hemşire ve 1 tam donanımlı 
ambulans görev yapmaktadır. Birim bünyesinde işçilerin periyodik muayeneleri ve bazı basit 
tetkik işlemleri ve acil vakaların tümüne müdahale edilmekte, tüm personelin periyodik 
olmayan sağlık başvuruları alınmakta ve muayene işlemleri titizlikle yerine getirilmekte ve 
ilgili sağlık kurumuna sevk işlemleri gerçekleştirilmektedir.
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2.3.1.8. Araştırma-Planlama
Araştırma-planlama hizmetleri kapsamında, yatırım programı hazırlanması ve uygulamanın 

takibi, faaliyet raporunun hazırlanması, kurumla ilgili envanter hazırlanması, şartname, 
yönerge, yönetmelik hazırlanması, dış finansman temini ve AR-GE ile ilgili faaliyetler yer 
almaktadır.  İzleme ve değerlendirme altyapısının yatırımlarla ilgili eş zamanlı raporlar elde 
etme, karşılaştırma yapma veya kurum tepe yönetimi tarafından istenilen çeşitli eş zamanlı 
raporlar elde etme, karşılaştırma yapma veya kurum tepe yönetimi tarafından istenilen 
çeşitli bilgileri üretme yeteneğinin geliştirilmesi, günümüzdeki trendlere paralel biçimde 
önem kazanmaktadır.

ASKİ’nin kendi bünyesinde ya da diğer kurumlarla ortak yürüttüğü AR-GE çalışmalarının 
başlatılması stratejik bir faktör durumundadır. 

Dünyada içme suyu ve atık su alanında ortaya çıkan teknoloji ve yaklaşımların Adana’ya 
özel çözümler biçimine dönüştürülmesi amacıyla üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla 
işbirliği içinde AR-GE süreçlerinin hizmetlere doğrudan katkı sağlayacak biçimde ele alınması 
çok önemlidir.

2.3.1.9. Elektrik – Makine ve Elektronik Sistemler
Elektrik – makine ve elektronik sistemler, kurumun ana hizmetlerine destek altyapısı 

oluşturan bir niteliğe sahiptir. Bu kapsamda; elektrik iletim hatları ve trafo inşa, bakım ve 
onarımı, elektrik ve mekanik donanım bakım ve onarımı, araçların temini, bakım ve onarımı, 
haberleşme altyapısının geliştirilmesi hizmetleri yer almaktadır.

2.3.1.9.1. Elektrik – Makine

Kurumun temel fonksiyonları arasında yer alan içme suyu ve atık su ile ilgili işlemler büyük 
ölçekli elektrik enerjisi gerektiren faaliyetlerdir. Yıllık ortalama elektrik tüketiminin  %45’i 
atık su arıtma işlemlerinde %55’i ise temiz su arıtma ve iletme işlemlerinde kullanılmaktadır. 
Kullanılan 40.566.978 kWh elektriğin 10.366.000 kWh’ti Seyhan ve Yüreğir Atık su Arıtma 
tesislerinde üretilen gazın jeneratörler vasıtasıyla elektriğe dönüştürülmesi sonucu elde 
edilmektedir. 

6360 sayılı kanun ile 2014 yılında hizmet alanımızın genişlemesi sonucu elektrik sarfiyatı 
%60 oranında artmış olup, söz konusu giderleri düşürmek için hizmete giren yeni tesislerin 
elektro-mekanik donanımın bakım-onarım altyapısının daha esnek ve etkin hale getirilmesi 
yönündeki adımlar hizmetin etkinliği bakımından önemli bir unsur durumundadır. 

6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren yerleşim yerlerinin su üretim ve iletim 
faaliyetleri için yıllık ortalama 23.750.000 kWh elektrik harcanmaktadır. Yüksek olan bu 
rakam planlanan faaliyetler ile düşürülecektir.

ASKİ, 2013 yılı itibariyle 30.200.978 kWh düzeyindeki elektrik tüketimi için 8 milyon TL 
dolayında elektrik harcaması yapılmıştır. Elektrik harcamaları 2013 yılı itibariyle kurumun 
toplam harcamaları içinde %3 dolayında bir paya sahiptir. 
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6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren yeni yerleşim yerleri ile birlikte harcama 
rakamı 2014 yılında %60 oranında artmıştır.

Kurumun 2014 yılında ulaştığı elektrik enerjisi maliyetlerini azaltmak ve sürdürülebilir 
çevre vizyonunu desteklemek amacıyla alternatif kaynakların değerlendirilmesi yanında 
mevcut elektro-mekanik donanım altyapısının yenilenmesi gerekmektedir. Bunların ilki, 
Türkiye’de enerji piyasasındaki serbestleşme yönündeki adımların orta vadede kurumun 
elektrik enerjisi temin ettiği kaynakları çeşitlendirerek bir fırsat oluşturma durumudur. İkincisi 
yenilenebilir enerji kaynaklarının tüm dünyada öneminin artması paralelinde tesislerimizde 
elektrik enerji üretimi için mevcut koşulların değerlendirilerek elektrik giderlerinin aşağı 
çekilmesi kurumumuz için çok önemlidir, bununla ilgili Ar-Ge çalışmaları planlanmıştır.

2.3.1.10. Taşıt Yönetimi
ASKİ, merkez ve ilçe şube birimleri, içme suyu ve atık su faaliyetleri nedeniyle il sınırları 

içerisinde her bölgede yoğun faaliyeti olan bir kurum olarak önemli düzeyde araç altyapısına 
sahip olması yanında hizmet alanının il sınırları olması nedeniyle araç parkı açısından önemli 
eksiklikleri de bulunmaktadır. 

6360 sayılı kanun ile birlikte idaremize devredilen araçların kullanılamaz durumda olması 
ihtiyaçlara cevap verememesi nedeniyle hizmet alanımıza yeni giren yerleşim yerlerinde 
hizmetlerin aksatılmadan etkili olarak yürütülebilmesi için makine ve araç eksikliğinin kısa 
vadede giderilebilmesi yönünde plan dönemi içerisinde kurumun ulaştığı hizmet ölçeği 
ve yaygınlığı dikkate alınarak ihtiyaca uygun şekilde standartları yüksek olan araçlar satın 
alınarak hizmete tahsis edilmesi planlanmıştır.

İdare bünyesinde bulunan hizmet araçlarının bakım ve onarım giderlerinde tasarruf 
sağlamak amacıyla tamir ve periyodik bakımları idare araç bakım atölyelerinde 
gerçekleştirilmekte ve 2013 yılında 2.203 adet araç arızasının 1.626 adeti idare imkânlarıyla 
giderilerek önemli ölçüde tasarruf sağlanmış olup, geriye kalan idare imkânlarıyla yapılamayan 
577 adet araç arızasının ise yetkili servislerde giderilmesi sağlanmıştır. 

Plan döneminde, araç bakım ve onarım faaliyetlerinin istenilen seviyeye ulaşması için 
standartları belirlemek, koordine etmek ve denetlemek, 6360 sayılı kanun ile büyüyen araç 
parkının ve tüm araç arızalarının idare imkânlarıyla  giderilebilmesi için araç bakım ve onarım 
hizmet altyapısının yeniden yapılandırılarak daha da etkin hale getirilmesi planlanmıştır. Bu 
çerçevede hizmetin niteliği gereği esnek ve problemin kaynağına yakın düzeyde yapılandırma 
modeli öne çıkmaktadır.
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Tablo 17: Araç Parkı

YILLAR İTİBARİYLE ARAÇ PARKI

Aracın Niteliği 2010 2011 2012 2013 2014
Binek Araç 29 13 7 8 8
Minibüs 11 9 12 12 12
Kamyonet 32 30 30 30 30
Kamyon-Treyler 27 41 35 35 43
Kanal Aracı 29 33 33 33 34
İş Makinası 26 24 20 22 32
Diğer 26 22 21 21 27

(Kaynak: ASKİ, Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı/2014)

Araçların genel yaş karakteristiği mevcut yapıda 2013 verilerine göre 8,5 yıl düzeyindedir. 
Kiralık araçların yaş ortalaması ise 2 yıldır. Plan dönemi içerisinde idare bünyesinde araçların 
bakım ve onarım giderlerinin ve akaryakıt giderlerinin düşürülebilmesi için araçların yaş 
ortalamasının düşürülmesi planlanmıştır. 

Kurumun araç filosu yönetiminde günümüzdeki teknolojik gelişme ve çözüm uygulama 
trendleri paralelinde araç takip sistemlerinin kullanılması, akaryakıt tasarrufu yanında 
araçların daha etkin kullanılmasını sağlayan yöntemler kullanılmaktadır.

2.3.1.11. Elektronik Sistemler

Adana’da merkezi hizmet binasının yetersiz olması nedeniyle geniş alanda dağınık bir 
yerleşime sahip ASKİ merkezi hizmet birimleri ile birlikte 6360 sayılı kanun kapsamında 
hizmet alanımıza giren yerleşim yerlerinde bulunan ASKİ hizmet birimlerine Network ağı 
üzerinden birimlere internet tabanlı iletişim hizmeti sunulmaktadır.

2.3.1.12. Hizmet Binası Yapım, Bakım ve Onarım
ASKİ’nin tesis ve bina altyapısı, gerek hizmetin etkinliği ve gerekse kurum kimliğinin 

gelişmesi ve toplumla paylaşılması bakımından önemli bir unsur durumundadır. Bina ve 
tesislerin bakım-onarım ve yapım hizmetlerinin bir kısmı kurum bünyesinde birimler diğer 
bir kısmı da hizmet alım çerçevesinde yürütülmektedir.

 Tablo 18: Hizmet Binaları

TESİS VE HİZMET BİNASI ENVANTERİ
Türü Sayısı
Ana Hizmet Binası 1 Adet
Ek Hizmet Binası 8 Adet
Tahsilat Şubesi Binası 30 Adet
Atık su Arıtma Tesisi 7 Adet
İçme suyu Arıtma Tesisi 1 Adet

(Kaynak: ASKİ, Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı/2014)
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Hizmet binaları, kurum kültürünün hem çalışanlarla hem de vatandaşlarla paylaşıldığı 
fiziki mekânlar durumundadır. Binaların fiziki elverişliliği ve kurum kültürünü olumlu 
bir imaj çerçevesinde yansıtması önem taşımaktadır. Söz konusu nedenle plan dönemi 
içerisinde tüm ihtiyaçları karşılayacak modern, kullanışlı bir ASKİ ana hizmet binasının yapımı 
planlanmaktadır.  

2.3.1.13. Bilgi – İşlem
Bilgi İşlem hizmetleri, kurum tarafından kullanılan bilgi-işlem donamın altyapısının temini, 

bakım ve işletilmesi, kuruma özel yazılımların geliştirilmesi, müşteri hizmetlerinin etkinliği 
için elektronik ortama dayalı çözümler üretilmesi ve kurum personeline bu alanda bilgi ve 
eğitim desteği sağlanması gibi fonksiyonları kapsamaktadır.

Kurumun bilgi-işlem donanım altyapısında 516 bilgisayar 8 adet server 268 adet yazıcı 
2 adet plotter yazıcı bulunmaktadır. Bilgisayar sistemi altyapısı, 139 güç kaynağı ünitesi 
ile desteklenmiştir. Merkezi server yedekleme üniteleri merkez bina yanında Seyhan 
Atık su Arıtma Tesisleri içerisinde ikinci bir yedekleme ünitesi biçiminde yapılandırılmış 
bulunmaktadır. Donanım altyapısının %90 merkezi birimlerde geri kalanı ilçe hizmet 
şubelerinde yer almaktadır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin günlük hayatın her alanda yaygınlaşmaya başladığı 
günümüzde, bu trende paralel biçimde yapılandırılan ASKİ’nin bilgisayar ve çevre donanımı 
altyapısı yukarıda teknolojik bölümde belirtildiği gibi yeterli düzeydedir. İlgili personelin 
büyük bir kısmı bilgi-işlem donanımına, yazılımına ve sistem yönetimine dayalı olarak 
görevini yürütmektedir. Donanım altyapısı teknolojik gelişmelere uygun olarak sürekli olarak 
geliştirilerek yenilenmektedir.

ASKİ, hizmet verdiği yaklaşık 700 bin düzeyindeki müşteri kitlesiyle büyük ölçekli bir 
organizasyon gerektiren bir tahsilat sistemi yürütmektedir. 

Elektronik bankacılığın gelişme ve yaygınlaşma trendi içinde olduğu günümüzde, 
kurumların bu alanda güçlü bir altyapıya sahip olması önem kazanmaktadır. Mevcut yapıda 
ASKİ bünyesinde müşterilere sunulan hizmetler entegre bir sistem içinde elektronik ortama 
taşınmış durumdadır. Bu amaçla üretilen 26 ayrı paket yazılım çerçevesinde 900 işlem 
elektronik ortamda yürütülmektedir. Bu işlemler abone sözleşme, tahakkuk ve faturalama, 
itiraz işlemleri, fatura tahsil işlemleri, arıza ve şikayet işlemleri, açma-kapama, kaçak kontrol 
işlemleri biçiminde 7 başlık altında toplanmaktadır. Bu kapsamda 3 banka ile online, 15 
banka ile offline bir tahsilat ilişkisi yürütülmektedir. Elektronik ortamda yapılan tahsilat oranı 
%34 düzeyindedir. Elektronik tahsilat payının toplam içinde yükselme trendi göstermekte 
olup söz konusu yükselmenin kurumun iş yükünün azalması yanında müşteri memnuniyetini 
de artıracağı bir gerçektir. 

ASKİ’nin müşterilere yönelik çalışmaları yanında iç kurumsal bünyesindeki iş süreçleriyle 
ilgili elektronik çözüm uygulamaları da bulunmaktadır. Bu kapsamda bilgi işlem birimleri 
tarafından evrak otomasyonu, muhasebe sistemi, stok yönetim sistemi gibi alanlarda üretilen 
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çeşitli paket yazılımları çerçevesinde işlemler elektronik ortama taşınmış durumdadır. 
Kurumun iç yapısında kullanılan elektronik çözüm uygulamalarının tek başlarına yeterliliği 
yanında, diğer birimlerle entegre çalışma düzeyinin geliştirilmesi hizmetlerin etkinliği 
bakımından önem taşımaktadır. 

Bu yönetim anlayışı temel alınarak geliştirilecek elektronik çözümler, kurumun kendi 
iç yapısı yanında yürüttüğü hizmetlere de olumlu etkide bulunabilecek stratejik bir faktör 
durumundadır. Bu kapsamda, özellikle malî ve müşteri hizmetleri başta olmak üzere, tüm 
bilgilerin bilgi işlem destek birimleri ile yakın işbirliği içinde çalışacağı zeminin geliştirilmesi 
ve iş süreçlerinin elektronik ortamdaki entegrasyon çalışmaları büyük önem arz etmektedir. 

Elektronik ortamdaki uygulamaların gelişmesi trendine paralel biçimde, henüz Türkiye’de 
uygulaması yeni olan elektronik belge uygulamaları öne çıkmaktadır. Kurumdaki iş 
süreçlerinden bazılarının elektronik ortama taşınması bu alandaki önemli adımlar arasındadır. 
Bununla birlikte, gerçek anlamda sistemin işleyebilmesi elektronik imza uygulamalarına 
geçilmesiyle mümkün olacaktır. Gelecekteki tüm belgelerin elektronik ortamda yer alacağı 
göz önüne alındığında, bu alandaki uygulamalar altyapı ile paralel biçimde geliştirilecektir. 

