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“

Ankara bir Dünya başkenti oluyor.
Ankara modern, yaşanabilir dünya
kentleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Bu gelişmeyle beraber insanımızın
hayat standartları da yükseliyor. Gelişen,
değişen, büyüyen lider Türkiye’nin vizyon
kurumları vatandaşlarımıza kaliteli, hızlı,
doğru hizmet sunmanın gereklerini
araştırıyor, projeler üretiyor ve uyguluyor.

“

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaremiz gelecek endeksli çalışıyor. Lider devletler
yüz yılı, öncü kurumlar, gelecek onlu, yirmili, otuzlu yılları planlıyor. Dünyada
ve ülkemizdeki pek çok kentte su konusunda ciddi endişeler varken vizyoner
yönetim anlayışımız doğrultusunda yaptığımız planlamalar ve projelerle Ankara’mızın gelecek 20 yılında her hangi bir su problemi yaşanmayacağını öngörmekteyiz.
Temiz ve kullanılabilir içme suyunun hızla tükendiği dünyamızda Genel Müdürlüğümüz hayatın kaynağı olan suyu kesintisiz biçimde vatandaşlarımıza ulaştırmanın gayretini gösteriyor. Temiz, kaliteli ve hijyenik biçimde kaynağından,
kullanma noktasına kadar ulaştırmak Genel Müdürlüğümüzün en temel vizyonu olmuş ve “HAYATIN KAYNAĞINI YAŞATAN KURUM OLMAK” cümlesiyle
kalıcı hale gelmiştir.

Önümüzdeki 5 yılı kapsayan stratejik planımızda su konusunda tüm ülkemiz su
ve kanal idarelerine örnek olacak projelerimiz hayata geçirilmiş, stratejik amaç
ve hedeflerimiz belirlenmiştir. ASKİ Genel Müdürlüğümüz, insanımız için hayati
ve stratejik bir kurumdur. Üstlenmiş olduğu sorumluluğun farkında olarak hazırlamış olduğu bu stratejik plan ile kurumsal yapısını yenilemiş ve gelecek yılların
planlamasını gerçekçi biçimde yapmıştır. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma
teşekkür ederim.
Saygılarımla

İ. Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı
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Artık belediyecilik sadece su, alt yapı ve kanalizasyon gibi rutin belediye hizmetlerini yapmak değildir. Belediyeler, insanı merkeze alarak hayatın akışını kolaylaştırmak, sosyal, kültürel, bilimsel hizmetlerle toplumsal hayata katkı sağlamak durumundadır. ASKİ Genel Müdürlüğümüz yüksek bir başarıyla yürüttüğü
çalışmalara ilave olarak yapmış olduğu sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerle de bir numara olmaya devam etmektedir. Su konusunda Anakaramızın
ihtiyacını karşılayacak tedbirleri almış, yeni temiz su kaynakları ile ilgili projeleri
hayata geçirmeye başlamıştır.
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Su, sadece insanlar için değil ekosistemi oluştu-

da istifade ettiğimiz yeraltı ve yüzey su kaynak-

ran tüm canlılar için vazgeçilemez, değerli, haya-

ları, sahip olduğumuz en önemli tabii kaynaktır.

tın kaynağı olan ve hayatın devamlılığını sağlayan

İnsanlığın var olabilmesi, varlığını sürdürebilmesi

en önemli elementlerden biridir. Su bir medeni-

bakımından büyük önem arz eden su kaynakları

yettir ve medeniyet kurucu, inşa edici bir unsur-

üzerinde, gerek insan faaliyetleri gerekse tabiat

dur. Yeryüzünde büyük küçük birçok medeniyetin

olaylarının ortaya çıkardığı değişimler çift y önlü

kurulmasına, gelişmesine hatta yokluğu ve yok-

bir baskı oluşturmaktadır.

sunluğunda medeniyetlerin tarih sahnesinden

Özellikle su sıkıntısı olan bölgelerde aşırı nüfus

çekilmesine sebebiyet vermiş vazgeçilemez bir

artışı, kırsal kesimden şehirlere doğru artan göç

faktördür. Su tüm canlıların kendisinde hayat bul-

ve bunun sonucunda oluşan nüfus değişimleri,

duğu, hayatta kaldığı serpilip geliştiği bir nimet ve

sosyo-ekonomik refahın artması, tarımsal, evsel

rahmettir.

ve sanayi kaynaklı kirlilik, küresel iklim değişikli-

Tarımsal sulamadan taşımaya, madencilikten

ği sonucu yağış rejimlerinin değişmesi, bilinçsiz

içme suyu ve endüstriyel kullanıma kadar, ekono-

su tüketimi su varlıklarını olumsuz yönde etkile-

mik amaçlar da dâhil olmak üzere pek çok alan-

mektedir. -Bunun sonucunda su kaynakları gün
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otoritelerce kabul edilmektedir. Türkiye, kaynak-

değişime uğramakta, su arzı ile su tüketim talebi

larını etkin olarak yönetemediği ve yeni kaynaklar

arasındaki fark her geçen gün büyümektedir. Su

geliştiremediği takdirde gelecekte ciddi problem-

kaynakları yönetimine ilişkin sorunlar giderileme-

lerle karşılaşacaktır.

mişken, çevre sorunlarının da su kaynakları üze-

Bu gerçeklerden hareketle Başkent Ankara’nın

rindeki etkisi her geçen gün artmaktadır.

temiz ve atık su hizmetlerini yürüten Genel Mü-

Ülkemizde de nüfus artışı, kentleşme ve kalkın-

dürlüğümüz su kaynaklarının en iyi şekilde yöne-

mayla doğru orantılı olarak suya olan talep büyük

tilmesini kapsayan planlama çalışmalarını yap-

oranda artmıştır. Su kaynaklarının sınırlı oluşu ve

makta ve uygulamaktadır. Günümüz dünyasında,

bu kaynakların yer ve zaman olarak ülke/bölge dü-

bilim ve teknolojik değişime bağlı olarak beklenti

zeyinde eşit dağılmaması nedeniyle su kaynakları

düzeyleri ve kalite standartları gelişmekte, yöne-

yönetimi oldukça karmaşık hale gelmiştir. Bu ne-

tim sistemleri ve hizmet sunum anlayışları, hızlı

denle; su kaynaklarının tahsisi, korunması, sektö-

biçimde değişmektedir. Bu değişim ve dönüşü-

rel ve sektörler arası kullanımının plânlanmasında,

mün gerisinde kalmadan gelecekte var olabilmek

ihtiyaçların ve kaynak kullanımının önceliklendi-

ve sahip olunan kaynakları en rasyonel biçimde

rilmesi kısaca stratejik bakış açısının ve yönetim

kullanabilmek her kurum için kaçınılmaz bir ge-

anlayışının su kaynaklarının yönetişiminde hayata

rekliliktir. Genel Müdürlüğümüz bu anlayıştan ha-

geçirilmesi gerekmektedir.