Elektronik ortamdaki uygulamaların gelişmesi ve bürolar yanında sahadaki birçok iş 
sürecinin de elektronik ortama taşınma trendi, mevcut yapıda eksiklikleri görülen merkezi 
server sisteminin yedeklenmesi, kurumsal bilgilerin yedeklenmesi, veri güvenliği, yazılım 
kullanım yeteneği gibi alanlardaki iyileştirme ve eğitim faaliyetlerinin de geliştirilmesini 
gündeme getirmiş olup çalışmalar büyük oranda tamamlanmıştır.

2.3.1.14. Altyapı Bilgi Sistemleri 
Altyapı bilgi sistemleri ile ilgili içme suyu, atık su, yağmur suyu, dere ıslahı,  vb. faaliyetlerde 

arazi ölçümleri, harita temini, haritaların sayısallaştırılması ve revizyonu faaliyetleri ile 
abonelik faaliyetleri ile ilgili çalışmaları kapsamaktadır.

ASKİ Altyapı Bilgi Sistemi; altyapı bilgilerini toplayan, yöneten ve kurum bünyesindeki ilgili 
birimlere elektronik ortamda paylaştıran bir niteliğe sahiptir. Altyapı Bilgi Sistemi kapsamında 
atık su, yağmur suyu, içme suyu altyapısı adres ve pafta sorgulamaları,  konum tespitlerine 
online olarak ulaşılmaktadır. İçme suyu ve atık su altyapısıyla ilgili hizmetlerde etkinliğin 
geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar ile ilgili altyapılarımızı dijital ortama kaydedilmesi 
kapsamında 2013 yılında 157.283 metre kanalizasyon, 72.802 metre yağmur suyu, 382.838 
metre içme suyu altyapı bilgi sistemine aktarılmıştır. Söz konusu çalışmalar yapım süreci 
paralelinde sürekli sisteme aktarılmaktadır. Plan döneminde altyapı bilgi sistemin daha 
entegre ve bilgilendirici düzeyde teknik personelin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye 
çıkarılması için ek çalışmalar planlanmıştır. Plan dönemi içerisinde Altyapı Bilgi Sistemi’ni de 
içerisine alacak Coğrafî Bilgi Sistemi’nin kurulması plan dahilindedir.
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2.3.1.15. Emlak Kamulaştırma
Emlak ve kamulaştırma hizmetleri, kurumun emlak varlığıyla ilgili alım, satım, devir, 

kiralama vb. işlemleri, hizmetler için gerekli irtifak hakkı, geçit hakkı işlemleri ve kamulaştırma 
işlemlerini kapsamaktadır.

ASKİ  içme suyu ve atık su alanında yürüttüğü hizmetler çerçevesinde nemli ölçüde emlak 
varlığını bünyesinde bulundurmaktadır. 2013 verilerine göre kurumun yönettiği toplam 
emlak varlığı 865.548,78 m2’dir.

Kurumun sahip olduğu mülk yapısı, isale hatları, kollektör vb. gibi tesislerin birçok mülk 
üzerinden geçiş yapma durumu, hizmet binalarının il geneline dağılmış olması gibi özelliklere 
sahiptir. Kurumun dağınık yapıda ve farklı niteliklerdeki emlak varlığının altyapı bilgi sistemleri 
ile entegre elektronik ortamda takibinin yapılması emlak yönetiminde etkinliği artıracak ana 
unsur durumundadır. 

Kurum bünyesinde yürütülen kamulaştırma faaliyetleri kapsamında temiz su ve atık su 
ile ilgili çeşitli arıtma tesisi, isale hattı, terfi istasyonu, su deposu vb. yatırımların ihtiyacı 
bulunan fiziki mekânlar temin edilmektedir. Söz konusu kamulaştırma faaliyetleri her yıl, 
programa alınan yatırım alanlarında sürdürülmektedir. 

2.3.1.16. Hukuk İşleri
Hukuk hizmetleri, ilgili birimlere hukuki konularda mütalaa verilmesi, kurum tarafından 

ya da kurum aleyhine açılan davalarda idarenin temsili, kurumun iç işleyişi ile ilgili hukuki 
metinlerin hazırlanmasına hukuki destek sağlanması fonksiyonlarını kapsamaktadır. 

Kurumun 699.851 adet müşteri kitlesiyle ilişkileri yanında, çeşitli faaliyetleri nedeniyle 
ortaya çıkan hukuki iş yükünün hafifletilmesi için ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde 
çalışan bir hukuk organizasyonunun önemini bir kat daha arttırmaktadır.

Kurumun hukuki iş yükü davalar ve tahsilat ilişkisinden doğan icra takip işlemleri olmak 
üzere 2 ana gruba ayrılmaktadır. 2013 yılı verilerine göre kurum; ticaret, tazminat, iş davaları, 
gayrimenkul ve kamu davaları, idare-vergi ve ceza davaları, tarifeler davaları başlıkları 
altında toplam 419 adet dava dosyası bulunmaktadır. 2013 yılında ödenmeyen borçlarla ilgili 
7.294 adet icra takibi yapılmış ve  söz konusu dosyalarda 10.768.699,37 TL alacağın takibi 
yapılmıştır. 

Kurum aleyhine açılan davaları azaltmak amacıyla önleyici hukuk hizmetlerine ağırlık 
vermek, dava yüküne paralel bir personel politikası geliştirmek, yönetmelik, yönerge ve 
sözleşmelerde birimin rolünü genişletmek, mevzuat değişiklikleriyle ilgili bilgilendirme 
faaliyetlerini geliştirmek ve ilgili dava ve icra ile ilgili arşiv belgelerinin elektronik ortama 
aktarılmasını tamamlamak, hukuk işleri alanındaki hizmetlerin etkinliği açısından önem arz 
etmektedir.

2.3.1.17. Koruma ve Güvenlik
Koruma ve Güvenlik hizmetleri, kuruma ait bina ve tesislerin korunması faaliyetlerini 

kapsamaktadır. Koruma güvenlik kapsamında 217  güvenlik  personeliyle  ASKİ’ye ait 8 adet 
bina 17 adet içme suyu kuyusu, 4 adet arıtma tesisinin 24 saat esasına koruma ve güvenlik 
hizmeti yanında 19 adet tahsilat veznesinin gündüz koruma ve güvenlik faaliyeti yerine 
getirilmektedir.
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Güvenlik personeline, ateşli silah atış yeteneği, acil durum tatbikatları, ilkyardım alanında 
eğitimler verilmektedir.

Kurumun koruma ve güvenlik planı çerçevesinde personel sayısı ve dağılımının optimum 
düzeye çıkartılması, teknik altyapının geliştirilmesi, personelin halkla ilişkiler boyutunun 
iyileştirilmesi hizmetlerin etkinliği bakımından öne çıkan noktaları oluşturmaktadır.

2.3.2. İÇME SUYU TEMİNİ

2.3.2.1. Havza Koruma
Havza, yağış ve kaynak sularının aynı mecraya ya da göle akışı ile oluşan su olanakları 

olarak tanımlanmaktadır. Su alanlarınının korunması ve Adana halkına kaliteli ve sağlıklı 
içme suyu sunulması ASKİ’nin temel görevlerinden  biri olarak kabul edilmektedir. Nitekim 
ASKİ’nin de tabi olduğu 2560 Sayılı Kanunu’nun 1.maddesi, Büyükşehir Belediye sınırları 
dışında da olsa şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetleri ASKİ’ye 
vermektedir. 2/c maddesi, “Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının 
ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve deniz, göl,akarsu, kıyılarının ve yeraltı sularının 
kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya 
azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu 
konuda her türlü teknik, idarî ve hukuki tedbiri” almayı yani su havzalarının korunmasını 
ASKİ’nin görevi olarak saymaktadır.

Havza koruma görevi kapsamında ASKİ, havza sınırları içindeki belediyelerin imar planlarına 
ve imar plan revizyonlarına görüş vermek, belediyeler tarafından verilmiş fakat planlara ve 
havza koruma ilkelerine aykırı yapı ruhsatlarına iptal davası açmak, kaçak dökülen katı atıkları 
tespit etmek ve kaldırılmasını sağlamak, su kaynaklarına zarar veremeyecek tarımı teşvik 
etmek, taşocağı, maden ocağı gibi faaliyetlerden ruhsatsız olanları  ve su kaynaklarına zarar 
verenleri faaliyetten men edilmesini sağlamak, ilgili kurumlarca verilecek taş ocağı çalıştırma, 
maden arama ruhsatlarına görüş vermek, açılacak kuyulara görüş vermek ve ruhsatsız açılmış 
kuyuları kapatmak gibi faaliyetleri yürütme görevlerini daha etkin yürütmek durumundadır.

ASKİ’nin havza alanının tam olarak tesbiti için 42.031 hektar alanda harita yapılması 
çalışmaları devam etmektedir. Bu alan içindeki temel  politika su kaynaklarını azaltacak ve 
kirletecek etmenlerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu faaliyetler kapsamında havzada bulunan 
krom zenginleştirme tesisleri, maden ocakları, taş ocakları vs. için 2013 yılında 96 denetim 
ve inceleme faaliyeti yürütülmüştür. Ayrıca su havzalarında mutlak koruma alanlarına giren 
yerlerdeki yapılaşmanın ortadan kaldırılması için haritalama ve kamulaştırma planları 
devam etmektedir.  Ancak söz konusu yerlerin uzun zamandır yerleşim yerleri olması, 
tarımsal faaliyetlerin önemli bir geçim kaynağı olması, belediyelerin imar planlama ve imar 
ruhsatlandırma faaliyetlerinde uzun yıllar tek başına davranmış olmaları, havza koruma 
faaliyetlerini güçleştiren faktörlerdir.

İlimizin içme suyunun  temin edildiği  mansapta  Çatalan baraj rezervuarı çevre ve 
membağında barajı besleyen akarsu kolları üzerinde, içme suyunda kirlilik oluşturacak 
unsurların tespit edilmesi için özel hüküm çalışmalarının hazırlıklarının yapılması konusunda; 
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Orman ve Su İşleri Baknlığı’nca havzanın beklenilenden daha temiz olduğu, kirlenme 
risklerinin az olması nedeniyle özel hüküm çalışmasına gerek olmadığı yönünde görüş 
bildirilmiştir. 

Havzaların korunmasında sorumluluğun, ASKİ’nin üzerinde olduğu görülmektedir. 
Oysa havzaların korunmasında yasal düzenleme paralel olarak birçok kamu kurumu 
yetkilendirilmiş ve sorumlu kılınmıştır. Örneğin Su Ürünler Kanunu, Çevre Kanunu, Maden 
Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği gibi 
düzenlemelerin yanında tarım, kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili mevzuat da havza korumayla 
ilgili hükümler içermektedir. Mevzuat çeşitliliğine paralel olarak su havzaları ilgili mevzuat da 
havza korumayla ilgili hükümler içermektedir. Mevzuat çeşitliliğine paralel olarak su havzaları 
alanında yetkili kuruluşların sayısı da azımsanamayacak derecede fazladır. Devlet Su İşleri, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ve bunların teşkilatları, Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü, jandarma Genel Komutanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 
Orman Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatları, valilik, kaymakamlık, büyükşehir belediyesi, 
ilçe belediyeleri ve köy yönetimleri ilk başta sayılabilecek yetkili kuruluşlar arasındadır. 
Kurum sayısının çok olması doğal alarak aralarındaki işbirliği ve koordinasyon ihtimalini 
azaltmaktadır. 

Seyhan ve Ceyhan Havza Koruma Eylem Planları TÜBİTAK tarafından hazırlanmış 
olup,Havza Koruma Yönetmeliği onay için Bakanlığa gönderilmiştir.Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü İlgili tebliğine göre Havza Yönetim Heyetleri oluşturulmuş çalışmalar DSİ Bölge 
Müdürlüğü koordinasyonunda devam etmektedir.

Koordinasyonsuzluk, yetki ve mevzuat karmaşası içinde ASKİ, havza görevini sürdürmeye 
çalışmaktadır. Bu durumda havzaların korunması ve havzalara bütüncül olarak yaklaşmak 
temel politika olarak benimsenmiştir.

2.3.2.2. Su Kayıp ve Kaçak İşlemleri
Kayıp su konusu ASKİ’nin en önemli sorunlarının başında yer almaktadır. Kayıp su 

nedenlerini iki grupta ele almak mümkündür. Birincisi, fiziksel kayıplardır. Arıtmadan 
sonra dağıtım sistemine giren su, tüketiciye ulaşmadan önce depo ve şebekelerde kayba 
uğramaktadır. İkincisi, fiziksel olmayan kayıplardır. Bunlar tespit edilemeyen kaçak su 
kullanımı, yangın vanaları, bozuk ve müdahaleli sayaçlar ve hatalı sayaç okuma nedeniyle 
ortaya çıkmaktadır. Yıllar itibariyle ortaya çıkan kayıp su miktarında azalma gözlenmektedir. 
2011 yılında %49,67 olan kayıp su oranı yapılan çalışmalar neticesinde, 2013 yılında ise 
%41,13’e düşmüştür.
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Tablo 19: Su Kayıp ve Kaçakları

KAYIP VE KAÇAK TABLOSU

Yıllar Üretilen Su (m3) Tahakkuku Yapılan (m3) Kayıp Kaçak Oranı

2011 138.038.023 69.470.451 %49,67

2012 126.047.585 59.388.338 %45,08

2013 135.504.347 79.767.110 %41,13

(Kaynak: ASKİ, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı/ 2013)

Kayıp suyun önlenmesi açısından damga yılı 10 yılı doldurmuş sayaçların değiştirilmesi 
çok önemlidir. Bu kapsamda eski sayaçlar yenileriyle değiştirilmekte ve mevcutların bakım 
ve ayarı yapılmaktadır. 2012-2013 yıllarında buna yönelik olarak 160.539 adet ekonomik 
ömrünü tamamlamış ve müdahaleli sayaçlar değiştirilmiştir ve çalışmalar rutin olarak devam 
etmektedir. 

6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımız içerisine giren yerlerdeki su kayıp ve kaçaklarının 
azaltılması için mevcut sayaçlar, ölçüm hassasiyeti yüksek olan C/Klas sayaçlarla değiştirilecek 
olup, bu kapsamda 2015 yılında 100.000 sayaç değişimi planlanmıştır. Ayrıca bu yerlerde su 
kaybı yüksek olan eskimiş ve sağlıklı olmayan şebekelerin değiştirilmesi öncelikli hedeflerimiz 
arasında yer almaktadır. 

Kayıp ve kaçakların azaltılması için tarama faaliyetlerinde yüksek tüketim yapan abonelere 
ilişkin özel bir ekip kurulmuş olup, bu tür abonelerin taramaları periyotlar halinde sürekli 
yapılmaktadır.

Hizmet alanımız içerisinde şebekeden kaynaklanan kayıpları önlemek amacıyla şebekeden 
kaynaklanan kayıpları tespit için su kayıp araştırma birimi kurulmuştur. Su kayıp araştırma 
ekiplerince su kaybını tespit eden özel makine ve cihazlar aracılığıyla her gün sahada şebekeler 
ve rögarlar incelenmekte, usulsüz su kullanımına yönelik sayaçlarda ölçüm yapılmaktadır. 
2013 yılı içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde 1.242 adet şebeke patlağı, 1.232 arızalı 
sayaç, 2.374 adet usulsüz su kullanımı tespit edilmiş, yapılan tespitler neticesinde 502,25 lt/
sn su kaybı önlenmiştir.
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2.3.3. KANALİZASYON VE İÇME SUYU ALTYAPI İNŞAAT

2.3.3.1. İçme Suyu Proje 
Su proje, içme suyu sistemlerinin tesis edilmesiyle ilgili olarak yapılması gerekli her türlü 

tesisin etüdü, planlanması, projelendirilmesi ve içme su yatırımlarının programlanması 
çalışmalarını kapsamaktadır.