reketle geleceği kurgulamakta ve bugünü en iyi

Su kaynaklarındaki söz konusu kısıtlılık durumu

şekilde değerlendirebilmenin, gelecek nesillere

suyun etkin biçimde kullanılmasını ve korunma-

ise yaşanabilir bir çevre bırakma ilkesi ile faaliyet-

sını; iletim, dağıtım ve ekolojik sisteme yeniden

lerine devam etmektedir.

kazandırılmasında çağdaş teknolojilerin kullanıl-

Bu bilinç ve anlayışla çalışmalarını yürüten Ge-

masını zorunlu kılmıştır. Bununla birlikte su kulla-

nel Müdürlüğümüz 2015-2019 stratejik planla-

nımında tasarrufu sağlamak, su israfını önleyici

ma çalışmalarını katılımcı bir anlayışla yapmış

eğitim, seminer vb programlarla su kullanım bi-

2023 vizyonunu da esas alarak geleceğe ilişkin

lincini artırmak ve sınırlı su kaynaklarından daha

öncelikli amaç ve hedeflerimizin neler olduğunu

fazla faydalanabilmek için modern teknolojilerin,

belirlemiştir. İyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda

sistemlerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması da

belirlenen bu amaç ve hedeflerin gerçekleştiril-

dâhil olmak üzere gerekli tüm önlemleri almak

mesine yönelik strateji ve politikalara bu belgede

kaçınılamaz hale gelmiştir.

yer verilmiştir.

Türkiye genelinde, ortalama yıllık nüfus artış hızı

Titiz bir çalışma sonucu ortaya konulan 2015-

varsayımına dayanılarak oluşturulan nüfus pro-

2019 Stratejik Planın oluşturulmasında emeği

jeksiyonlarına göre 2023 yılında ulaşılacak nüfus

geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder bu

84.247.088 ve kişi başına düşecek tüketilebilir su

çalışmanın Ankara’nın yaşam kalitesini daha üst

rezervi ise yaklaşık olarak 1.042 m /kişi/yıl olması

seviyelere taşımada temel belgelerden biri olma-

tahmin edilmektedir. Tüketilebilir ferdi su rezervi-

sını temenni ederim.

3

nin 1.000 m3 civarında ve altında olan ülkelerde
önemli su sorunlarıyla karşılaşılacağı uluslararası

İrfan KAYA
ASKİ Genel Müdürü
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geçtikçe hem miktar hem de kalite açışından
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Kısaltmalar
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AB
ABD
ADNKS
AR-GE
AYBİS
BM
BYKP
CORİNE
ÇMO
ÇŞB
DB
DSİ
DTÖ
EEC
EEF
EİEİ
EPDK
ETKB
FKS
GAP
GAP BKİ
GATS
GEF
GSMH
GTHB

Avrupa Birliği
Amerika Birleşik Devletleri
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine
Araştırma - Geliştirme
Altyapı Bilgi Sistemleri
Birleşmiş Milletler
Beş Yıllık Kalkınma Plânı
Çevre Bilgileri Koordinasyonu Projesi
Çevre Mühendisleri Odası
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Dünya Bankası
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Dünya Ticaret Örgütü
Avrupa Konseyi Direktifi
Elektrik Enerjisi Fonu
Elektrik İşleri Etüt İdaresi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Fiziki Kaçak Su
Güneydoğu Anadolu Projesi
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Hizmet Ticareti Genel Anlaşması
Küresel Çevre Fonu
Gayri Safi Milli Hasıla
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

GWP
GZFT
MB
MTA
OECD
ÖÇKKB
ÖİK
SB
SÇD
STK
TKGM
TMMOB
TOBB
TÜBİTAK
TÜİK
TÜRKAK
UÇEP
UNDP
UNEP
UN-WWDR
WHO
WSSD
WWC
YAS

Küresel Su Ortaklığı
Güçlü Yönler-Zayıf Yönler-Fırsatlar-Tehditler
: Maliye Bakanlığı
: Maden Tetkik Arama
: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
: Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
: Özel İhtisas Komisyonu
: Sağlık Bakanlığı
: Su Çerçeve Direktifi
: Sivil Toplum Kuruluşu
: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
: Türk Mühendis ve Mimar Odaları
: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
: Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma
: Türkiye İstatistik Kurumu
: Türk Akreditasyon Kurumu
: Ulusal Çevre Eylem Plânı
: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
: Birleşmiş Milletler Çevre Programı
: Birleşmiş Milletler Dünya Su Kalkınma Raporu
: Dünya Sağlık Örgütü
: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Dünya Zirvesi
: Dünya Su Konseyi
: Yeraltı suyu

Giriş
Orijini bakımından askeri bir kavram olan strateji

Stratejik yönetim genel olarak üç aşamadan mey-

işletme literatürüne stratejik yönetim olarak girmiş,

dana gelmektedir. Birinci aşama stratejik planla-

yönetim ve strateji kelimelerinin birleşiminden türe-

ma aşaması olup bu aşamada iç ve dış çevre tüm

tilmiş bir kavramdır.

yönleri ile analiz edilmekte demokratik yönetimin en

Stratejik yönetim, stratejilerin uygulanması ve ulaşı-

önemli araçlarından biri olan katılımcılık ilkesi pay-

lan sonuçların kontrol edilmesini ifade eder. Strate-

daş analizleriyle elde edilen paydaş öneri ve beklen-

jik yönetim kavramını; stratejilerin planlanması için

tileri ile stratejik planda hayata geçirilmektedir. İkinci

gerekli araştırma, inceleme ve değerlendirmelerin

aşama politika oluşturma ve kurumsal yapının bu

uygulamaya geçirilmeden önce amaçlara uygun-

politikaları uygulayabilecek şekilde organize edilme-

luk bakımından bir kez daha gözden geçirmeyi ve

si ile politikaların benimsetilmesidir. Üçüncü ve son

uygulama aşamasında örgüt içi her türlü yapısal ve

aşama ise seçilen stratejilere uygun geliştirilen poli-

motivasyonel önlemleri almayı kapsayan süreçler

tikaların uygulamasına ilişkin elde edilen sonuçların

bütünü olarak tanımlayabiliriz.

izlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesidir.

Stratejik Plan

Durum analizi doğrultusunda, kurumun kanunlar

rine kurulu, karar verme ve karar verme engellerini

çerçevesinde gerçekleştirmekle yükümlü olduğu

bertaraf etmeye yönelik düşünme ve analiz etme

faaliyetler ve sunduğu hizmetler ortaya konulmuş,

yöntemidir. Strateji, amaçlara bağlı bir unsurdur ve

sunulan hizmetlerin ülke bazındaki hedef ve politi-

kaynakların örgüt amaçları etrafında toplanmasını

kalar ile uygunluk düzeyi tespit edilmiştir. Kuruluşun

ve ortak genel amacın hayata geçirilmesini sağlar.

amacı, organizasyon yapısı, tarihsel gelişimi, mev-

Strateji tekrarlanan işlerden öte, geleceğe ilişkin ha-

zuat analizi, faaliyet alanları ve hizmetleri detaylı ola-

yalin gerçeğe dönüştürülmesine yönelik eylemlerin

rak ele alınmış, kurumun sahip olduğu her türlü kay-

kurgulanmasıdır. Strateji, beşeri ve mali tüm kaynak-

nak ortaya konulmuştur. Stratejik planlama, kuruluş

ların büyük bir uyum içerisinde harekete geçirilme-

içinde en üst yöneticiden başlayarak her kademede

sidir.