Söz konusu faaliyetler 2560 Sayılı Kanunun 2. maddesinin (a) bendinde verilen yetkiler 
çerçevesinde yürütülmektedir. Buna göre ASKİ, “ İçme, kullanma ve endüstriyel suyu 
ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılması için; kaynaklarda abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini 
yapmak veya yaptırmak” konusunda yetkilidir. ASKİ etüt ve proje yaparken “İnsani Tüketim 
Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerini de göz önüne almak durumundadır.

Bu çerçevede, isale hatları, şebeke hatları, su hazneleri ve terfi merkezleri, tasfiye tesisi 
projeleri, kooperatif, site, tolu konut alanlarında temiz su projeleri ile hizmet yapıları projeleri 
üretmek, zemin etüdü yapmak, imar planı ve değişikliklerinde görüş bildirmek, altyapı 
yatırımlarında görüş bildirmek vb. faaliyetler sayılabilmektedir.

Su proje faaliyetleri genel olarak değerlendirildiğinde, yıllar itibariyle katlanarak artan bir 
ivme göstermektedir.

Söz konusu su proje faaliyetleri 6360 sayılı Kanun ile hizmet alanının genişlemesi 
neticesinde plan döneminde yoğun olarak artacaktır. Su proje faaliyetlerinin bir kısmı ASKİ 
personeli tarafından yapılırken bir kısım büyük nitelikte ve uzmanlık gerektiren projeler 
hizmet alımı yöntemiyle yaptırılmaktadır.

Su proje alt sektörünün faaliyet alanında sadece projelendirme değil, planlama da 
bulunmaktadır. Su kaynaklarının, su isale ve dağıtımının, diğer su yapılarının planlaması, 
nüfus, tüketim eğilimi, yapılaşma durumu gibi kriterler göz önüne alınarak yapılmaktadır. 
Örnek vermek gerekirse ASKİ plan döneminde Merkez Kuzey Adana yerleşim bölgelerinin 
artan yapılaşma durumu dikkate alınarak Çatalan sisteminden içme suyu ihtiyacının optimum 
seviyede karşılanması ve Yedigöze Barajından sağlanacak içme su ile  Kozan, İmamoğlu, 
Ceyhan, Yumurtalık bölgesi içme su ihtiyacının karşılanması için içme suyu arıtma tesisi, isale 
hatları, dağıtım şebeke hatlarının yapımının planlanmasıdır.

Mevcut durumda Adana merkezinde içme suyu arıtma, isale hattı ve dağıtım şebekelerinin 
büyük oranda tamamlanmış olması nedeniyle, 6360 Sayılı Kanun ile beraber hizmet alanımıza 
giren ilçe ve köylerin isale ve şebeke hatlarının yenilenmesine plan döneminde öncelik 
verilecek olup, stratejik planlama ve kaynak tahsisleri de  bu yönde yapılmıştır.

Su projede yürütülen bir başka faaliyet grubu ise, temiz su sektöründeki gelişmeleri takip 
etmektir. ASKİ faaliyetlerinde ekonomiklik, etkinlik, verimlilik, kalite gibi değer katkısı yapacak 
yöntemler, ürünler, araçlar, parçalar vs. alanında araştırmalar yapılmaktadır. Örneğin içme 
suyunda kullanılabilir malzemelerin tespit edilmesi, kullanımı için ilgili birimlere önerilmesi 
ve projelerde bunların göz önüne alınması bu tür faaliyetlerdendir.
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Tablo 20: Proje Bilgileri

Yıllar Hazırlanan İçme Suyu 
Projesi (Metre)

Tamamlanan 
şebekenin İşletme 

Proje Onayı (Metre)

Altyapı Bilgi Sistemine 
Aktarılan Şebeke 

(Metre)

2010 294.629 …… 120.396

2011 397.658 …… 129.531

2012 218.624 41.547 106.391

2013 305.745 519.304 382.838

(Kaynak: ASKİ, Projeler Dairesi Başkanlığı/2013)

2.3.3.2. İçme Su İnşaat
2560 Sayılı Kanun’un 2/a maddesi uyarınca, “İçme, kullanma ve endüstriyel suyu 

ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılması için; projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, bunların bakım ve onarımını 
yapmak, gerekli yenilemelere girişmek “ASKİ’nin görevleri arasındadır. Buna göre, yapılması 
karara bağlanan su projelerinin hayata geçirilmesi, başka bir ifadeyle içme suyu ile ilgili 
inşaatların, tesislerin ve binaların yapımı, büyük bakım ve onarımı gibi görevler su inşaat 
birimince yürütülmektedir. Yapım işleri ihale usulü ile yapılmaktadır. Keşif ve şartnamelerin 
hazırlanması, ihale sürecine hazır hale getirilmesi, ihale sonrası işlerin kontrol edilmesi, 
istihkak raporlarının hazırlanması, iş bitiminde kesin hesapların hazırlanması geçici ve kesin 
kabul işlemlerinin yapılması gibi süreçler Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yerine 
getirilmektedir.

Su şebekelerinin döşenmesinde izlenen genel yöntem açık kazıdır. Otoyol, tren yolu gibi 
geçişlerde yatay delgi yöntemi kullanılmaktadır.

Döşenen boru miktarı 2010 yılında 148.239 metre,  2011 yılında 377.977,92 metre, 2012 
yılında 232.155,45 metre, 2013 yılında ise 266.605,30 metre olmuştur. Mevcut durumda 
Adana merkezinde içme suyu arıtma, isale hattı ve dağıtım şebekelerinin büyük oranda 
tamamlanmış olması nedeniyle, 6360 Sayılı Kanun ile beraber hizmet alanımıza giren ilçe 
ve köylerin isale ve şebeke hatlarının yenilenmesine plan döneminde öncelik verilecek olup, 
şebeke imalatlarında büyük oranda artış yaşanacaktır. 2015 yılında planlanan bölgelerde 
21 depo ve terfi merkezi ile beraber, 300.000 metre içme suyu şebekesinin yapımı 
gerçekleştirilecektir.

Mevcut boruların bakım-onarımı, hatlarda yer değiştirilmesi gibi durumlarda büyük 
metrajlardaki kısımlar Su Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, küçük çaplı ve metrajlı 
bakım onarım ve yer değiştirmeler ise İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yerine 
getirilmektedir. 6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren yeni ilçe ve bölgelerde de aynı 
şekilde küçük çaplı işlemler şube müdürlükleri tarafından yerine getirilecektir.  İçme suyu 
inşaatlarında hedeflenen yatırımlara öncelik verildiğinden hedefler gerçekleştirilmekte olup, 
yapılabilirlik kapasitesini öngörerek plana alınan yatırımlar %100 oranda tamamlanmaktadır.
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2.3.3.3. Kanalizasyon Proje
Kanal proje sektörü, atık su kirliliğini kontrol altında tutarak, toplum sağlığını ve doğal 

çevreyi korumak amacıyla, her türlü atık su kanalizasyon, pompa istasyonu, kollektör, tünel, 
yağmur suyu hattı, şebeke hattı, dere ıslahı, atık su arıtma tesisi ve işletme binası tesislerini 
yapmakta, yaptırmakta ve onaylamaktadır.

Proje ve proje hazırlık aşamasında, vatandaşların, belediyelerin, muhtarlıkların, kamu 
kurum ve kuruluşlarının görüş ve teklifleri değerlendirilmektedir. Karar genelde daire 
başkanlığı düzeyinde verilmekle beraber, çok büyük ve özel projelerin kararları üst yönetim 
tarafından oluşturulmaktadır.

Ayrıca idaremiz personeli tarafından kanalizasyon ve yağmur suyu altyapılarımızın iş sonu 
projelerinin arazide koordinat doğruluğu belirlenerek gerekli kontroller yapılmakta olup, bu 
kapsamda altyapılarımızı dijital ortama kaydetme, kontrol etme ve takip etme maksadıyla 
GPS ölçü cihazlarıyla kontrol çalışmaları yapılmaktadır. Söz konusu kanalizasyon ve yağmur 
suyu ile ilgili döşenen şebekelerin yapımı için 2013 yılında 519.666 metre arazi ölçümü, 
koordinat doğruluğu işlemi yapılmıştır.

Tablo 21: Proje Bilgileri (Altyapı)

Yıllar

Hazırlanan 
Kanalizasyon 

Projesi 
(Metre)

Hazırlanan 
Yağmur suyu 

Projesi 
(Metre)

Tamamlanan 
şebekenin 

İşletme Proje 
Onayı 

(Metre)

Altyapı Bilgi 
Sistemine 
Aktarılan 
Şebeke 
(Metre)

2010 535.952 …… 46.996

2011 949.504 …… 51.332

2012 441.737 168.000 34.500

2013 256.569 197.984 230.085

(Kaynak: ASKİ, Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı/2013)

Kanalizasyon ve yağmur suyu proje alt sektörünün faaliyet alanında sadece projelendirme 
değil, planlama da bulunmaktadır. Atık su yapılarının planlaması, nüfus, üretilen atık su 
miktarı, yapılaşma durumu gibi kriterler göz önüne alınarak yapılmaktadır. 

Adana İl sınırları içerisinde kanalizasyon şebekeleri  %90 oranında birleşik sistem 
çalıştığından yağmur suyu akımlarını da kanalizasyon şebekesi almaktadır. Sonuç olarak 
kanalizasyon şebekeleri yoğun yağış durumunda bazı noktalarda taşmakta ve halk sağlığı 
riski oluşturan yüzey kirlenmesine ve normal zamanlarda ızgaralardan yoğun gaz çıkışı 
nedeniyle kötü kokulara yol açmaktadır. Plan döneminde Adana merkezinde birleşik sistem 
çalışan kanalizasyon şebekelerinin ayırma çalışmasına devam edilecektir.

Önümüzdeki beş yıllık dönemde atık su alanında, Adana merkezinde yağmur suyu şebeke 
sistemi hariç kanalizasyon şebekelerinin büyük oranda tamamlanmış olması nedeniyle, 6360 
Sayılı Kanun ile beraber hizmet alanımıza giren ilçelerin eski ve ihtiyaca cevap veremeyen 
şebekelerinin yenilenmesi, eksik olan şebekelerinin tamamlanması ve ilçelerde atık su 
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arıtma tesislerinin ve köylerde ihtiyaca uygun paket veya doğal arıtma tesislerinin yapım 
çalışmalarına ağırlık verilecektir. 

Bu kapsamda 2015 yılı için Feke Atık su Arıtma Tesisi, Suluca, Geçitli ve Yakapınar Grub Atık 
su Arıtma Tesisi, 5 adet Doğal Atık su Arıtma Tesisinin yapımı ve merkez ve ilçelerde 200.000 
metre kanalizasyon, 20.000 metre yağmur suyu şebekesi yapımı için proje hazırlanması 
planlanmıştır.

Kanalizasyon ve yağmur suyu projede yürütülen bir başka faaliyet grubu ise, kanalizasyon 
ve yağmur suyu ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmektir. ASKİ atık su ve yağmur suyu 
faaliyetlerinde ekonomiklik, etkinlik, verimlilik, kalite gibi değer katkısı yapacak yöntemler, 
ürünler, araçlar, makineler vs. alanında araştırmalar yapmaktadır.

2.3.3.4. Kanalizasyon İnşaat
Kanalizasyon inşaat sektörü, Adana’nın ihtiyaç duyduğu atık su sistemlerine ait atık su 

şebekesi, ana toplayıcılar, kollektörler, yağmur suyu baks, kollektör ve şebeke yapımı ve dere 
ıslah çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyulan bölgelerde atık su arıtma 
tesislerinin yapımını ve bu tesislerden deniz ve derelere deşarjları sağlamak üzere sistem 
kurmaktadır. Kanalizasyon ve yağmur suyu proje birimi tarafından tamamlanan ve karara 
bağlanan tüm projeler bu sektör tarafından ihale yoluyla uygulamaya konulmaktadır.

Türkiye’de son yıllarda, atık suların bertaraf edilmesine yönelik ciddi önlemler alınmasına 
rağmen sanayileşmenin hızlı, kentleşmenin aşırı ve düzensiz olması sonucu, bu alandaki 
sorunların azalmasına katkı sağlanamadığı gibi giderek büyümesine de engel olunamamıştır. 
Türkiye’de birçok yerleşim yerinde kanalizasyon sularının arıtılmadan yüzey sularına 
boşaltılması önemli sorunlar doğurmakta, sanayi işletmelerinin arıtmadan bıraktıkları atık 
sular tehlike oluşturmayı sürdürmektedir.  Ülkemizde atık suların bertaraf hizmetlerinin 
yürütülmesinden sorumlu başlıca kurumlar, belediyeler, DSİ, İller Bankası ve Büyükşehir 
Belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon genel müdürlükleridir.

ASKİ’nin atık su arıtma sektörü, her türlü atık su arıtma tesisleri, atık su terfi merkezleri 
ile bu tesislerin deşarj hatlarının işletilmesi, periyodik ve dinamik koruyucu bakım ve 
onarımlarının ve ileriye dönük orta ve uzun vadeli kapasite artışı ile ilgili programlarının 
hazırlanması, önceliklerin tespit edilmesini ve eksikliklerin giderilmesini yerine getirir.  

Adana’da yıllık ortalama şehre yaklaşık 135.000.000 m3/Yıl su verilmekte, verilen suyun 
ise yıllık ortalama yaklaşık 95.000.000 m3 atık suyu arıtılmaktadır.

Tablo 22: Atık Su Tesis Bilgileri

ASKİ Atık su ARITMA TESİSLERİ
Atık su Arıtma Adı Arıtma Kapasitesi

Seyhan Atık su Arıtma Tesisi 227.000 m3/gün

Yüreğir Atık su Arıtma Tesisi 128.000 m3/gün

Karaisalı Atık su Arıtma Tesisi 1.200 m3/gün

(Kaynak: ASKİ, İşletmeler Dairesi Başkanlığı/2013)
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ASKİ, 2013 yılı itibariyle 3.527.000 metre kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesine sahip 
olup, 2010 yılında 134.096,35 metre, 2011 yılında 191.979,65 metre, 2012 yılında 167.333,93 
metre, 2013 yılında 239.070,47 metre kanalizasyon şebekesinin yapımını gerçekleştirmiştir.

Tablo 23: Atık Su Yapımı Tamamlanan Şebeke Uzunluğu

YILLAR İTİBARİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ YAPIMI

Yıllar Yapımı Tamamlanan Şebeke Uzunluğu

2010 134.096,35/Metre

2011 191.979,65/Metre

2012 167.333,93/Metre

2013 239.070,47/Metre

(Kaynak: ASKİ, Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı/2013)

ASKİ’nin hizmet alanının 6360 Sayılı kanun ile birlikte il sınırları olması dolayısıyla ASKİ, 
atık su yatırımlarını ilçelerde büyük oranda artıracak olup, 2015 yılı için büyük çaplı 170.000 
metre kollektör ve kanalizasyon şebekesi, 10.000 metre yağmur suyu şebekesi, 5 adet doğal 
atık su arıtma tesisi, Feke Atık su Arıtma Tesisi, Suluca, Geçitli, Yakapınar Grup Atık su Arıtma 
Tesisi’nin yapımını tamamlayacaktır.

Adana’da derelerin ıslahı, yakın zamana kadar doğrudan Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olmuştur, ancak 6360 sayılı kanun ile beraber bu alandaki 
sorumluluk büyükşehir belediyesine devredilmiş ve ASKİ’de söz konusu alanda hizmet 
vermeye başlamış olup, 2015 yılında 5 km dere ıslah çalışması yapılması planlanmıştır.

2.3.4. İÇME SUYU VE KANALİZASYON SİSTEMİ İŞLETME

2.3.4.1. Su İletim ve Dağıtım
Su dağıtımı ve iletim sektörü, barajdan veya kuyulardan alınan suyun arıtma tesislerine, 

arıtma tesislerinden alınan suyun depo ve terfi merkezlerine ve nihai olarak kullanıcılara 
ulaştırılmasıdır.

Bu kapsamda, çelik, betonarme, pik, tünel ve galeriler ana isale hatlarıyla suyun iletimi, 
mevcut hatların tamiri, bakımı ve işletmesinin yapılması; isale hatları aracılığı ile şebeke 
hatlarına su dağıtımı yapılması, hatlarda ortaya çıkan arızaların giderilmesi, hatlar üzeride 
bulunan donanımların bakımı, tamiri, yenilenmesinin yapılması çalışmaları, planlanmamış 
bölgelerde küçük çapta acil şebeke yapımının ve abone bağlantılarının, pompa tesislerinin 
ve çeşitli çapta depoların yapım faaliyetleri yerine getirilmektedir.

ASKİ’nin hizmet alanı içerisinde; isale ve şebeke hattı toplamı olarak 6.945 km su dağıtım 
ve iletim sistemi, 56 adet çeşitli kapasitelerde su deposu, 7 adet terfi merkezi bulunmakta 
olup, söz konusu envanterler problemsiz bir şekilde işletilmektedir. ASKİ’nin görev alanının 
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6360 sayılı kanun ile il sınırları olması nedeniyle bu rakamlarda plan döneminde hızlı artışlar 
yaşanacaktır.

Terfi merkezleri, suyun pompa gücüyle arıtma tesislerine oradan da şebekelere dağıtımında 
kullanılan yapıları ifade etmektedir. Adana’nın coğrafî yapısının ova şeklinde olması nedeniyle 
su dağıtım sistemi büyük oranda cazibeli olarak çalışmakta, dağıtım sisteminde 7 adet terfi 
merkezi bulunmaktadır. Dağıtım sisteminde kuyular, depolar ve terfi merkezlerinde 500 adet 
motopomp bulunmaktadır. 2013 yılında ASKİ bu yapılarda suyun temini, arıtımı ve iletimi 
için yıllık 6.312.000 kWh elektrik enerjisi harcamıştır. 

Adana genelinde ASKİ’nin su depolama kapasitesi 76.500 m3’tür. Adana’ya günlük 
370.000 m3 su verildiği düşünüldüğünde söz konusu su depolama kapasitesinin Adana’nın 
günlük su ihtiyacının %20’sini karşılayabilecek durumdadır. Depolarda su bekletilmesi 
istenilen bir durum değildir. Suyun sürekli akış halinde olması gerekmekte olup bu yüzden 
su depo kapasitelerinin en az günlük su ihtiyacının 1/4’ünün karşılayabilir olması yeterli 
görülmektedir.

Su isale hizmetleri kapsamında; tamir ve bakım dışında su depo ve haznelerinin periyodik 
olarak temizliği de yapılmaktadır.

2.3.4.2. Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İşletme
Kanalizasyon sektörü tarafından, yağmur suyu baks, kollektör, kanalizasyon şebekelerin 

bakım, onarım ve temizliği gerçekleştirilmekte, ayrıca derelerin bakım ve onarımı için ilgili 
belediye ve kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır.

Sektör atık su ve yağmur suyu birleşik sistem olarak çalışan kollektörlerin, şebekelerin 
ve derelerin işletmelerini, temizliklerini bakım ve onarımları ile bu sistemlerin açık kesitten 
kapalı kesitlere giriş noktalarında bulunan ızgara, taş ve kum tutucuların temizlik, bakım ve 
onarım işlerini de yürütmektedir.  Bununla birlikte kollektör ve şebeke hatları üzerinde gerek 
görülen noktalarda ızgara, sirkülasyon, taş tutucu, çevirme vb. yapıları, küçük çaplı şebeke 
imalatlarını ve abone bağlantı yapılarını inşa etmektedir.

Atık su ve yağmur suyu hatlarının halen büyük oranda birleşik sistem olarak çalışması 
yoğun yağış dönemlerinde taşkınlara ve insan sağlığını tehdit eden kirlenmelere sebep 
olmaktadır. Bu nedenle bu yapıların bakım ve onarım çalışmaları çok önem arz etmektedir.

2013 yılı sonu itibariyle Adana’da 3.527 km kanalizasyon ve yağmur suyu sistemi 
bulunmaktadır. Söz konusu şebeke sisteminde çeşitli sebeplerle oluşan şebeke yapı 
arızalarına, şebeke tıkanmalarına kısa sürede müdahale edilmekte olup 2013 yılında yaklaşık 
4.000 kanalizasyon şebeke arızası meydana gelmiş söz konusu arızalar en geç 8 saat içerisinde 
idare ekiplerince onarılmıştır. Ayrıca; kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinde bulunan; 
savak, kum tutucu, çevirme ve ızgara yapılarında herhangi bir tıkanma yaşanmaması için 
her yıl düzenli olarak temizlenmekte, buna ilişkin 2013 yılı içerisinde 75.473 adet faaliyet 
gerçekleştirilmiştir. 

Bu sektör bunlara ek olarak, endüstriyel atık su kaynaklarını tespit ederek, bunların 
kontrolü ile endüstriyel kirlenmenin denetim altına alınmasını sağlamakta; ayrıca ASKİ’nin 
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yetki ve sorumluluk sahası içerisinde gayrisıhhi müessese ruhsatı için görüş almak ve veya 
atık su arıtma tesisi kurmak üzere idareye başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin 
müracaatlarını neticelendirerek görüş bildirmektedir.  

Endüstriyel işletmelerin, ASKİ’ye ait kanalizasyon şebekesinden faydalanabilmesi ve alıcı 
ortama deşarj yapabilmesi için “ Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı” alması gerekmektedir.

Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği’ne göre  işletmenin ön arıtma veya arıtma 
tesisi kurması gerekiyorsa, atık su kaynağına  ön arıtma veya arıtma tesisinin  itibaren kurulup 
işletilmesi için işletmeye kurulacak atık su arıtma tesisine ait iş termin planını sunması için 
bir aylık süre verilir. İş termin planının ASKİ’ye sunulduğu tarihten itibaren atık su oluşumuna 
sebep olan gerçek ve tüzel kişiler en geç üç ay içerisinde arıtma veya ön arıtma tesisini kurup 
işletmeye almak zorundadır. Bu süre sonunda yükümlüklerini yerine getirmeyen işletmenin 
faaliyeti durdurulur.

İşletmelerin atık su kalitesini tespit edebilmek için, arıtma tesisi çıkışından ard arda iki 
numune alınmakta ve analiz edilmektedir.Analiz neticelerinin ortalaması deşarj limitlerini 
sağlamış ise söz konusu kuruluşa “Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı” (DKKR) verilmektedir.

Bu kapsamda, arıtma tesisi çıkışından ard arda alınan numunelerinin kötü çıkması 
halinde faaliyetten men edileceği ikazı yapılmaktadır. İkinci ardı ardına alınan numunelerin 
ortalamasının da kötü çıkması halinde atık su kaynağının faaliyetten men edilmesi için gerekli 
işlemler yürütülmektedir.

Bu kapsamda 2013 yılında 40 adet atık su numunesi alınmış ve analiz yapılmış olup, 3 
numunede ortalama deşarj kalite parametrelerinin sağlamadığı görüldüğünden Deşarj 
Yönetmeliğine uygun olarak gerekli işlemler yapılmış ve plan döneminde bu yönde 
çalışmaların daha etkin yürütülmesi ekip ve ekipmanlarda artışa gidilecektir.

2.3.4.3. Arıtma Faaliyetleri
2.3.4.3.1. İçme Suyu Arıtma 
Yüzeysel su kaynaklarından alınan ham sular, pompalar yardımıyla içme suyu arıtma 

tesislerine terfi ettirilmektedir. Arıtma tesislerine gelen ham su çeşitli işlemlerden 
geçirildikten sonra içme suyu durumuna gelmektedir.

Ham suyun tesislere giriş yaptığı ilk ünite kaskat tipi havalandırma yapılarıdır. 
Havalandırma ünitelerinde ham suya oksijen kazandırılmaktadır. Havalandırma yapısından 
sonra su, klor temas tanklarına alınmakta ve klor ham suya verilmektedir. Klorlama aynı 
zamanda ön dezenfeksiyon amacı taşımaktadır. Bu aşamadan itibaren su kimyasal işlemlere 
tabi tutulmaktadır. İlk iş olarak, koagülant adı verilen kimyasallar (alüminyum sülfat veya 
demirüç klorür) suya ilave edilmektedir. Koagülasyona yardımcı olarak anyonik polielektrolit 
de kullanılmaktadır. İlave edilen kimyasal maddelerin suya homojen olarak dağılımını 
sağlamak için mekanik veya hidrolik hızlı karıştırma yapıları kullanılmaktadır. 
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Hızlı karıştırma ünitelerinden çıkan sular, flok oluşumu için mekanik kafes tipi veya hidrolik 
perdeli yavaş karıştırma ünitelerine geçmektedir. Su içinde oluşan flokların çökmesi amacıyla 
çöktürme havuzlarında dinlendirilmektedir.  Çökebilen floklar çamur halinde ortamdan 
uzaklaştırılarak çamursuzlaştırma ünitelerine gönderilmektedir.   Çöktürme havuzlarının üst 
kısmından alınan duru sular savak yapıları yardımıyla toplanarak kum filtrelerine iletilirken 
aynı zamanda ara klorlama işlemi yapılmaktadır. Çöktürme havuzlarında uzaklaştırılamayan 
floklar filtrelerde tutulmaktadır. Filtrelerden süzülen suya son klorlama yapılarak temiz su 
elde edilmektedir.

Su arıtma tesisleri tam otomasyon ile işletilmektedir. Tesislerden çıkan ve musluklardan 
akan sulardan günlük numuneler alınmakta ve tahlil edilmektedir.

Su arıtma işlemlerinde “İçme Suyu Elde Edilen ve Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların 
Kalitesine Dair Yönetmelik” ile ‘‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümleri 
ve yönetmeliklerin ekinde belirlenmiş olan içme ve kullanma suyu standartları izlenmektedir.

İdaremiz Çatalan İçme Suyu Arıtma Tesisleri’nde yıllık 135.000.000 m3 içme suyu 
üretilmekte üretilen bu suyun 85.000.000 m3 Seyhan-Çukurova bölgesine, 50.000.000 m3 ise 
Yüreğir-Sarıçam bölgesine verilmektedir. Günlük ortalama şehre 270.000 m3 su verilmektedir. 

Çatalan İçme suyu Arıtma Tesislerinde üretilen 135.000.000 m3 suyun arıtımında 190.000 
kg. Klor, 2.000.000 kg ise Demir III Klorür kullanmaktadır. 

Ayrıca tesiste üretilen suyun çamurdan ayrılması ve çamur bertarafı için yıllık 4.000 kg. 
polimer kullanılmakta ve ortalama 1.000.000 kg. çamur üretilmektedir.

Tesiste su arıtımı için ortalama yıllık 1.900.000 kWh elektrik, üretilen suyun tesisten terfi 
ve dağıtımı için tesisin pompa ünitesinde 14.000.000 kWh elektrik enerjisi harcanmaktadır.

ASKİ,  halk sağlığını korumak ve sürekli olarak su kalite ve kontrolünü sağlamak için 
hamsu, arıtma prosesi, depolar, dağıtım şebekesi, köy ve beldelerin içme suyu ve abone 
musluklarından 2013 yılında 21.983 adet numune almış, 58.689 adet parametre analizi 
yapmıştır.

2.3.4.3.2. Atık Su Arıtma 

Kurumumuz bünyesinde atık su arıtma işlemi yapan merkezde 3 adet atık su arıtma 
tesisi bulunmakta olup, bunlar; Seyhan, Yüreğir ve Karaisalı Atık su Arıtma Tesisi’dir. Söz 
konusu arıtma tesislerinde yaklaşık yıllık ortalama 95.000.000 m3 atık su arıtılmakta ve bu 
arıtma sonucu 230.000 m3 çamur elde edilmekte, söz konusu çamurdan yıllık 6.000.000 m3 
biogaz elde edilmekte bu gazın jeneratörlerde kullanımı neticesinde yaklaşık 11.000.000 
kWh elektrik elde edilmektedir, tesislerin işletimi sonucunda yıllık 18.000.000 kWh elektrik  
harcanmakta olup, böylece tesisin kullandığı elektriğin %60 yine tesislerden elde edilmiş 
olmaktadır.

İlçelerde ise arıtma işlemi yapan 4 adet atık su arıtma tesisi bulunmakta olup, bunlardan 
en önemlisi Ceyhan Atık su Arıtma Tesisi olup, henüz yapım aşamasındadır, diğerleri ise 
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Kozan, Yumurtalık, Tufanbeyli’de bulunmakta olup, bunlar küçük boyutta mekanik ön arıtma 
işlemi yapan tesisler olup, plan döneminde söz konusu tesislerin modern bir arıtma sistemine 
sahip olması için gerekli çalışmaların yapılması plan dahilindedir.

Seyhan Atık su Arıtma Tesisi:
Adana Yüreğir ve Seyhan Atık su Arıtma Tesislerinin Anahtar Teslim İnşaatı, Devreye 

Alınması ve İşletilmesi’ işi kapsamında yapılan Seyhan Atık su Arıtma Tesisi inşaatı 07.06.2003 
tarihinde tamamlanmış, 07.06.2004 tarihinde de devreye alma dönemi de tamamlanarak 
tesis aynı tarihte işletmeye alınmıştır. 

Seyhan Atık su Arıtma Tesisi’nin aşamalar halinde inşaa edilmesi planlanmıştır. Birinci 
aşama, hedef yıl 2010 yılı tahmini baz alınarak, mekanik ön arıtma, ön çökeltme ve çok yüklü 
aktif çamur prosesine göre biyolojik arıtmayı kapsamaktadır. Bu aşamada çürütücüler ve 
çamur su-giderme tesisleri de inşaa edilmiştir. İkinci aşama hedef yılı 2025 olup, bu aşamada 
azot ve fosfor arıtımı da planlanmıştır.

600.000 m2 alan üzerine kurulu Seyhan Atık su Arıtma Tesisi, konum olarak Seyhan İlçesi, 
Yenidam Mahallesi, 17 Sok. No:10’da bulunmaktadır. Seyhan Atık su Arıtma Tesisi 1.150.000 
PE48 nüfusa göre inşaa edilmiş, 227.000 m3/gün kapasitelidir. Seyhan Nehri ve drenaj 
kanallarına arıtılmadan deşarj edilen evsel ve ön arıtmadan geçirilen endüstriyel atık sular 
arıtılmakta ve arıtılmış su TD8 drenaj kanalına verilerek Akdeniz’e ulaşmaktadır. 

Atık su Arıtma Tesislerinde çamur arıtması yapılmakta olup, çamurdan üretilen metan 
gazı ile elektrik enerjisi üretilmekte ve tesislerin elektrik enerjisi ihtiyacının bir kısmı 
karşılanmaktadır. 

Atık su Arıtma Tesislerinde üretilen çamur, tarımda gübre olarak kullanılabilecek 
niteliktedir. Seyhan Atık su Arıtma Tesisi ihale usulu ile işletilmektedir, gelecek yıllarda da 
ihale usulü ile işletilmeye devam edilecektir.

Seyhan Atık su Arıtma Tesisinde üretilen biogazın elektrik enerjisine çevrilmesi amacıyla 
kurulmuş olan mevcut gaz jeneratörü tam kapasite çalışmakta ve 2013 yılı verilerine göre 
tesis elektrik enerjisi ihtiyacının ortalama %56’sı karşılanmaktadır. 

Tesislerden çıkan arıtılmış suyun özellikleri Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Avrupa Birliği 
standartlarına uygundur.