çalışanların katılımını gerektirdiğinden planlama sü-

Kısaca öncü önder kurum olabilmek için gerekli

recine, ilgili kurum, kişi ve gruplar ile iç ve dış pay-

analizlerin yapılmış olması, analiz sonucunda elde

daşlar dahil edilmiştir.

edilen veriler doğrultusunda hedef ve amaçların

Kuruluş içi analiz sürecinde kurumun yapısı, mali,

ve buna bağlı olarak stratejilerin belirlenmiş olma-

teknolojik kaynaklar ve insan kaynakları ele alın-

sı, stratejik yönetim anlayışının hayata geçirilmesini

mıştır. Çevre analizi kapsamında Kuruluşun içinde

gerektirmektedir. Stratejik yönetim anlayışının be-

bulunduğu fiziksel ortam ve dış koşullar değerlen-

nimsendiği ve hayata geçirildiği kurumlarda stratejik

dirilmiştir.

öncelikler belirlenerek kaynakların etkin ve verimli

Kurumumuzun güçlü ve zayıf yanları belirlenmiş, ku-

kullanılması sağlanır, gerçekçi ve akılcı kararlar alı-

rumumuz için fırsat ya da tehdit oluşturacak durum-

nır. Bu bilinçle hareket eden kurumumuz 2015-2019

ları irdeleyen GZFT analizi yapılmıştır. Bütün bu ça-

Yılları Stratejik Planının hazırlama çalışmaları kap-

lışmalar sonucunda kurumumuz stratejik yönelimleri

samında; geçmiş yılların değerlendirilmesi, kuru-

amaçlar ve hedefler olarak ifade edilmiş, orta vadeli

mun nerede olduğu, kurumun sahip olduğu iç ve

olan amaç-hedeflerin hangi faaliyetler ve hangi fi-

dış kaynakların durumu, Dünya’da ve ülkemizde su

nansal kaynaklar ile gerçekleştirileceği belirlenmiştir.

kaynaklarındaki genel durum ve küresel eğilimlerin

2015-2019 Stratejik Plan metni su kaynaklarımızın

niteliği, kurumsal gelişim düzeyinin belirlenmesi ve

mevcut durumunu ve bu kaynakların geliştirilmesi,

gelecek projeksiyonun oluşturulması amacıyla mev-

korunması dolayısı ile halkımıza kesintisiz, sağlıklı su

cut durum analizi yapılmıştır.

hizmetinin nasıl sunulacağını gösterir belgedir.
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Strateji, faktörler arası mantık ilkeleri ve ilişkileri üze-
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1 / Tarihçe
1.1.Ankara Tarihi1
Tabiat Tarihi Müzesi ve Anadolu Medeniyetleri
Müzesi/Ankara Bölümünde sergilenen Ankara
flora ve faunasına ait bitki ve hayvan fosil kalıntıları; Ankara/Koserelik’te bulunmuş 193 milyon yıl
yaşındaki dev bir Ammonoid (Mürekkep Balığı’nın
atası) fosili ve Ankara/Beşkonak’taki balık fosili;
Ankara ve çevresinin uzun yıllar önce bir deniz
olduğunu göstermektedir. Arkeologlarca Kazan
İlçesi Güvenç mevkiinde bulunan deniz yıldızı ve
midye benzeri organizmalar da bu durumu desteklemektedir.
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Ankara’nın ilk yerleşim tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Ankara ve çevresi tarih öncesi
çağlardan itibaren sürekli olarak yerleşim görmüştür. Bölgede yapılan araştırmalar, kentin Paleolitik Çağ’dan itibaren yerleşme alanı olduğunu
göstermektedir Gâvurkale, Ergazi, Lodumlu ve
Maltepe’de Bu döneme ait çeşitli eserlere rastlanmıştır. Keçiören/Solfasol, Çubuk Çayı yakınındaki
Eti Yokuşu, Bağlum, Ayaş-Güdül yakınındaki Karalar ve Tuz Gölü’nün kuzey ve doğu kıyılarında
Alt Paleolitik dönem eserleri bulunmuştur. Yine
Kızılcahamam yöresinde yapılan arkeolojik araştırmalarda da Paleolitik Çağ’a ait buluntulara rastlanmıştır.
Eti Yokuşu, Ahlatlıbel, Karaoğlan ve Koçumbeli
mevkilerinde yapılan çalışmalarda ise Eski Tunç
Çağı’na ait buluntular ortaya çıkarılmıştır.
Hitit eserlerinde sık sık rastlanan Ankuva, muhtemelen bugünkü Ankara kentinin bulunduğu yerdir.
Mürtet Ovası yakınındaki Bitik’te Hitit yerleşmesi
ve Haymana ilçesi yakınlarındaki Gâvurkale’ de
Hitit dönemine ait önemli bir kutsal yerleşim bulunmaktadır.
Ankara’nın kent olarak ilk kuruluşu Phrygia dönemindedir. Phrygia’nın başkenti Gordion bugünkü Ankara sınırları içinde kalmaktadır ve İç

1

Anadolu’nun en önemli antik kentlerinden birisidir. Efsanelere göre Ankara’yı da büyük Phrygia
Kralı Midas kurmuştur. Phyrigialılar buraya gemi
çapası anlamına gelen “Ankyra” adını vermişlerdir. Yörede bulunan Tümülüsler, özellikle M.Ö.
750-500 yılları arasında Ankara yöresinde Phrygia
yerleşmesinin önemini göstermektedir. Bu dönemin izlerine Agustus Tapınağı’nın duvarlarında ve
bugünkü Hacı Bayram Camii ve çevresindeki bulunan kalıntılarda rastlanmaktadır.
Phrygia Devleti’nin yıkılmasından sonra Lidyalıların ve daha sonra Perslerin hâkimiyetine geçen
kentin Pers Kralı I. Dareios döneminde (M.Ö. 522486) yapılmış olan ünlü kral yolu üzerinde küçük
bir ticaret merkezi olduğu bilinmektedir. Aradan iki
asır geçtikten sonra Büyük İskender, Anadolu’daki Pers hâkimiyetine son vermiştir.
M.Ö. 278-277 yılında Avrupa’dan Anadolu’ya
gelen Galatların bir kolu olan Tektosagların
Ankara’yı başkent yaptıkları bilinmektedir. Ankara
Kalesi’nde görülen ilk yapı bu devirden kalmadır.
Roma İmparatoru Agustus M.Ö. 25 yılında kenti
Galatlardan alarak bu bölgeyi Roma’nın bir eyaleti olarak Roma İmparatorluğu’na bağlamış ve
Ankara’yı Galatia’nın başkenti yapmıştır.
1. ve 2. yüzyıllarda Ankara, Anadolu’da Roma yol
ağının çok önemli bir kavşağı niteliğini kazanmış,
yönetimsel ve askeri işlevleri gelişmiş bir kenttir.
Roma İmparatorluğu’nun zayıflaması ile 3. yüzyılda Ankara önemini kaybetmiştir. Daha sonra
Bizans İmparatorluğu’nun eline geçen kent 3341075 yılları arasında Bizans İmparatorluğu’nun
hâkimiyeti altında kalmıştır.
Ortaçağda Ankara kenti, Avrupa kentlerinde olduğu gibi, surlar içine çekilmiş, tam bir sınır kenti
görünümündedir. 7. y.y.’ın ikinci yarısında, Roma
dönemine göre, daha dar bir alanı kaplayan kent
çevresi, kalın bir dış surla çevrilmiş ve İç Kale’nin

Kaynaklar:1. AKÇURA, Tuğrul, 1971, “Ankara, T.C.’ nin Başkenti Hakkında Monografik Bir Araştırma” ODTÜ Mim. Fak. Yay.
2. SARGIN, Haluk, 2012 “Antik Ankara” Arkadaş Yayıncılık
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duvarları yükseltilmiş, savunma; kentin yerleşim
karakterini belirleyen temel etmen olmuştur.
Ankara kentinde mekânsal yapı ile birlikte yol sistemi de değişmiştir. Doğu ile Bizans arasındaki
ticaret ilişkilerinin ve Anadolu’daki siyasal dengenin değişmesi sonucu Bizans dönemindeki yol
ağı başkent İstanbul’dan ışınsal olarak doğuya
ve güneydoğuya uzanan bir nitelik taşımaktadır.
Ankara da, başkentten güneydoğuya uzanan bu
ana bağlantılardan birinin üzerinde bulunmaktadır. Bu sebeple 7. y.y.’dan itibaren Ankara, askeri
öneminin yanı sıra, önemli bir merkez olmuştur.
Kent planının temel öğeleri ise kenti koruyan surlar, pazar yeri işlevi gören agora ve kilisedir. Bunun yanı sıra tahıl depoları, ambarlar, hamamlar
da işlevlerini sürdüren diğer öğelerdir.

Milattan Önce
Milattan Sonra

20. yüzyılın başında yaşanan savaşlar, Osmanlı
İmparatorluğu’nun yıkılışı ve 1917 yangınının da
etkisi ile daha da gerileyen kent, Kurtuluş Savaşı
sırasında yeniden önem kazanmaya başlamıştır.
27 Aralık 1919’da Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya
yerleşmesi, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin burada
toplanması, yeni hükümetin kurulması kentin fiziksel/mekânsal, demografik ve sosyoekonomik
yapısını ileriye dönük olarak etkilemiştir. Kurtuluş
Savaşımızın idare edildiği bir merkez olarak, adı
milli mücadelemizin sembolü haline gelen Ankara
13 Ekim 1923’te başkent olmuştur.

Kronolojik Olarak Ankara’nın Kısa Tarihi
VIII-VII.yy
Frigler/ Phrygia
VII-547
Lidyalılar
547-331
Persler
331-278
Helenistik dönem
278-189
Galatlar
189-İ.S.395
Romalılar
395-1073
Bizans Dönemi
1073
Selçuklular'ın Ankara'yı ele geçirmesi
1101
Haçlı ordularının Ankara'ya girişi
1127
Danişmendoğullarının kenti Selçukluların elinden alması
1143
Kentin üçüncü kez Selçukluların eline geçmesi
1304
Kentin İlhanlıların eline geçmesi
1354
Süleyman Paşa'nın kenti Osmanlı topraklarına katması
1402
Ankara Savaşı
1864
Ankara'nın vilayet merkezi olması
1892
Demiryolunun Ankara'ya ulaşması
27 Aralık 1919
Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Ankara'ya gelişi
23 Nisan 1920
Büyük Millet Meclisi'nin açılması
13 Ekim 1923
Ankara'nın başkent olması
Cumhuriyetin ilan edilmesi, Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı
29 Ekim 1923
seçilmesi
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1071 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan’ın
Malazgirt’te Bizans ordusunu yenmesinden sonra 1073 yılında Ankara Türklerin eline geçmiştir.
Bu tarihten başlayarak Osmanlılar tarafından
Anadolu’nun siyasal birliğinin kurulmasına kadar
geçen sürede kent, Türk beylikleri, Bizans ve Moğol egemenliği altında değişik dönemler geçirmiştir. 1300’lü yıllardan başlayarak Ahi merkezle-

rinden biri olarak ticari işlevlere sahip olan Ankara,
Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme döneminde
de önemli bir ticaret merkezi olmaya devam etmiştir. Ankara’daki Ahi örgütü, kervanların ve ordunun
deri ve demirden yapılmış malzeme gereksinimini
karşılıyor ve aynı zamanda İç Anadolu’da geniş
bir bölgede üretilen tiftik Ankara’da işleniyordu.
19. yüzyıla kadar önemini koruyan Ankara, daha
sonra önemini yitirmeye başlamış, kentin 1892 yılında bir demiryolu ile İstanbul’a bağlanması da
bu durgunluğu çözememiştir.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Ankara Nüfusu
1927 yılında yaklaşık 405 bin olan Ankara nüfusu 1927-2013 döneminde sürekli artış gösterek 2013 yılı itibariyle TÜİK verilerine göre 5.045.083 kişiye ulaşmıştır. Türkiye’nin en kalabalık ikinci kenti Ankara Türkiye toplam nüfusunun % 7’sini bünyesinde barındırmaktadır.
Kentleşme düzeyi göz önünde bulundurulduğunda Ankara İstanbul’dan sonra ikinci en
büyük kentleşme düzeyine sahip kentimizdir. Bu oran Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Ankara bugün dünyanın en kalabalık kentlerindendir. Kent nüfusu bugün beş milyon
civarında olmakla birlikte her geçen gün nüfus daha da artmaktadır.
Kent, ülkenin en çok göç alan kentlerindendir Ayrıca yıllık nüfus artışı verilerine göre Ankara artış ortalaması bakımından 22. sırada yer almakta ve Türkiye ortalaması üzerinde
seyretmekte iken nüfus yoğunluğu bakımından ise Türkiye ortalaması esas alındığında 8.
sırada yer almaktadır.