Tablo 24: Seyhan Atık Su Arıtma Tesisi Ana Parametreler

SEYHAN Atık su ARITMA TESİSİ ANA PARAMETRELER

Proje Hedef Yılı 2010 2025
Toplam Eşdeğer Nüfus 1.151.066 E.N48 1.760.958 E.N55
Günlük Debi 227.346 m3/gün 311.973 m3/gün

Giriş BOİ5 Konsantrasyonu    243 mg/lt 310 mg/lt

Toplam BOİ5 55,251 kg/gün 96,853 kg/gün

(Kaynak: İşletmeler Dairesi Başkanlığı/2013)
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Tablo 25: Atık su Arıtma Tesisi Atık su Kalite Değerleri

SEYHAN Atık su ARITMA TESİSİ

Atık su ARITMA TESİSİ Atık su KALİTE DEĞERLERİ TABLOSU
 (2013 Yılı Aylık Değerler) 

2013 Arıtılan Atık 
su Miktarı

Tesis Girişi Atık su Kalitesi Tesis Çıkışı  Atık su Kalitesi

Kapasite Tesis Girişi BOİ5 KOİ AKM BOİ5 KOİ AKM

Birim m3/ay kg/gün kg/gün kg/gün mg/l mg/l mg/l

Yönetmelik 
Değeri 6.820.380 <=55.251 <110.502 <=63.340 <=35 <=90 <=25

Ocak 6.303.707 55.107 70.562 42.485 21,00 47,00 11,00

Şubat 5.277.929 49.763 67.104 40.149 27,00 54,00 17,00

Mart 5.705.209 45.457 59.812 40.672 26,00 52,00 11,00

Nisan 5.106.739 37.960 53.110 30.470 23,00 44,00 9,00

Mayıs 5.585.944 27.830 38.921 22.524 7,00 22,00 2,00

Haziran 5.917.166 29.980 39.053 23.668 23,00 47,00 11,00

Temmuz 6.174.820 47.805 55.573 53.183 17,00 35,00 7,00

Ağustos 6.169.025 40.000 49.352 51.342 19,00 29,00 7,00

Eylül 4.937.476 31.600 39.829 37.525 20,00 34,00 8,00

Ekim 5.538.533 40.020 51.097 42.521 19,00 31,00 9,00

Kasım 5.020.784 43.380 57.438 41.971 24,00 46,00 15,00

Aralık 5.586.708 44.310 63.960 38.530 16,00 44,00 12,00

Toplam 62.222.407

Ort(m3/ay) 5.185.200 41.101 53.817 38.753 20,16 40,41 10,67

Ort(m3/gün) 172.840

(Kaynak: ASKİ, İşletmeler Dairesi Başkanlığı/2013)
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Yüreğir Atık Su Arıtma Tesisi:
Adana Yüreğir ve Seyhan Atık su Arıtma Tesislerinin Anahtar Teslim İnşaatı, Devreye 

Alınması ve İşletilmesi İşi” kapsamında yapılan,  Yüreğir Atık su Arıtma Tesisi ilk etapta 
Seyhan Atık su Arıtma Tesisi ile eş zamanlı mekanik arıtma tesisi olarak inşaa edilmiş, 
biyolojik arıtma tesisine dönüştürülmesine karar verilmesi ile 28.06.2004 tarihinde inşaatına 
başlanmış, inşaat dönemi 27.02.2006 tarihinde tamamlanarak devreye alınmıştır. Devreye 
alma döneminin ardından Yüreğir Atık su Arıtma Tesisi 07.06.2007 tarihi itibari ile işletmeye 
alınmıştır.

400.000 m2 alan üzerine kurulu olan Adana Yüreğir Atık su Arıtma Tesisi konum olarak, 
Yüreğir İlçesi Akdeniz Mahallesi 250 Sokak No:30’da kum ocakları mevkiinde bulunmaktadır.

530.000 PE50 nüfusa göre inşaa  edilmiş olan 128.000 m3/gün kapasitelidir.  

Adana Seyhan bölgesine ait atık sular direkt olarak Akdeniz’e dökülerek, Akdeniz’in 
kirletilmesine sebep olmaktaydı. Bu tesisle, Seyhan Nehri’ne arıtılmadan deşarj edilen 
evsel ve ön arıtmadan geçirilen endüstriyel atık sular arıtılmakta ve arıtılmış su kollektörü 
vasıtasıyla Seyhan Nehri’ne verilmektedir.

Tam biyolojik arıtmaya göre inşa edilmiş olan Yüreğir Atık su Arıtma Tesisinde çamur 
arıtma yapılmakta olup çamurdan üretilen metan gazı ile elektrik enerjisi üretilmekte ve 
2013 yılı verilerine göre tesisin % 85 elektrik enerjisi karşılanabilmektedir. Arıtma tesisinden 
üretilen çamur çöp döküm alanına bertaraf edilmektedir. 

Tesis için gelen koku kaynaklı şikayetler sebebiyle tesise bazı yapıların kapatılarak gelişmiş 
koku giderim sistemi kurulmuş ve işletilmeye devam edilmektedir.

Tablo 26: Yüreğir Atık Su Arıtma Tesisi Ana Parametreler

YÜREĞİR Atık su ARITMA TESİSİ ANA PARAMETRELER

Proje Hedef Yılı Birinci Aşama 2015 2025

Toplam Eşdeğer Nüfus 531.940 E.N50 709.255 E.N50 924.000 E.N50

Günlük Debi 128.205 m3/gün 170.940 m3/gün 203.972 m3/gün

Giriş BOİ5 Konsantrasyonu      
(biyo kimyasal oksijen ihtiyacı ) 207,5 mg/lt 249 mg/lt

Toplam BOİ5 35.463 kg/gün 50.798 kg/gün

(Kaynak: ASKİ, İşletmeler Dairesi Başkanlığı/2013)
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YÜREĞİR Atık su ARITMA TESİSİ
Atık su ARITMA TESİSİ Atık su KALİTE DEĞERLERİ TABLOSU 

(2013 Yılı Aylık Değerler)

2013 Arıtılan Atık 
su Miktarı

Tesis Girişi Atık su Kalitesi Tesis Çıkışı  Atık su 
Kalitesi

Kapasite Tesis Girişi BOİ5 KOİ AKM BOİ5 KOİ AKM
Birim m3/ay kg/gün kg/gün kg/gün mg/l mg/l mg/l
Yönetmelik 
Değeri 3.846.150 <=26.597 <=53.094 <=31.917 <=35 <=90 <=25
Ocak 2.266.366 16.230 30.000 13.964 25,00 44,00 9,00
Şubat 2.414.562 17.937 33.632 17.160 24,00 53,00 13,00
Mart 2.534.377 21.583 33.028 17.004 23,00 57,00 19,00
Nisan 2.413.803 17.781 27.517 16.575 22,00 55,00 21,00
Mayıs 2.811.983 19.502 31.114 17.779 23,00 75,00 20,00
Haziran 2.810.316 22.295 32.600 15.831 21,00 69,00 22,00
Temmuz 2.693.956 21.812 30.068 17.641 18,00 77,00 22,00
Ağustos 2.581.148 21.732 30.390 17.818 25,00 78,00 23,00
Eylül 2.705.204 22.640 29.125 18.575 17,00 78,00 22,00
Ekim 2.558.845 21.626 32.026 15.188 16,00 76,00 21,00
Kasım 2.492.286 21.230 32.482 18.360 17,00 65,00 20,00
Aralık 2.490.239 22.243 29.963 17.752 20,00 68,00 15,00
Toplam 30.773.085
Ort(m3/ay) 2.564.424 20.405 30.995 16.970 20,91 66,25 18,91
Ort(m3/gün) 85.400

(Kaynak: ASKİ, İşletmeler Dairesi Başkanlığı/2013)

Karaisalı Atık su Arıtma Tesisi:

Karaisalı Atık su Arıtma Tesisi’nin 11.08.2008 tarihinde inşaatına başlanmıştır. 25.01.2009 
tarihi itibariyle işletmeye alınmış, işin yüklenicisinin 3 aylık işletmesi sonunda 31.03.2010 
tarihinden itibaren teslim alınmıştır.

Karaisalı Atık su Arıtma Tesisi, Karaisalı İlçesi Karapınar Mahallesi, Yanıkdeğirmen 
mevkiinde hazineye ait 31.789 m2’lik arazi üzerinde kurulmuştur. Karaisalı Atık su Arıtma 
Tesisi 2015 yılına kadar 10.000 kişi nüfusa hizmet edecek kapasitede kurulmuştur.

İlçede kanalizasyon sistemi yaklaşık 8 km uzunluğunda muhtelif çaplarda döşenmiş olup, 
arıtma tesisi alanına kadar getirilmiştir. Arıtma tesisi çıkışından çıkan arıtılmış su Üçürge 
Çayı’na deşarj edilmektedir. 

Tablo 27: Karaisalı Atık su Arıtma Tesisi Ana Parametreler

KARAİSALI Atık su ARITMA TESİSİ ANA PARAMETRELER

Proje Hedef Yılı 2015 2025
Toplam Eşdeğer Nüfus 10.000 20.000
Günlük Debi 1.200 m3/gün 2.600 m3/gün
Giriş BOİ5 Konsantrasyonu  245 mg/lt 245 mg/lt

Toplam BOİ5 323,4 kg/gün 700,7 kg/gün

(Kaynak: ASKİ, İşletmeler Dairesi Başkanlığı/2013)
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2.3.5. MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Genel Müdürlük merkez binasında bulunan Abone Hizmetleri Merkezi’nde 
vatandaşlarımızın abonelikle ilgili işlemleri tek bir ana merkezde toplanmıştır. 

Bu merkezde abonelerimize; Danışma, Halkla İlişkiler Servisi,  Abonelik Kayıt Servisi, 
Abonelik Sözleşmesi Servisi, Kaçak Şefliği Servisi ve Abonelik Devir, Hesap Kesme-Açma, 
Endeks Farkı Servisi ile abonelerimize hizmetin en iyisini sağlıklı bir biçimde en kısa 
sürede vatandaş memnuniyetini de kazanarak işlemlerin verimli bir şekilde yürütülmesi 
sağlanmaktadır.

Abone işlemlerinde çağın teknolojik imkânlarından sonuna kadar yararlanılmakta, endeks 
okuma işlemleri, borçlu abonelerin sularını kullanıma kapatılması ve borcunu ödeyen 
abonelerin sularının kullanıma açılması için iş emirleri on-line olarak oluşturulmakta ve buna 
göre işlemler sonuçlandırılmaktadır.  

ASKİ, 2014 yılı itibariyle, 6360 Sayılı Kanun ile yerleşim yerlerindeki aboneler dahil olmak 
üzere yaklaşık 699.851 adet aboneye hizmet vermektedir.

Plan döneminde abonelerin abonelik ile ilgili tüm belgelerinin elektronik sisteme 
aktarılması, abone sicil bilgilerinin güncellenmesi, 6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımıza 
giren yerleşim yerlerindeki aboneliklerin devrinin tamamlanması plan dahilindedir.

Tablo 28: Abone Sayılarımız

ABONE SAYILARIMIZ

Abonelik Türü 2012 2013 2014

Normal Su Abone Sayısı                       497.052 Adet 506.001 Adet 693.345 Adet

KSUB Abone Sayısı 4.075 Adet 4.070 Adet 4.102 Adet

Resmi Abone Sayısı 1.501 Adet 1.629 Adet 2.404 Adet

Genel Toplam 502.628 Adet 511.700 Adet 699.851 Adet

2.4. PAYDAŞ ANALİZİ

Paydaş, kurumdan doğrudan veya dolaylı etkilenen ve kurumu etkileyen, kuruma girdi 
sağlayan; kurumun sunduğu, işbirliği yaptığı kişi, grup ve kurumlar olarak nitelenebilir. 
Paydaş analizi, paydaşların görüş, düşünce önerilerinin, bilimsel ilke ve yöntemlere uygun 
olarak doğrudan ve dolaylı olarak tespit edilmesi, analiz edilmesi ve yorumlanmasına yönelik 
bir uygulamalı saha çalışmasıdır.

Çalışma kapsamında, iç ve dış paydaşları kapsayan bir kategorik liste hazırlanmıştır. 
Müşteriler, dış paydaş grubuna dahil edilmiştir. Buna göre ASKİ’nin iç ve paydaşlarının 
kategorik gruplandırması, paydaş türü, gerekçesi ve önceliği aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 29: Paydaş Listesi

Paydaş Grubu Paydaş 
Türü Gerekçe Önceliği

Genel Karar Organı (Adana Büyükşehir 
Belediye Meclis Üyeleri), Denetçiler, Yönetim 

Kurulu, Yöneticiler, Çalışanlar
İç

Hizmet Üretmek Yüksek

Adana Büyükşehir Belediyesi,
Sendikalar, İlçe Belediyeleri,

Yüklenici ve Taşeronlar

Hizmetin 
Üretilmesine 

Doğrudan Katkı 
Sağlamak

Düşük

Çevre ve Orman Bakanlığı,
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

Üniversiteler, Meslek Örgütleri,
Bankalar-Finans Kuruluşları,

İçişleri Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı,Valilik,
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, 

Tedarîkçiler
Dış

Hizmetin 
Üretilmesini 

Doğrudan 
Etkilemek

Yüksek

Kaymakamlıklar,Muhtarlıklar,
Sivil Toplum Kuruluşları, 

Uluslararası Kuruluşlar, Siyasi Partiler

Hizmetin 
Üretilmesini Dolaylı 

Etkilemek
Düşük

Büyük Tüketiciler,
Küçük Tüketiciler Hizmeti Tüketenler Yüksek

ASKİ’nin stratejik planlama çalışmalarının katılımcı bir anlayışla yürütülmesi çerçevesinde 
kurum çalışanları ile ayrı bir anket gerçekleştirilmiştir. Kurum çalışanlarının dışında kalan 
paydaşlar için ortak bir anket uygulanmıştır.

2.4.1. İÇ PAYDAŞ ANALİZİ
2015-2019 Stratejik Planı ve 2015 Yılı Performans Programı çalışması kapsamında, 

çalışanların örgütsel yapı, örgüt kültürü, performans değerlendirmesi, idarî-fiziki altyapı ve iş 
tatmini konularındaki değerlendirmelerini ve beklentilerini belirlemek amacıyla 10 soruluk 
ankete 2.446 personelden 1.308’i katılmıştır. Elde edilen bulguları şu şekilde özetlemek 
mümkündür:

1. Çalışanlar, “Çalışma ortamınızın fiziki koşullarından memnun musunuz?” sorusuna; 
çalışanların %76’sı memnun olduğunu, %24’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. Genel 
olarak çalışanların büyük bir kısmı çalıştıkları ortamın fiziki koşullarından memnun olduğunu 
ifade etmiştir.

2. Çalışanlar, “Teknolojik donanım ve bilgi işlem hizmetlerinden memnun musunuz?” 
sorusuna; çalışanların %82’si memnun olduğunu, %18’i memnun olmadığını ifade 
etmiştir. Personeller kurum bünyesindeki görevleri ile ilgili kullanılan sistem, makine vb. 
enstrümanlardan büyük oranda memnuniyet duymaktadır.
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3. Çalışanlar,”Personele yönelik hizmetlerden (özlük, tayin, terfi, tahakkuk işlemleri vb.) 
memnun musunuz?” sorusuna; çalışanların % 88’i memnun olduğunu, , %12’si memnun 
olmadığını ifade etmiştir. Çalışanların özlük, terfi, maaş gibi işlemlerden büyük oranda 
memnun olup yapılan iş ve işlemleri benimseyerek güven duymaktadırlar. 

4. Çalışanlar, “Sunulan hizmetlerden ve yürütülen çalışmalarda birimler arası koordinasyon 
(bilgi alış-verişi) düzeyinden memnun musunuz?” sorusuna; çalışanların %78’i memnun 
olduğunu,  %22’si memnun olmadığını ifade etmiştir.Plan döneminde koordinasyonu 
istenilen seviye getirmek için çalışmalar planlanmıştır.