Yıllık Nüfus Artış Hızı - Annual Growth Rate Of Population2 (‰)
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2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Toplam

13,1

14,5

15,9

13,5

12,0

13,7

Ankara

18,2

22,1

25,7

24,7

15,1

15,9
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Nüfus Yoğunluğu - Population Density3
İl

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

İstanbul

2 420

2 444

2 486

2 551

2 622

2 666

2725

Kocaeli

398

413
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453

464

İzmir
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Ankara da ilçeler nüfus büyüklükleri bakımından büyük farklılıklar göstermekte kent toplam nüfusunun % 84’ü nüfus yoğunluğu sıralaması esas alındığında Çankaya, Keçiören,
Yenimahalle, Mamak, Sincan, Etimesgut, Altındağ metropol ilçelerinde, nüfüsun % 16 lık
kesimi ise diğer ilçelerde yaşamaktadır.
Ankara bu gün dünyanın en kalabalık kentlerindendir. Kent nüfusu bugün beş milyonu
aşmış olmakla birlikte her geçen gün nüfus oranı daha da büyümektedir. Kent, ülkenin
en çok göç alan kentlerindendir. 2009–2013 yılları arası genel nüfus sayım verilerine göre
Ankara İstanbul’dan sonra en fazla göç alan ikinci kentimizdir. Bu verilere göre her yıl kentimiz ortalama 160.000 kişi üzerinde göç almaktadır.
Toplam nüfus

Aldığı göç

Verdiği göç

Net göç

Net göç
hızı(‰)

2008-2009

4.650.802

168.193

131.114

37.079

8,0

2009-2010

4.771.716

182.845

133.440

49.405

10,4

2010-2011

4.890.893

191.864

137.385

54.479

11,2

2011-2012

4.965.542

160.235

137.834

22.401

4,5

2012-2013

5.045.083

186.642

153.791

32.851

6,5
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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre 2013 yılı Ankara nüfusu
5.045.085’dır. Nüfusun 2.507.525’i erkek, 2.537.558’i ise kadındır.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2013 Nüfus Sayımı Sonuçları
2013Yılı

Türkiye

Ankara

Şehir

70.034.413

0

Belde/Köy

6.633.451

0

Toplam

76.667.864

5.045.083

Kaynak:T.C.Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

Yıllık. nüfüus artış oranları esas alındığında bu oran, 2023 projeksiyonuna göre Türkiye düzeyinde yıllık ortalama %9,8 Ankara için ise yıllık ortalama %16,1 olarak öngörülmektedir. Bu senaryoya göre 2023 türkiye nüfusu
84.247.088 olarak öngörülüyor ken Ankara nüfusu ise 5.927.209 olarak tahmin edilmektedir.
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Yıllar

Türkiye

Ankara

2013

76.481.847

5.056.126
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Yıllara Göre Nüfus Artış Projeksiyonu4

2014

77.323.892

5.146.307

2015

78.151.750

5.235.807

2016

78.965.645

5.324.705

2017

79.766.012

5.413.000

2018

80.551.266

5.500.577

2019

81.321.569

5.587.439

2020

82.076.788

5.673.544

2021

82.816.250

5.758.868

2022

83.540.076

5.843.435

2023

84.247.088

5.927.209

4

TÜİK, Nüfus Projeksiyonları, 2013-2075
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Yıllara Göre Nüfus Artış Projeksiyonu Grafiği
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Elde edilen veriler ışığında Ülkemiz ve başkent Ankara’mızın nüfusu artmakta
ve buna bağlı olarak artış oranı ile doğru orantılı alt yapı yatırımlarının planlanması ve yatırımların ivedilikle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlüğümüz bu verilerden hareketle gelecek projeksiyonlu yatırım senaryoları
tasarlayarak vatandaşlarımızın daha müreffeh ve yaşanabilir bir kent ortamında yaşayabilmesi için tüm çalışmaları kesintisiz yürütmektedir.
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1.3.Ankara’da Suyun Tarihçesi

1.3.3.Cumhuriyet Dönemi

Tarih öncesi çağlardan beri yerleşim yeri olan Ankara; Cumhuriyet’in ilan edilmesinden iki hafta
önce 13 Ekim 1923’te, Türkiye’nin Başkent’i oldu.
Uzak ve yakın geçmişinde bir kaç kere başkent
olma şansına sahip olan Ankara, çeşitli Anadolu
Uygarlıklarına beşiklik etti ve Ankyra, Ancher, Engürü, Angora, Angara gibi adlarla anıldı. 17.yy.’ da
resmi olarak Osmanlı İmparatorluğu’nca ‘’Ankara’’
yazım şekli kabul edildi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
başkenti olduğu tarihten itibaren de bütün dünyaca bu yazım şekli tanındı.

Ankara’nın başkent oluşuyla 20-30 bin civarında
olan nüfusu hızla artmaya başladı ve 1927 yılında
merkez nüfusu 75 bine ulaştı.

1.3.1. İlk Çağ Dönemi

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum
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Arkeolojik buluntular Ankara’da Frigler, Lidyalılar,
Helenler, Galatlar ve Romalılar’ın yaşadığını gösteriyor. En açık bilgiler ve buluntular ise Romalılar
dönemine aittir. M.Ö.25 yılında Ankara’yı idari bölge seçen Romalılar, anıtlar, saraylar ve hamamların yanı sıra şehre içme suyu getiren şebekeyi de
inşa ettiler. Kayaş yakınlarındaki “Romalılar Galerisi” asırlar boyunca şehre su verdi ve bu galerinin
suyundan Ankara Cumhuriyet döneminde başkent
ilan edildikten sonra dahi yararlandı. Galerinin harap olmasından sonra da galeri sularından beslenen Şahne Pınarı uzun süre memba suyu kaynağı
olarak kullanıldı.
1.3.2. Selçuklu ve Osmanlı Dönemi
Selçuklu ve Osmanlı döneminde kuyu açımı ve
kale etrafında bulunan belirli bölgelere çeşme yapımı ile Ankara halkının su ihtiyacı karşılanmaya
çalışıldı. Kale’de yaşayan halk Hatip Çayına inerek
çamaşırlarını yıkar ve doldurdukları suyu bir şekilde
temizleyerek kullanırlardı.
Su ile ilgili en yakın tarihi bilgimiz 1890 yılında Vali
Abidin Paşa tarafından şehre getirilen Elmadağ
ve Hanım Pınarı suları ile ilgilidir. Abidin Paşa kagir kanallarla şehre suyu getirmiş, şehir içinde bir
kısmı font, bir kısmı demir ve künk borularla dağıtım sistemini kurarak çeşmelere bağlantısını yaptırmıştı. Avrupa’da dahi font boruların kullanılmaya
çok sonraları başlanıldığı bir dönemde Abidin Paşa
Fransız Mühendislerin bilgilerine önem vererek
sağlıklı bir iletim sistemi kurdu. Onun bu ileri görüşlülüğü kale ve civarında yaşayan halkı rahatlattı.