5. Çalışanlar, “Kurum çalışanı olarak görevinizden memnun musunuz?” sorusuna; 
çalışanların %89’u memnun olduğunu, %11’i memnun olmadığını ifade etmiştir. ASKİ’de 
görev yapan personellerin görevlendirmeleri konusunda hassas davranılması, tüm sistem ve 
enstrumanlar iyi olsa bile bunları kullanan personellerin görev memnuniyetsizliği durumunda 
aksaklıklar yaşandığı bir gerçek olup, bu nedenle personellerin görevlerini benimsemesine 
hassas davranıldığı ve kurum çalışanlarının çok azı dışında bu durumdan memnuniyet 
duyduğu anlaşılmaktadır.

6. Çalışanlar, “Kurum çalışanı olarak aldığınız ücretten memnun musunuz?” sorusuna; 
çalışanların %82’si memnun olduğunu, %18’i memnun olmadığını ifade etmiştir.

7. Çalışanlar, “Kurum personelinin niteliksel (görevinin gerektirdiği uzmanlık, bilgi) 
düzeyinden memnun musunuz?” sorusuna; çalışanların %84’ü memnun olduğunu, %16’sı 
memnun olmadığını ifade etmiştir. Plan döneminde çalışanların daha da donanımlı hale 
gelmesi için faaliyet planları hazırlanmıştır.

8. Çalışanlar, “Birim amirlerinizle olan iletişiminizden (bilgilendirme, sorun iletme-çözüm 
bulma, destek alma, güvende hissetme vb.)  memnun musunuz?” sorusuna; çalışanların 
%86’sı memnun olduğunu, %14’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. Görüldüğü üzere 
ASKİ’de ast üst ilişkisi bakımından herhangi bir yoğun nitelikte problem gözükmemektedir. 
Bu durum yönetici sınıfın görevin gerektirdiği bilgi donanımına ve yeterli olgunluğa sahip 
olduğu, astların üstlerini benimseyerek güven duyduğu ortaya çıkmaktadır.

9. Çalışanlar, “Çalıştığınız bölümün işleyişi konusunda önerilerinizin dikkate alınmasından 
memnun musunuz?” sorusuna; çalışanların %82’si memnun olduğunu, %18’i memnun 
olmadığını ifade etmiştir. 

10. Çalışanlar, “Çalıştığınız birimde size verilen değerden memnun musunuz?” sorusuna; 
çalışanların %83’ü memnun olduğunu, %17’si memnun olmadığını ifade etmiştir.

ASKİ çalışanları genel olarak, ücretlerinden, birimler arası koordinasyondan, donanım 
ve bilgi sistemlerinden, personel hizmetlerinden, verilen görevden, ast ve üst iletişiminden 
büyük oranda memnun olup, kuruma güven duymaktadırlar. Ancak çalışılan fiziki ortam 
konusunda sorunları olduğu ortaya çıkmış olup, nitekim plan döneminde bu problemi çözme 
konusunda ihtiyaçları karşılayacak bir merkez hizmet binası yapımı plan dahilindedir.

ASKİ çalışanları dışındaki iç paydaşların ASKİ’nin mevcut durumu ve hizmet politikaları ile 
gelecekteki amaç ve hedef tasarımları konusunda görüşleri alınmıştır. 



2015-2019 STRATEJİK PLAN

73

Genel olarak değerlendirme yapılırsa, alınan görüşler neticesinde ASKİ, temiz su üretimi, 
arıtılması ve sunumu ve müşteri hizmetleri konusunda başarılı bulunmuştur.

ASKİ’nin sunduğu hizmetler bakımında hangisine daha fazla önem vermesi gerektiği ile 
ilgili soruya paydaşların vermiş oldukları cevaplarda, temiz su üretimi ve dağıtımı birinci 
öncelik olarak ifade edilmiştir. Bunu sırasıyla su kaynaklarının ve havzalarının korunması, 
atık suların toplanması ve arıtılması, dere ıslahları izlemiştir.

Paydaşların ASKİ ile ilişkilerindeki memnuniyet oranı %74’dir. ASKİ ile iç paydaşlar arasında 
ortaklaşa gerçekleştirilen  faaliyetler ve projelerin başarılı şekilde yürütülmesi konusundaki 
memnuniyet oranı  %76’dır.

İç paydaşların ASKİ ile en fazla ortak çalışma yaptıkları alanlar ise; 1) Yağmur sularının 
toplanması ve uzaklaştırılması, 2) Çevrenin korunması ve kontrolü olarak belirlenmiştir.

İç paydaşların, ASKİ’nin başarısını olumlu etkileyen faktörler konusundaki soruya 
verdikleri cevaplar dikkate alındığında; “Musluktan akan suyun içilebilmesi, yağmur suyu ve 
kanalizasyon konusundaki yatırımları, abone hizmetlerindeki kullandığı çağdaş yöntemler, 
halkın hizmet memnuniyetine öncelik vermesi’’ öne çıkmıştır.

İç paydaşlar tarafından  ASKİ’nin başarısını olumsuz etkileyen veya etkileyebilecek olan 
faktörler ile ilgili görüşlerinde ; “Su kayıp ve kaçak oranının yüksekliği, atık su ve yağmur suyu 
hatlarının büyük oranda birleşik çalışması” öne çıkmaktadır.

İç paydaşların ASKİ’nin hizmetleri ile ilgili önerileri ile ilgili görüşleri ise; “İçme suyu ve 
kanalizasyon çalışmaları sonrasında asfaltlama çalışmalarının hemen yapılması, altyapı 
çalışması yapan diğer kurum ve kuruluşlarla daha koordine çalışması ve sürekli bilgi 
alışverişinde bulunulması, yapılacak toplantılarla işbirliğinin artırılması, altyapı kazılarının 
kısa sürede tamamlanması, ilçe belediyelerini ilgilendiren projelerde ilgili belediyelerden 
yetkililerin katılımına imkân verilmesi” şeklindedir.

İç paydaşların ASKİ ile işbirliğine açık olduğu konular ise; “Altyapı çalışmalarının online 
yürütülmesi, sosyal ve kültürel organizasyonlar, havza koruma, çevre koruma, dere ıslahı, 
kaçak yapı ile mücadele, altyapı bilgi sistemleri, atık su ve yağmur suyu altyapısı, kamulaştırma 
işlemleri” şeklinde belirlenmiştir.

2.4.2. DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ
Adana (Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir ve Karaisalı) merkez mahallelerinde 2.059 

kişi/kurum ile, 6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren İlçelerdeki mahallerde 1.068 
kişi/kurum ile, Köy olup 6360 sayılı Kanun ile mahalle statüsüne dönüşen yerlerde 175 kişi 
(muhtarlar) ile hizmet alanındaki ASKİ hizmetleri ve hizmet alanında bulunan alt ve üstyapıda 
eksiklik ya da memnuniyet ve yapılması gerekenler hakkında görüş ve bilgi alınmıştır. 

a) Adana Merkez İlçeler Dış Paydaş Anketi Analizi: Adana İl merkezinde kurum ve kişilere;

1. “Vatandaşlarımızın yaşamlarını sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede sürdürebilmeleri 
için ASKİ Genel Müdürlüğü’nün sunduğu hizmetleri yeterli buluyor musunuz?” sorusu 
sorulmuştur. Sorulan soruya paydaşların  %80,72’si evet , %19,28’i hayır cevabı vermiştir. 
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2. “ASKOM (444 27 54-185) aracılığı ile ASKİ Genel Müdürlüğü’ne bildirilen su, kanalizasyon 
vb. gibi arızalara gerekli müdahalelerin en kısa sürede ve yeterli düzeyde yapıldığını düşünüyor 
musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Sorulan soruya paydaşların  %77,95’i evet, %22,05’i ise 
hayır cevabı vermiştir. 

3. “ASKİ Genel Müdürlüğü’nün hizmet kalitesini çağdaş yaşam şartlarına uygun 
buluyor musunuz. Görüş, öneri, dilek ve şikayetlerine önem verdiğine ve en kısa sürede 
sonuçlandırdığına inanıyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Sorulan soruya paydaşların  
%78,68’i evet, %21,32’si ise hayır cevabı vermiştir. 

4. “ASKİ Genel Müdürlüğü’nün su tasarrufu konusunda vatandaşımıza yönelik 
bilinçlendirme çalışmalarının yeterli düzeyde olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu 
yöneltilmiştir. Sorulan soruya paydaşların  %63,09’u evet, %36,91’i hayır cevabı vermiştir.

5. “ASKİ Genel Müdürlüğü’nün şehre verdiği ÇATALAN içme suyunun nitelik ve kalite 
bakımından insan sağlığına uygun olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. 
Sorulan soruya paydaşların, %88,30’u evet, % 11,70’i ise hayır cevabını vermiştir.

6. “ASKİ Genel Müdürlüğü’nün hizmet alanının genişlemesine ve Adana nüfusunun 
artmasına rağmen içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin kalitesinde artış görüyor 
musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Sorulan soruya paydaşların, %79,75’i evet, %20,25’i ise 
hayır cevabını vermiştir.

7. “Abonelik işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde yapıldığına inanıyor musunuz?” sorusu 
yöneltilmiştir.” Sorulan soruya paydaşların, % 79,26’sı evet, % 20,74’ü ise hayır cevabını 
vermiştir.

8. “ASKİ Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden gerçekleştirilen (Kredi kartı ile Borç 
ödeme, Sayaç Değişimi v.b) işlemlerin size büyük kolaylıklar sağladığını düşünüyor 
musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Sorulan soruya paydaşların, % 88,64’sı evet, %11,36’sı 
hayır cevabını vermiştir.

9. “ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan “ASKİMATİK” veznesinin Adana 
genelinde yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir.  
Sorulan soruya paydaşların % 91,84’ü evet, %8,16’sı hayır cevabını vermiştir.

Genel olarak paydaşlar ASKİ’nin sunduğu hizmetleri yeterli bulmakta olup, küçük bir kısmı 
verilen hizmetlerde problem olduğunu dile getirmiştir.

b) Adana Taşra İlçeler  Dış Paydaş Anketi Analizi: Adana taşra ilçelerinde kurum ve 
kişilere;

1.“ASKİ Genel Müdürlüğünün hizmet kalitesinin çağdaş yaşam şartlarına uygun, 
vatandaştan gelen görüş, öneri, dilek ve şikayetlerine önem verdiğine  ve en kısa sürede 
sonuçlandırıldığına inanıyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir.  Sorulan soruya paydaşların % 
62,97’si evet, % 20,23’si hayır % 16,80’i bilgim yok cevabını vermiştir.
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2. “ASKOM (444 27 54-185) aracılığı ile ASKİ Genel Müdürlüğü’ne bildirilen su, 
kanalizasyon vb. gibi arızalara gerekli müdahalelerin en kısa sürede ve yeterli düzeyde 
yapıldığını düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Sorulan soruya paydaşların % 
57,49’u evet, % 27,83’ü hayır % 14,68’i bilgim yok cevabını vermiştir.

3. “İlçenizde içme suyu kaynaklarınızın yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu 
yöneltilmiştir.  Sorulan soruya paydaşların % 42,32’si evet, % 50,88’si hayır % 6,80’i bilgim 
yok cevabını vermiştir.

4. “İlçenizde içme suyu altyapısının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu 
yöneltilmiştir.  Sorulan soruya paydaşların % 25,29’su evet, % 70,17’si hayır % 4,54’ü bilgim 
yok cevabını vermiştir.

5. “İlçenizde sunulan içme suyunun nitelik ve kalite bakımından insan sağlığına uygun 
olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir.  Sorulan soruya paydaşların % 31,07’si 
evet, % 62,21’i hayır % 6,72’si bilgim yok cevabını vermiştir.

6. “İlçenizde içme suyu kesintisi yaşanıyor mu?” sorusu yöneltilmiştir.  Sorulan soruya 
paydaşların % 64,74’ü evet, % 33,37’si hayır % 1,89’u bilgim yok cevabını vermiştir.

7. “İlçenizde abonelik işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde yapıldığına inanıyor 
musunuz?” sorusu yöneltilmiştir.  Sorulan soruya paydaşların % 63,33’ü evet, % 16,92’si 
hayır % 19,75’i bilgim yok cevabını vermiştir.

8. “İlçenizde, ASKİ Genel Müdürlüğüne ait tahsilat veznelerinin veya ödeme araçlarının 
(PTT, İnternet, Banka, v.s.) yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir.  
Sorulan soruya paydaşların % 76,71’i evet, % 16,98’si hayır % 6,31’i bilgim yok cevabını 
vermiştir.

9. “İlçenizde, Kanalizasyon altyapısının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu 
yöneltilmiştir.  Sorulan soruya paydaşların % 24,23’ü evet, % 71,29’u hayır % 4,48’i bilgim 
yok cevabını vermiştir.

10. “İlçenizde, kullandığınız içme suyu şebeke suyu   mudur?” sorusu yöneltilmiştir.  
Sorulan soruya paydaşların % 85,38’i evet, % 8,55’i hayır % 6,07’si bilgim yok cevabını 
vermiştir.

Sonuç: Yukarıda da görüldüğü üzere ilçelerde; içme suyu ve kanalizasyon altyapısı, içme 
suyu kalitesi ve içme suyu kesintisi hakkında memnuniyetsizlik bulunmaktadır. Stratejik 
Plan kapsamında ve plan döneminde 6360 Sayılı Yasa ile hizmet alanımıza giren ilçelerde 
öncelikle içme suyu kaynağı ve kalitesi ve içme suyu ve kanalizasyon şebekesi konusundaki 
eksiklik ve memnuniyetsizliklerin ortadan kaldırılması ASKİ’nin  öncelikli hedefleri arasında 
yer almaktadır. 

c) Mahalleye dönüşen Köylerde Yapılan Dış Paydaş Anketi Analizi: 6360 Sayılı Kanun ile 
köyden mahalleye dönüşen yerlerin muhtarlarına;
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1., “ASKİ Genel Müdürlüğü’nün ASKOM (ALO 185) istek, şikayet hattını kullanıyor 
musunuz?” sorusu yöneltilmiştir.  Sorulan soruya paydaşların % 39,43’ü evet, % 41,14’ü 
hayır % 19,43’ü bilgim yok cevabını vermiştir.

2. “ASKİ Genel Müdürlüğü’nün görüş, öneri, dilek ve şikayetlere önem verdiğine ve en 
kısa sürede sonuçlandıracağına güveniyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Sorulan soruya 
paydaşların % 82,86’sı evet, % 13,14’ü hayır % 4,00’ı bilgim yok cevabını vermiştir.

3. “Köyünüzde içme suyu kaynaklarımızın yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu 
yöneltilmiştir.  Sorulan soruya paydaşların %46,29’u evet, % 53,14’ü hayır % 0,57’si bilgim 
yok cevabını vermiştir.

4. “Mahallenizde sunulan içme suyunun nitelik ve kalite bakımından insan sağlığına 
uygun olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir.  Sorulan soruya paydaşların % 
40,57’si evet, % 52,57’si hayır % 6,86’sı bilgim yok cevabını vermiştir.

5. “Su faturanızın ödemesini Mahallenizde yapabiliyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir.  
Sorulan soruya paydaşların % 15,43’ü evet, % 82,28’u hayır % 2,29’u bilgim yok cevabını 
vermiştir.

6. “Mahallenizde  kanalizasyon altyapısı bulunmakta mıdır?” sorusu yöneltilmiştir.  
Sorulan soruya paydaşların % 25,14’ü evet, % 74,29’u hayır % 0,57’si bilgim yok cevabını 
vermiştir.