Mevcut su kaynaklarının ihtiyacı karşılayamaz duruma geleceğini ve yeterli basınçlı su şebekesi olmadığını tespit eden Belediye, şehrin su ihtiyacını
sağlamak için 1925 yılında çalışmalara başladı. Hazırlanan projelere göre Kayaş civarındaki Kusunlar
Köyü çevresinde bir yeraltı kaptajı yapılarak 600 mm
çapında borularla şehre su getirildi.
Şahne ve Hanım Pınarı mevkilerinde iki tulumba istasyonu, şehrin yeni yerleşim yeri olan Kocatepe’de
bin metreküp bir depo, bir kısım şehir şebekesi ve
Çankaya terfi pompa istasyonu kuruldu.
1931 yılında şehrin su tesisatının yapılması işi Bayındırlık Bakanlığı’na verildi ve Bakanlık 04.04.1931
tarih ve 122/2517 sayılı bir raporla görüşünü hükümete iletti. Hükümetçe kabul edilen bu rapor üzerine
20.05.1931 tarih ve 11095 no’lu kararnameyle “Ankara Şehri İçme Suyu Komisyonu” kuruldu.
Komisyon; komisyon başkanı Bayındırlık Bakanlığı
Müsteşarı olmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Hıfzısıhha Genel Müdürü ile Maliye Bakanlığı sorumlu muhasibinden oluşmaktaydı. Komisyon
şehrin su ihtiyacını karşılamak üzere, Çubuk Barajı
sularını şehre vermek için Dışkapı Ziraat Fakültesi karşısında üç gözlü ve günlük kapasitesi 24 bin
metreküp olan filtre istasyonu, toplam kapasitesi
12 bin metreküp olan 9 adet depo, 600-800 mm
çapında 123 km boru döşenmesi ile Hanımpınar
Suyu ile Elmadağ Pınarlarına ait tesislerin yapımını
gerçekleştirdi.
Jansen planına göre 1931-1936 yılları arasında
İçme Suyu Komisyonu tarafından 160 bin merkez
nüfuslu Ankara temel alınarak yapılan bu çalışmalar nüfusun kısa zamanda 300 bine ulaşmasıyla
yetersiz kaldı. Belirli bir program ve yapılanma olmadığından Ankara 1940-1950 yılları arasında su
sıkıntısı çekti.
1.3.4. ASU Dönemi
Ankara suları ile ilgili olarak Belediye bünyesinde
şube biçiminde faaliyet sürdüren işletme 6 Nisan
1949 ve 5363 sayılı kanun ile Ankara Belediyesi-
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ne bağlı olmak üzere “Ankara Sular İdaresi” adlı
tüzel kişiliği olan ve özel hukuk hükümlerine tabii
bir işletme haline getirildi. Daha geniş bir statü ile
çalışmaya başlayan işletme; şehre verilen 32 ton
su, 300 km şehir şebekesini devraldı. 1950 yılından
sonra faaliyetleri hızlı bir şekilde gelişti. İlk önce dağınık olan birimleri bir araya toplayan yeni bir işletme binası inşa edildi. Atlı Spor kulübüne ait 12.200
metrekare arazi satın alınarak yapılan işletme binası 1952 yılında tamamlandı. 1991 yılında taşınılan
ve halen kullanılan ASKİ binası yapılana kadar çalışmalar söz konusu bu binada sürdürüldü.

1968-1969 yıllarında Camp Harris Mesara ortaklığına şehrin 2020 yılına kadar ihtiyaçlarını karşılayabilecek “Ankara Şehri Su ve Kanalizasyon Master
Planı” yaptırıldı. Plan çerçevesinde 1984 yılında
İvedik Su Arıtma Tesislerinin 1. ünitesi, 1985 yılında
Çamlıdere Barajı işletmeye alındı.
1.3.5. ASKİ Dönemi
1980 sonrasında oluşturulan Büyükşehir Belediye
yönetimi modelinde, belediyelere bağlı su ve kanalizasyon teşkilatları yeniden organize edildi. İlk
olarak 23.11.1983 tarih ve 2560 sayılı Kanun ile
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel
Müdürlüğü kuruldu. 1983 yılında kuruluş kanununda düzeltmeler yapıldı. 05.06.1986 tarihinde 3305
sayılı kanun ile İSKİ kuruluş kanununun diğer Büyükşehir Belediyelerine de uygulanacağı hükmü
getirildi.

1.3.6. Dünyada ve Ülkemizde Su Kaynakları
Yönetiminin Tarihsel Süreci
ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent Ankara’nın Su ve
Kanalizasyon İdaresi olarak, ulusal çapta olduğu
kadar uluslararası çapta da takip edeceği politika
ve stratejiler yönünden büyük öneme sahiptir.
Ülkemizin uluslararası toplumun bir üyesi olarak,
çevre ve su konusunda çeşitli anlaşmalara atmış
olduğu imzalar, diğer kurum ve kuruluşlarda olduğu kadar Genel Müdürlüğümüz Su Kaynakları
Yönetimi politikalarında da etkin rol oynamaktadır. Bu kapsamda 9. Kalkınma Planı, Toprak ve Su
Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi Özel İhtisas
Komisyonu Raporunda yer alan “Uluslararası Yükümlülükler ve Taahhütler” e değinilecektir.
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Bu dönemde yeraltı sularından azami fayda sağlama projesi çerçevesinde 95 adet kuyu açılarak
günde 120.000 metreküp su artırımı sağlandı. Çubuk-1 barajından daha fazla su alabilmek için Dışkapı Süzgeç Arıtma Tesisi’nin kapasitesi 3 kat artırılarak günde 75 bin metreküp su arıtır hale getirildi.
1960’lı yıllarda ASU Umum Müdürlüğü sınırlı kaynakları ve rutin işleri nedeniyle yetersiz kalınca DSİ
Genel Müdürlüğü devreye girdi ve yapılan barajlarla su sorununun çözümünde ciddi adımlar atıldı.
1964 yılında Çubuk-2 Barajı, 1965’de Bayındır ve
1967’de Kurtboğazı Barajı kullanıma girdi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 21.11.1981 tarih ve 2560 sayılı kanuna 3305
sayılı kanunla eklenen ek 4.madde ve Bakanlar Kurulunun 11.03.1987 tarih ve 87/11594 sayılı kararının 1.maddesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne
bağlı olarak kurulmuş müstakil bütçeli ve Kamu
Tüzel Kişiliğine haiz bir kuruluş olarak Büyükşehir
Belediye sınırları içerisinde Kuruluş Kanununda
belirtilen su ve kanalizasyon işlerini yapmakla görevlendirilmiştir. Bu kanun gereğince, ASU kuruluş
kanunları hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Ankara Sular İdaresi Umum Müdürlüğü, Ankara Su ve
Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’ne
dönüştürüldü.
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2 / Kuruluş İçi Analiz
2.1. Teşkilat Yapısı
Genel Müdüre bağlı 4 Genel Müdür Yardımcısı, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü ile Genel
Müdür Yardımcılarına bağlı 24 daire başkanlığı ve bu başkanlıklara bağlı 78 şube müdürlüğü
bulunmaktadır.
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2.2. İnsan Kaynakları
Günümüzde motivasyon, verimlilik, müşteri memnuniyeti gibi olgu ve kavramların özel kuruluşlar
kadar kamu kurum ve kuruluşlarını da ilgilendirdiği
yadsınamaz bir gerçektir. Söz konusu kavram ve
olgulara kurum içerisinde hayat veren en önemli
unsur hiç kuşkusuz kurumun sahip olduğu insan
kaynağıdır. İnsan kaynakları kurum ya da kuruluşların stratejik amaçlarının ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde temel belirleyicidir.
Bu bağlamda kamu kurum ve kuruluşları hizmet
sundukları kesimlere müşteri gibi bakacak, hizmet memnuniyetini en üst düzeyde karşılayabilecek insan kaynağına sahip olmalı ve çalışanlarını
performans esaslı hizmet anlayışına dayalı olarak
istihdam etmeli, çalışanların verimliliğini arttırmaya
yönelik sistem geliştirmelidir.