7. “Mahallenizde içme suyu altyapısı bulunmakta mıdır?” sorusu yöneltilmiştir.   Sorulan 
soruya paydaşların  % 73,71’i evet,  % 25,72’i hayır  % 0,57’si  bilgim  yok cevabını vermiştir.

8. “Mahallenizde atık su arıtması bulunmakta mıdır?” sorusu yöneltilmiştir.   Sorulan 
soruya paydaşların  % 6,86’sı evet,  % 93,14’ü hayır %0 bilgim yok cevabını vermiştir.

9. “Mahallenizde ASKİ’nin yürüttüğü hizmetler hakkında bilgiye sahip misiniz?” sorusu 
yöneltilmiştir.  Sorulan soruya paydaşların %46,86’sı evet, % 29,14’ü hayır % 24’ü bilgim yok 
cevabını vermiştir.

10. “Mahallenizde kullandığınız içme suyu, şebeke suyu mudur?” sorusu yöneltilmiştir.  
Sorulan soruya paydaşların % 70,86’sı evet, % 29,14’ü hayır cevabını vermiştir.

Sonuç: Yukarıda da görüldüğü üzere köylerde; içme suyu kaynağı ve kalitesi, fatura ödeme 
noktası, İçme suyu ve kanalizasyon altyapısı konusunda eksiklikler ve memnuniyetsizlikler 
bulunmaktadır. Stratejik Plan kapsamında ve plan döneminde 6360 Sayılı Yasa ile hizmet 
alanımıza giren köylerde içme suyu kaynağı ve kalitesi, içme suyu ve kanalizasyon altyapısı 
konusundaki eksiklik ve memnuniyetsizliklerin ortadan kaldırılması  ASKİ’nin  hedefleri 
arasında bulunmaktadır. 
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2.5. GZFT (SWOT) ANALİZİ
Mevcut durum analizi ve paydaşların görüşleri çerçevesinde ASKİ’nin sektörler itibariyle, 

güçlü ve zayıf yönleri, ASKİ’yi bekleyen fırsat ve tehditler aşağıda özetlenmiştir.

Tablo 30: Güçlü ve Zayıf (GZFT-SWOT) Analizi

1. Köklü kurumsal geçmiş.
2. Malî durumun ve piyasa itibarının iyi 

olması.
3. İdarî ve malî özerkliğe sahip olunması.
4. Öz gelirlerinin toplam gelir içindeki payının 

yüksek olması.
5. Sürekli nakit akışına sahip olunması.
6. Karar organının halk tarafından seçilmesi.
7. Personel eğitim düzeyinin göreceli olarak 

yüksek olması.
8. Hizmet içi eğitim programlarına önem 

verilmesi.
9. Merkezde su kaynaklarımızın kaliteli ve 

yeterli olması.
10. Merkezde modern  ve yeterli arıtma siste-

minin olması.
11. Şehre verilen temiz suyun büyük ölçüde 

atık su arıtma sistemine dönmesi.
12. Merkezde içme suyu ve atık su altyapısının 

büyük oranda tamamlanmış olması.
13. Teknik personelin yeterli olması.
14. Genç ve dinamik personel yapısına sahip 

olunması.
15. Teknolojik gelişmelere açık olunması.
16. Üst yönetimin ekip çalışmasına uygun 

olması ve tam desteği.
17. ISO Kalite Belgesine sahip olunması.
18. Bilgi işlem altyapısının yeterli ve sürdürüle-

bilir olması.
19. İhtiyaç duyulan yazılımların kendi bünye-

mizde üretilme kapasitenin yüksekliği.
20. Etkin çağrı merkezimizin olması.
21. Atık su arıtmada kullanılan elektriğin 

önemli oranda kendimiz tarafından üretil-
mesi.

22. Haberleşme altyapısının yeterli olması.

1. Su kayıp ve kaçak oranın yüksek olması.
2. Merkezde hizmet binasının yetersiz olması 

ve bu nedenle hizmet birimlerinin dağınık 
olması.

3. İç kontrol sisteminin kurulmamış olması.
4. Personele yönelik sosyal imkânların yeter-

siz olması.
5. İhtiyaç temini için hazırlanan teknik ve 

idarî şartnamelerin yetersiz ve eksik hazır-
lanması.

6. Mevzuat eğitimlerine ihtiyaç olması.
7. Kurumsal prosedürlerin tam olarak çıkartıl-

mamış olması.
8. İzleme değerlendirme sisteminin kurulma-

mış olması.
9. Atık suyun arıtılması sonucu ortaya çıkan 

çamurun ve diğer atıkların yeterince de-
ğerlendirilememesi.

10. Hizmet alanlarının büyük oranda geniş-
lemesi ve hizmet alanına giren yerlerde 
büyük alt ve üstyapı eksikliği.

11. Fiziksel ve dijital arşivin yetersiz olması
12. Altyapı ve yönetim bilgi sistemlerinin ye-

tersiz olması.
13. Atık su ve yağmur suyunun birleşik sistem 

olması
14. İstatistik veri çalışmalarının yetersiz olması
15. AR-GE Hizmetlerinin yetersiz olması ve 

koordinasyon sorunu.
16. Alacakların tahsil edilmesinde yaşanan 

zorluklar.
17. Hizmet alanın genişlemesinden dolayı ma-

kine ve araç altyapısının eksik olması.
18. Hizmetlerin yürütülmesinde diğer kurum-

larla koordinasyon ve işbirliği eksikliği.
19. Altyapı hizmetlerinin yapılaşmadan sonra 

sunulması.

Güçlü Yönler Zayıf Yönler
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Tablo 31: Fırsat ve Tehditler (GZFT-SWOT) Analizi

1. Merkezde su üretimi ve dağıtımı konusun-
da yeterli olunması.

2. Merkezde su kalitesinin standartların üze-
rinde olması.

3. Su üretimi ve dağıtımı konusunda yeterli 
bilgi ve tecrübeye sahip olunması.

4. Teknik personelin yeterli bilgi birikimine 
sahip olması.

5. Bilgi işlem altyapısının yeterli ve sürdürüle-
bilir olması.

6. Dünyada yaşanan hızlı teknolojik gelişme-
lerin getirdiği imkânlar.

7. Çevre Kanunu’nun getirdiği caydırıcı dü-
zenlemeler.

8. Türk Ceza Kanunu’nun kaçak yapılaşmaya 
getirdiği  caydırıcı hükümleri.

9. Türkiye’nin içme suyu alanında AB mükte-
sebatına uyum çabaları.

10. Çevre duyarlılığı ve bilincinin gelişmesi.
11. Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve internet 

kullanımının yaygınlaşması.
12. Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin var 

olması.
13. Dünyada atık su alanında yaşanan teknolo-

jik gelişmeler.
14. Koordinasyon için AYKOME’nin varlığı.
15. Kablosuz teknolojilerdeki gelişmeler.
16. Coğrafî Bilgi Sistemlerindeki gelişmeler.
17. Kalkınma plan ve programlarında suyun 

önemine yönelik politikaların vurgulanması.
18. E-belge ve E-imzanın uygulamalarının 

gelişmesi.
19. İnsan kaynakları yönetiminde çeşitli istih-

dam biçimlerinin mümkün olması.

1. 6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanının 
yüksek oranda genişlemesi ve hizmet 
alanının çok dağınık ve bölge koşullarının 
zor olması.

2. Hizmet alanına yeni eklenen yerlerdeki 
veri tabanın zayıf,  altyapılarının çoğu böl-
gede eksik olması.

3. 6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanına giren 
yeni eklenen yerlerden gelen aşırı borç 
yükü.

4. Hizmet alanımıza yeni giren İlçe ve Köy-
lerde birçok bölgede yeraltı ve yerüstü su 
kaynaklarının kıt ve sağlıksız olması.

5. 6360 Sayılı kanun ile hizmet alanımızın 
ve giderlerimizin yüksek düzeyde artışına 
karşın gelirimizin düşük oranda artması.

6. İmar planına aykırı yapılaşmalar.
7. İmar planlarında dere yataklarının korun-

maması.
8. Sanayi kuruluşlarının atık sularının kanali-

zasyon ve arıtma tesisine verdiği zararlar.
9. Ham su kaynaklarında artan kirlilik.
10. Ev sahibi kiracı ilişkilerinde yaşanan sıkın-

tılar.
11. Enerji maliyetlerinde muhtemel artışlar.
12. Kaçak su kullanım eğilimi.
13. Su havzaları üzerinde toplumsal talepler.
14. Araziler konusunda yetkili olan kurumlar 

arasındaki koordinasyon eksikliği ve ku-
rumlardaki teknik altyapı sorunları.

15. Mahkemelerin iş yükünün fazlalığı nede-
niyle davaların geç sonuçlanması.

16. Yaşanan ve yaşanabilecek kuraklık riskleri.

Fırsatlar Tehditler
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3.1. STRATEJİK ALANLAR
Mevcut durumun analizi ve sektörlerde yapılan atölye çalışmaları neticesinde oluşan ortak 

düşünceler çerçevesinde ASKİ’de stratejik öncelikli 5 alanın önem kazandığı anlaşılmıştır.

1.KURUMSAL GELİŞMENİN SAĞLANMASI VE SÜREKLİ OLARAK KAPASİTENİN ARTIRILMASI

Sürdürülebilir yönetim için yasal ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi, kurumlar ve 

paydaşlar arasında eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması önemlidir. Gerek 10. Kalkınma 

Planında, gerekse özel ihtisas komisyonu raporlarında, kurumsal kapasitenin artırılması 

önemli amaç olarak belirlenmiştir. Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023) de kurumsal 

kapasite vurgulanmıştır.

ASKİ’nin kurumsal yapısının daha etkin hale getirilebilmesi için organizasyon yapısının 

gözden geçirilmesi ve yeni dönem önceliklerine ve iş yapma biçimlerine göre yenilenmesi, 

aksamaların giderilmesi ve hizmet üretiminin, bütün Adana olarak sağlanması, mevcut 

yönetmelik ve yönergelerde oluşabilecek değişikliklerin zaman kaybetmeksizin 

güncelleştirilmesi, personelin sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı bilgi ve becerilerini 

artırarak gerekli ekipman ve araçların temin edilmesi, vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet 

verebilmek amacıyla her türlü bilişim altyapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, 

talep ve şikayetleri dikkate alarak tüm paydaşlarımızın memnuniyetine yönelik gerekli 

çalışmaların yapılması kurumsallaşma çalışmaları kapsamında yapılacaktır. 

3 Geleceğe Bakış
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2. SU KAYNAKLARINI ETKİLİ OLARAK YÖNETMEK, KORUNMASINI SAĞLAMAK, 
SÜRDÜRÜLEBİLİR OLARAK GELİŞTİRMEK VE YENİ SAĞLIKLI SU KAYNAKLARI TESPİT 
ETMEK.

ASKİ olarak, stratejik plan çalışmalarını, mevcut su havzaları ve onların doğal kaynaklarının 

korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili orta ve uzun vadeli kararlara 

ve yatırım programlarına rehberlik sağlamak, Adana’mızın havzalarını ekolojik, ekonomik, 

sosyal ve kültürel fayda ve hizmetleri ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin yeterli düzeyde ve 

sürdürülebilir olarak karşılanması için yapılacak çalışmalara ortak bir yol göstermektir. 

Bütün Adana’nın su hizmetini verecek olmamız ile su kaynağı ihtiyacı artmış ve mevcut 

kaynakların korunması ve yeni su kaynaklarının bulunması stratejik önceliğimizdir.

Sağlıklı içme suyu sunabilmek için, su kaynağından itibaren insan sağlığına uygun bir 

duruma getirilebilmesi için, eski şebekeler yenilenerek suyun depodan çıkışından evde 

musluktan akışına kadar süren yolculuğu online izlenecektir. Dezenfekte işlemi gelişmiş 

ülkeler standartlarına uygun olarak her abonenin içtiği suyun analiz sonuçlarını anlık 

olarak online görebileceği bir sistem kurulacaktır.  Böylece bütün vatandaşlarımızın 

musluklarından akan sağlıklı suyun içilmesi konusunda ASKİ’ye güveni artacaktır.

İçme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma, katı atık imha tesisleri gibi teknik altyapı hizmetlerinin 

sunumunda yaşanan yetersizlikler ve sıkıntıların hızla giderilmesi sağlanacaktır. Bütün 

Adana’nın mevcut durumu tespit edilerek ve 5 yıl içerisinde bitirilecektir. Adana’nın her 

noktasında aynı hizmet kalitesinin tutturulması için çalışmalara çok önem verilecektir. 
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3. 6360 SAYILI YASA İLE GENİŞLEYEN BÜTÜN ADANA’DAKİ YERLEŞİM YERLERİNİN 
İÇME SUYU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNİ YETERLİ MİKTAR VE KALİTEDE 
KARŞILAYABİLMEK İÇİN ALTYAPI VE ÜSTYAPI SİSTEMİNİ TAMAMLAMAK VE 
SÜRDÜREBİLİR KILMAK

06/12/2012 Sayı: 28489 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe 
Kurulması ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun ile büyükşehirlerin görev, yetki ve sorumluluk alanları genişlemiştir. ASKİ olarak 
2015-2019 stratejik plan dönemi boyunca bütün Adana’ya hizmet edeceğiz.

İlçelerde ve köylerdeki çok ciddi altyapı sorunları bulunmaktadır. Altyapı sorunlarının plan 
döneminde tamamlamak için bütün imkânlarımız ile çalışacağız. Gerek içme suyu gerek 
ise atık su problemlerini çözüp; abone bilgilerini, hat bilgilerini Coğrafî Bilgi Sistemi ve 
SCADA ile elektronik olarak takip edilebilir, kesinti ve çalışmaların bilgilendirmelerinin 
abone bilgi sistemi üzerinden yapılabileceği sistemleri bir an önce kullanır hale geleceğiz.

Vatandaşlarımızın temiz, sağlıklı içme suyu hakkını, en doğal ve en temel hak olarak 
görüyoruz ve hiçbir mazeretin olmayacağına inanıyoruz.

4. İÇME SUYU, KANALİZASYON VE ARITMA SİSTEMLERİNİN, KESİNTİSİZ, ETKİN VE 
VERİMLİ İŞLETİLMESİ.

Modern ve çağdaş sistemler ile çevreye duyarlı ve çevre sağlığını ön planda tutan 
yaklaşımla, kanalizasyon, içme suyu, arıtma hizmetlerini kesintisiz olarak sunmayı, 
Vatandaş memnuniyeti ve hizmet standartlarını esas alan yönetim anlayışımız ile ASKİ 
faaliyetlerinde 7/24 çalışan ekiplerimiz sayesinde kesintisiz hizmet sunmak, arıza ve 
sorunlara bölge düzeyinde, bütün Adana’da oluşturduğumuz birimler ve şefliklerle “İçme 
Suyu, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemlerinin, Kesintisiz, Etkin ve Verimli İşletilmesi” 
sağlanacaktır.

5. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ÖN PLANDA TUTAN, YENİLİKCİ YAKLAŞIMLARLA 
BÜROKRASİDEN UZAK OLARAK ABONELİK HİZMETLERİNİ SUNMAK.

 Vatandaş memnuniyetini ön planda tutan, hizmet sunmada standartlaşmayı adil ve 
eşit bir şekilde sağlamak, abonelikte elektronik sisteme geçme, Coğrafî Bilgi Sistemi ile 
abone bilgilerini ve bütün çalışmaları takip edebilmek ve kamuoyu ile paylaşabilmek, 
yenilikçi çözümleri katılımcılıkla uygulayan, bürokrasiden uzak, güler yüzlü halkla ilişkiler 
birimi ile sorunları alan, vatandaşları dinleyen ve sorunlara etkili çözüm üreten, ilgilileri 
bilgilendiren, abonelik hizmetleri sunmak, hizmet sunumdaki temel ilkelerimizdir.
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İçme Su ve Atık su Alanında Yüksek 
Standartlarda Hizmet Sunan, Örnek Alınan, 

Yenilikçi ve Lider Bir Kurum Olmak.

İçme Suyu, Atık Su Hizmetlerini Çevre 
ve İnsan Sağlığını Ön Planda Tutan Bir 

Yaklaşımla, Müşteri Memnuniyetini 
Dikkate Alarak, Kesintisiz, Kaliteli ve 

Ekonomik Olarak Sunmak.

3.3. VİZYONUMUZ
Tablo 33: Vizyonumuz

3.2. MİSYONUMUZ
Tablo 32: Misyonumuz

3.4. TEMEL İLKE VE DEĞERLER

Tablo 34: Temel İlke ve Değerler

• Çevreye ve İnsana Duyarlı
• Gelişime ve Değişime Açık
• Çalışkanlık
• Hizmetlerinde Örneklik
• Çağdaşlık
• Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik

• Sürdürülebilirlik
• Vatandaş Memnuniyeti
• Takım Ruhu ile Çalışmak
• Dürüstlük ve Güvenirlik
• Rekabetçilik
• Tarafsızlık ve Eşitlik
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4.1. KURUMSAL YAPI

Stratejik Amaç 1. Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli
olarak kapasitenin artırılması.

Hedef 1.1 Bilgi sistemlerini kurmak, etkin ve verimli kullanmak.

Hedef 1.2
Su ve kanalizasyon yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerin 
yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı 
yönetiminin sağlanması.

Hedef 1.3
Kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden kurum faaliyet 
giderlerinin azaltılarak malî verimliliğin arttırılmasını sağlamak, 
düzenli ve güçlü bir finansal  yapıya sahip olmak.

Hedef 1.4
Yenilikçi, teknolojik altyapısı güçlü, sürekli geliştirilebilir bir bilgi işlem 
altyapısına sahip olmak.

Hedef 1.5

Kurum faaliyetlerinden kamuoyunun sürekli haberdar edilmesini 
sağlamak, su kullanımı ve kültürü konusunda bilinçlendirici çalışmalar 
yapmak, halkın şikayet ve isteklerini almak, halkın ihtiyaçlarını ve 
memnuniyetini tespite yönelik faaliyetlerde bulunmak.

Hedef 1.6
Plan döneminde makine ve araç altyapısını tamamlamak, yenilemek 
ve etkili olarak yönetmek.

Hedef 1.7
İç kontrol sistemini kurmak ve kurumsal faaliyetlerde ve süreçlerde 
standartlaşmaya gitmek ve Ar-ge faaliyetlerini etkili olarak yürütmek.

Hedef 1.8
Kurumumuz tüm tesislerinin güvenliğini üst seviyede tutmak,  iş  
sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları etkin olarak yerine getirmek.

Hedef 1.9 Destek hizmetlerini ve koordinasyonu geliştirmek.

Hedef 1.10 Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak.

Hedef 1.11 Yapılan iş ve işlemlerin hukuka uygunluğunu denetlemek.

Hedef 1.12
İhtiyaç duyulan hizmet binalarını ve sosyal üstyapı tesislerini yapmak, 
yetersiz kalan mevcut binaların yenileme ve bakım çalışmalarını 
yürütmek.

4 Stratejik Amaç ve Hedefler
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4.2 İÇME SUYU TEMİNİ

Stratejik Amaç 2 Su kaynaklarını etkili olarak yönetmek, korunmasını sağlamak, 
sürdürülebilir olarak geliştirmek ve yeni sağlıklı su kaynakları tespit 
etmek.

Hedef 2.1 Su kaynaklarını korumak, geliştirmek ve yeni alternatif su kaynaklarını 
tespit etmek.

Hedef 2.2 Plan döneminde su kayıp ve kaçak oranını Dünya standartları seviyesine 
düşürmek.

Hedef 2.3 İçme suyu üretim, iletim ve atık su arıtma maliyetlerini azaltmak.

4.3 KANALİZAYON VE İÇME SUYU ALTYAPI İNŞAAT

Stratejik Amaç 3. 6360 sayılı yasa ile genişleyen bütün Adana’daki yerleşim yerlerinin içme 
suyu ve kanalizasyon hizmetlerini yeterli miktar ve kalitede karşılayabilmek 
için altyapı ve üstyapı sistemini tamamlamak ve sürdürebilir kılmak.

Hedef 3.1 İçme suyu alt ve üstyapısını tamamlamak.
Hedef 3.2 Kanalizasyon alt ve üstyapısını tamamlamak.

Hedef 3.3
İçme suyu arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut tesislerin kapasitesini 
artırarak, modernize etmek.

Hedef 3.4
Atık su arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut tesislerin kapasitesini 
artırarak, modernize etmek.

4.4. İÇME SUYU VE KANALİZASYON SİSTEMİ İŞLETME

Stratejik Amaç 4.
İçme suyu, kanalizasyon ve arıtma sistemlerini, kesintisiz, etkin ve verimli 
işletmek.

Hedef 4.1
İçme su iletim ve dağıtım sisteminin  alt  ve  üst  yapılarının mevcut 
durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek 
ve sürekli verimliliğini artırmak.

Hedef 4.2
Kanalizasyon ve Yağmur suyu sisteminin alt  ve  üst  yapılarının mevcut 
durumlarını analiz etmek, kesintisiz  olmasını sağlayacak şekilde 
iyileştirmek,   işletmek ve sürekli verimliliğini artırmak.

Hedef 4.3 İçme  su ve atık su arıtma sistemlerini etkin ve verimli bir şekilde işletmek.

4.5.MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 5.
Müşteri memnuniyetini ön planda tutan, yenilikçi yaklaşımlarla 
bürokrasiden uzak olarak abonelik hizmetlerini sunmak.

Hedef 5.1
Abonelik ile ilgili talep ve şikayetlere kısa süre içinde cevap vererek  yasal 
süre içerisinde sonuçlandırmak ve aboneleri etkin olarak bilgilendirmek.

Hedef 5.2
Abone faaliyetleri ile ilgili organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, 
politikaları ve prosedürleri yenileyerek sürekli geliştirmek.
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ASKİ Genel Müdürlüğü vatandaşlara iletilen suyun, ulusal ve uluslararası standartları 
sağlaması noktasında gerekli tüm analiz ve ölçüm çalışmalarının yapılabilmesi için bir çok 
çalışma ve yatırım yapmıştır.

Genel Müdürlüğümüz bugün arıtma ve terfi istasyonları yapan büyük bir kuruluş haline 
gelmiştir. Bu çalışmalarımızda kullanılan malzemeler gelişmiş ülkelerde kullanılanlara eşdeğer 
olup, çalışanlarımızın iş kazalarından korunması ve çalışmalardan dolayı çevreye verilecek 
rahatsızlığı en aza indirmek amacıyla gerekli her türlü tedbirleri almaktayız.

ASKİ Genel Müdürlüğü olarak; Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinde tanımlanmış 
olan faaliyetleri en verimli şekilde devam  ettirmek suretiyle Adana Büyükşehir Belediyesi 
mücavir alan sınırları içinde kalan bölgenin ihtiyacı olan içme suyunun her türlü yeraltı 
ve yerüstü su kaynaklarından temin edilerek  kullanıcılara ulaştırılması için kaynaklardan 
abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projelerini oluşturma işi ile bu sistemin 
tüm bakım, onarım, yenileme ve işletme faaliyetlerini yerine getirmekteyiz. ASKİ, mevcut  
içme suyu tesislerinin onarım ve ıslah çalışmaları ile bu tesisleri geliştirmek için alınması 
gereken her türlü tedbir ve işleri  ile yine mevcut yağmur suyu ve kanalizasyon su alma 
yapılarının temizliğini etkin bir şekilde yerine getirmektedir.

Adana ili Büyükşehir Belediyesi mücavir alan içerisinde şebekeye verilen suların fiziksel, 
kimyasal ve mikrobiyolojik yönden takibi sürekli olarak yapılmakta ve Adana halkının kaliteli, 
temiz ve sağlıklı su kullanmasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

Çevresel yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturma adına ASKİ Genel Müdürlüğü sorumluluk 
alanı içerisindeki, yaşamın kaynağı olan su kaynaklarının ve doğal çevrenin korunabilmesi 
için atık suların analiz ve denetimlerinin titizlikle yapılması yönünde daha çağdaş, etkili bir 
denetim sistemi kurulması plan dahilindedir.

Stratejik Planın etkin bir şekilde oluşturulması ne kadar önemliyse uygulama sonuçlarının 
takibi, izlenmesi ve değerlendirmesi de o kadar önemlidir. Bu yüzden Stratejik Planın etkin 
bir şekilde takip edilmesi ve buna yönelik sistemlerin sürekli iyileştirilerek en verimli hale 
getirilmesi gerekmektedir.

Stratejik Plan, uygulama noktasında etkin bir takip ve geri bildirim gerektiren bir sistemdir. 
Etkin bir izlemenin olması, planın sürekli takip edilmesi ve aksayan yönlerin iyileştirilmesi 
için zamanında müdahale imkânı sağlar.

İzleme; Stratejik Planda ortaya konulan stratejik amaç, hedef ve yıllık performans 
hedeflerine ilişkin gerçekleşmelerin takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme 
ise uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere uygunluğunun analizidir. İzleme ve 
değerlendirme sürekli kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak 
iyileştirilmesini sağlar. Ayrıca hesap verme sorumluluğunun oluşturulmasına katkıda bulunur. 

Stratejik Plan dahilindeki faaliyetlerin izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması şarttır. 
Aksi taktirde, ilgililerin hesap verme sorumluluğu ilkesinin hayata geçirilmesinde zorluklarla 
karşılaşılacaktır. Bu durumda Stratejik Plan belge olmaktan öteye gidemeyecektir. Bu 
kapsamda stratejik planın yıllık uygulama adımları olan performans programlarının 
sonuçlarını 3 aylık periyotlarda birimlerden istenerek sonuçlar incelenmekte ve etkin bir 
şekilde takibi yapılmaktadır.
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6.1. VERİLERİN TOPLANMASI

Stratejik Planın uygulama adımları olan performans programlarına ilişkin detaylar 
yılbaşında birimlerle birlikte görüşülerek göstergelerin yıl içinde sorgulanabilmesi için her 
birime kendi hedef göstergeleri ile ilgili planları iletilmekte ve performansa ilişkin takipler bu 
yapı temel alınarak yapılmaktadır.

6.2. PERFORMANS ANALİZİ

Yılbaşındaki belirlenen takvime göre her 3 aylık dönemlerde birimlerden ilgili hedef 
ve göstergelerin gerçekleşmelerine ilişkin verilere ait performans sonuçları, kıyaslama, 
kurumsal performans, ayrıntılı performans analizleri yapılmaktadır.

6.3. RAPORLAMA VE DEĞERLENDİRME

Harcama birimlerinden gelen  veriler kurum yöneticilerine sunulmak üzere performans 
raporlarına dönüştürülmektedir. Performans raporları 3 aylık periyotlarda üst düzey 
yöneticilerin katıldığı toplantılarda değerlendirilmekte ve sonuçlara ilişkin gerekli önlemlerin 
alınması planlanmaktadır.

6.4. STRATEJİK PLANIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Stratejik Plan, Performans Programı sonuçlarına göre takip edilmekte, her yıl üst 
yöneticilerin katıldığı öz değerlendirme toplantılarında da stratejik plan ve uygulama 
sonuçları detaylı olarak analiz edilmektedir.

6.5. YAYILIM VE GERİ BİLDİRİM

Stratejik Plan ve uygulama sonuçları raporlama, değerlendirme çalışmaları kurum 
üst yöneticileri ile yapılmakta, kurum üst yöneticileri bu toplantıların sonuçlarını ilgili 
yöneticileriyle paylaşarak gerekli önlemlerin alınması sağlanmaktadır.

6.6. ÖNERİLER

Altyapı çalışmaları yapmakta olan diğer tüm kurum ve kuruluşlar ile eş güdüm sağlanarak 
yeraltına ait harita, altlık vb. bilgilerin paylaşımının ortak bir platformda olmasının sağlanması 
tüm kurumların faaliyetlerinde verimlilik açısından ciddi faydalar sağlayacak olup, İç 
Paydaşlarımızın da talebi bu yöndedir.

İçeriği doğru olan bir altyapı bilgi sisteminin varlık yönetimi ile entegre edilerek aktif 
bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Coğrafî Bilgi Sistemleri yazılımlarında vana-boru 
ilişkilendirmesi gerçekleştirilerek herhangi bir nedenle yapılacak su kesintisi esnasında vana 
kapatma işlemleri optimum seviyede yapılacaktır.

6 İzleme ve Değerlendirme
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Asfalt tamiratlarının ve daha öncesinde tekniğine uygun olacak şekilde yapılacak olan 
hendek dolgularının nasıl olması gerektiğine dair standartlar oluşturulmalı ve bu tür 
çalışmalar titizlikle tekniğine uygun olarak yerine getirilmelidir. Altyapı çalışmalarında 
İç Paydaşlarla ortak hareket edilerek yapılacak çalışmalarda koordinasyon ve iş birliği 
geliştirilmeli ve yapılacak yatırımlarda ilgili ilçe belediyeleri ve mahalle muhtarlarının sürekli 
görüşleri alınmalıdır.

Fiziki kayıp ve kaçakla mücadele edilmesi için yapılması gerekenler ile ilgili olarak 
standartlar oluşturulmalı, mücadele faaliyetleri çeşitlendirilmelidir.

6.7. SORUNLAR

•	 İlçe ve köylerde mevcut su kaynaklarının yetersiz kalabilmesi ile karşılaşılabilir. 

•	 Üretilen suyun niteliği standart dışına çıkabilir. 

•	 Su üretim ve dağıtımını sağlayan pompaların çalışması için gerekli elektrik enerjisi 
temininde yaşanabilecek problemler sebebiyle hizmetlerde aksama yaşanabilir. 

•	 Ani elektrik kesintisi sebebiyle üretim tesisi, dağıtım şebekesinde ve diğer ekipmanlarda 
arıza oluşabilir. 

•	 Çalışma alanında gerekli trafik işaretlerine ve sinyalizasyon önlemlerinin alınmaması 
sonucunda trafik kazaları meydana gelebilir. 

•	 İş güvenliği ve işçi sağlığını tehdit edebilecek durumlar ortaya çıkabilir. 

•	 İmar durumu belirsizliği, imar planı uygulaması ve altyapı yoğunluğu hizmet gecikmelerine 
yol açabilir.

Yukarıda sayılan sebeplerden dolayı kurum itibar kaybı ile operasyonel ve maddi 
kayıplarla karşılaşılabilir.

6.8. GÖRÜŞLER

Coğrafî sistem altlıkları kullanılarak yönetilecek ve modelleme yazılımında hidrolik 
kurallarına uygun olarak şekillendirilecek içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin işletilmesi, 
İdareye kara düzen işletme metotlarına göre oldukça büyük faydalar sağlar ve sistem 
verimliliği artmış olur.

Kullanım ömrünü yitirmiş, İdarece kayıp/kaçak miktarının kesin olarak bilinen bölgelerdeki 
şebekeler, tekniğine uygun olarak yenilenmelidir.

Şehirleşmiş bölgelerde altyapı faaliyetlerinin zorluğu göz önüne alınarak şehirleşmeye 
geçilmeden önce gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmalıdır.

Kurumumuz birimlerinin yapmış olduğu her türlü imalatın Altyapı Bilgi Sistemi ortamına 
eksiksiz olarak girilmesi için her türlü tedbir alınmalıdır.