Kurumumuz personel politikası hizmete giriş, atama, yükselme, ödüllendirme vb işlemlerde liyakat
ilkesini esas almaktadır. İnsan kaynakları yönetimi
anlayışımız kurumumuzun hizmet ve faaliyetlerini
etkinlik ve verimlilik ölçütleri içerisinde yürütmesini
hedeflemektedir.
Bu doğrultuda personel maliyetlerini düşürmeye
ve çalışanlarımızın mesleki yeterliliklerini arttırmaya yönelik hizmet içi eğitim ve seminerlere önem
verilmektedir. Emekli olan ya da ayrılan personel
yerine yeni personel alınmayarak mevcut personel
nitelik, mesleki ve kişisel yeterlilik açısından yetkinleştirilmekte, daha az sayıda çalışan ile daha etkin
hizmet sunumu gerçekleştirilmektedir.
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 29 birim bulunmakta, 1.339 memur, 886 işçi ve 35 sözleşmeli
personel olmak üzere toplamda 2.260 personeli ile
hizmet vermeye devam etmektedir.
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Kısaca kurum/kuruluşlar amaçlarını gerçekleştirmek, kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilmek,
rekabet koşulları altında kendilerini geleceğe taşıyabilmek için çalışanlarının tüm yetenek ve becerilerini geliştirmeli ve kullanılmasını sağlamalıdır.
Modern yönetim, işletme, iş psikolojisi bilimlerinin

ortaya koyduğu sonuçlardan faydalanmalıdır. İnsan kaynağı potansiyeli sürekli gelişim ilkesi ışığında artan nüfusa ve yükselen taleplere daha iyi yanıt
verebilecek duruma getirilmelidir.
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Kuruluşumuz Çalışanlarının İstihdam Şekilleri
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Personelin Cinsiyetlerine Göre Dağılımları
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Stratejik Plan

Personelin Eğitim Durumu
Memur
Erkek

Memur
Kadın

Sözleşmeli Erkek

Sözleşmeli
Kadın

İşçi Erkek

İlkokul

4

0

0

0
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1

393

Ortaokul

43

1

0

0

170

6

220

Lise-Meslek L.
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49

8

2

249

21

747
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260

67

2

2

32

4
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133

12

9

10

5
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1.089
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2.260
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Yaş Grubu
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0
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0
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3
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Genel Toplam
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Personelin Yaş Grubuna Göre Dağılımları
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Personelin Yaş Grubuna Göre Dağılımları
Hizmet Yılı
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3
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3
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2.3. Bilgi İletişim ve Teknoloji Kaynakları

	
  
Günümüzde bilgi her türlü sosyal ve ekonomik fa	
  
aliyette 	
  tükenmeyen ve her gün yeniden üretilen
bir kaynak
	
   olarak en önemli ve temel girdi haline
gelmiştir.	
   Piyasa temelli sanayileşme sürecinde

girişimcilik ve değişen ihtiyaçlara göre kendini
yenileyebilme kabiliyeti en önemli unsurken biligi
çağında, özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki
gelişmeler sayesinde bilgiyi üretme, kullanma, işleme, saklama, paylaşma ve bilgiye erişme önem
kazanmıştır.
İçinde bulunduğumuz bilgi çağına damgasını vuran unsur ise kurumların ve kuruluşların giderek
yaygınlaşan, hızlanan ve çeşitlenen bilişim teknolojilerinin sağladığı sınırsız imkânlara sahip olmasıdır. Bu araç ve imkânlar, bir yandan girişimcilikten
hizmet sunumuna kadar bir çok alanda değişime
neden olmakta, diğer yandan insanoğlunun artan
ve çeşitlenen ihtiyaçlarının yerel ve küresel ölçekte
çok çeşitli kaynaklardan karşılanabilmesine olanak
sağlamaktadır.
Özel kurum ve kuruluşlar kadar kamu kurumlarının
da hızlı ve nitelikli hizmet sunumunda bu teknolojilerin sağladığı imkânlardan daha fazla yararlanma-

ları kamu kaynaklarının verimli kullanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Bilgi toplumunun
gerisinde kalmamak, bilgi toplumuna dönüşüm
sürecinde kamu hizmetlerinin, vatandaş ihtiyaç ve
beklentilerine uygun olarak etkin, hızlı, kaliteli, sürekli, güvenilir, şeffaf ve bütünleşik şekilde sunmak
kendimizi sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, kamu iş süreçlerinde etkinliğin artırılması; birimler arası iletişim ve
işbirliğinin geliştirilmesi, ortak altyapıların kullanılması, bilgiye dayalı etkin karar alma süreçlerinin
oluşturulması, nitelikli insan kaynağının ve örgütsel
kapasitenin geliştirilmesi; bütün bunlara bağlı olarak vatandaş odaklı, güvenilir, tümleşik ve etkin bir
e-devlet yapısının kurulması için gerekli yatırımları
yapmaktayız.
Genel Müdürlüğümüz bu bilinçle vatandaşlarımıza
hızlı, güvenilir, kesintisiz hizmet sunma; stratejik kararların alınmasında ve politikaların oluşturulmasında en önemli girdi olan kurumsal bilgiyi zamanında
ve güvenilir şekilde üretme, kullanıma hazır bulundurma, güvenlikli ortamlarda depolayarak her an
ulaşılabilir olmasına önem vermektedir.
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Sunulan Hizmetler
No

Proje ve Uygulama Yazılımları

1

Sayaç, Sökme Takma Müdürlüğü Projesi

2

Yönetim Projesi

3

Sayaç Okuma Projesi

4

Bütçe Yazılımı

5

Muhasebe Yazılımı

6

Kamulaştırma Yazılımı

Kontrolünde “Ofis Otomasyonu” Olarak
Adlandırılan Bilgi İşlem Programlar Bütünü
Kullanılmaktadır. Bu Otomasyon Bütünlüğü
İçerisinde “Abone Projesi, Personel Projesi,
Muhasebe Projesi, Stok Kontrol Projesi,
Kaçak Su, Su ve Kanal Proje Arşivi, Yatırımlar
Projesi ve Genel Evrak Projesi” Gibi Alt
Yazılımlar Kullanılmaktadır. Bu Yazılımlar İle
Kurumda:

7

Satın Alma Yazılımı

•

Kurum İçi Bilgisayar Ağının İşletilmesi,

8

Stok Yazılımı

•

9

Araç ve Atölye Yazılımı

Kurumumuz’ un İnternet Hizmetlerinin
Yürütülmesi,

10

Demirbaş Yazılımı

•

Analitik Bütçe Faaliyetleri,

11

Kartlı Sayaç Projesi

•

12

Online Tahsilat - Online Kredi Kartı Tahsilatı Yazılımı

Resmi Kurumlara Ait Faturaların,
Tahakkuk Beyanlarının, Duyuruların ve
Sayaç Kapama Raporlarının Basımının
Yapılması,

13

Aski Web, Uygulama Portalı ve Aski Web Intranet Projeleri

14

Elektronik Döküm Yönetim Sistemi

15

Hukuk Projesi

16

Garaj Yazılımı

17

Su-Kanal Arıza ve 153 Yazılımı

18

El Bilgisayarı ve Faturalandırma Yazılımı

19

Banka Ödemeleri ( Esnek ve Otomatik ) Yazılımı

20

Personel - Sağlık Yazılımı

21

Kaçaksu Yazılımı

22

Kiosk Uygulamaları

23

Tahliye-Ölçüm-İnşaat- Tahakkuk Farkı Yazılımı

24

Tenzil Yazılımı

25

Tahsilat Yazılımı

26

Mernis ve Abone Tabloları Uygulaması

27

Kirliliği Önleme Payı Yazılımı

28

Abone Kabul Projesi

29

Bono Yazılımı

30

Güvence İadesi - Kredi Kartı Taksitlendirme Yazılımı

Bölge
Müdürlükleri
ve
Şubelerinin Otomasyonu,

Tahsilât

•

Aybis (Alt Yapı Bilgi Sistemi) (Coğrafi
Bilgi
Sistemleri)
Hizmetlerinin
Yürütülmesi,

•

Elektronik Ön Ödemeli Kartlı Su
Sayaçlarının Montajı, Sökme-Takma,
Hesap Kesme İşlemleri, Bakım, Onarım
ve Değişim İşlemlerinin Yapılması,

•

Kartlı Su Satışlarının Takibi ve Düzeltme
İşlemleri, Abonelerin Su Faturalarını
Banka Talimatları İle Ödeyebilmelerini
Sağlayan
“Otomatik
Tahsilât”
İşlemlerinin Yürütülmesi,

•

Abonelerin Su Faturalarını Banka
Veznelerinden Ödeyebilmeleri İçin
“Esnek Ödeme” (İstenilen Anlaşmalı
Banka Şubelerinde Ödeme) Sisteminin
Yürütülmesi,

•

Kurum İçi Yazışma Sair Belge Üretimi
ve Saklanması Gibi Önemli Hizmetler
Yürütülmektedir.
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Sistem

Web Sitesi

Kurumumuz bilgi işlem sistemlerinin yüksek hızda
ve kalitede olması aynı zamanda kurum hizmetlerinin daha verimli ve etkin olarak devam ettirilmesini
sağlamak amacıyla 11 adet fiziksel sunucu, 250
adet sanal sunucu ve 200 TB’lık depolama alanı
ile hizmet vermeye devam etmektedir. En son teknolojik gelişmeler takip edilerek kurum kaynaklarımızın daha verimli kullanılması için gerekli yazılım
ve donanım alt apısı oluşturulmuştur. Ayrıca kurumumuza ait toplam 2400 adet bilgisayar ve 1500
adet yazıcı bulunmaktadır. Yazıcı, sunucular ve
depolama birimleri tablo olarak ayrıntılı bir şekilde
verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalara vatandaşlarımızın her an her yerden kolayca,
hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlamak
amacıyla www.aski.gov.tr internet adresimiz sürekli
güncellenmektedir. Web sitemizin fatura sorgu ve
takibi, kredi kartı ile ödeme, e-fatura e-posta ve
önemli duyurular gibi başlıkların yer aldığı Online
İşlem Merkezi bölümünde işlemler hızlı ve kesintisiz olarak gerçekleştirilebilmektedir. Kurumumuzun
faaliyetleri ile ilgili haberler, çeşitli duyurular ve bilgi
edinme bölümü, abonelik, tarifeler-ücretler, ödemeler ile ilgili bilgilere rahatlıkla ulaşılabilmektedir.
İhale duyuru ve ihale sonuçları web sitemiz ana
sayfasında yer alan “Kurum İhale İlanları” başlığı
altında yer almaktadır.

Sistem Sunucuları
Sunucu

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum
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Sayı

Fiziksel Sunucu

11

Sanal Sunucu

250

Depolama Birimi

200TB

Web Sitemiz içerisinde yer alan “Su Kalitemiz”
başlıklı bölüm ziyaret edildiğinde; Su Kalite Kontrol
Laboratuvarı, Kimya Laboratuvarı; Bakteriyoloji Laboratuvarı bilgilerine ulaşılabilmektedir. İçme Suyu
Analiz Sonuçları” başlığı ile de bölge bazında en
güncel analiz sonuçları elde edilebilmektedir.

Stratejik Plan

Kurumumuzun web sayfasına girildiğinde sol tarafta “ASKİ Kurumsal, Ankara ve Su, Abone Hizmetleri,
Fatura, Kartlı Sayaç, Teknolojimiz, Şampiyonlarımız
ve İletişim konulu sekiz başlık altında oluşturulmuş
güncel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca;
Web sitemiz ziyaretçilerin aradığı bilgilere kolayca ulaşabilecekleri şekilde tasarlanmıştır.

•

Veri tabanı programı sağlam bir şekilde kurulmuş olup, belli periyodlar halinde güncellenmektedir.

•

İnternet kullanım hızı itibariyle teknik alt yapısı
gelişmiş ve yüksek internet hızlı kullanıcılar ile
düşük internet hızına sahip kullanıcıların isteklerine cevap verebilecek şekilde alt yapı oluşumu sağlanmıştır.

•

Kolay ve hızlı bir şekilde açılan web sitemiz göz
alıcı bir tasarıma sahip olup aynı zamanda gelişmiş ve çok fonksiyonlu olara tasarlanmıştır.

•

Her gün düzeni olarak bütün veriler değişik
konumlardaki back up ünitelerinde desteklenmektedir.

Ayrıca, web sitemiz içerisinde “Ankara İçme Suyu
Analiz Sonuçları”, “Barajlarımızdaki Doluluk Oranları” gibi bilgiler yer almaktadır. “Fatura Sorgulama”
başlığı ile birlikte üye olmadan da fatura sorgulaması yapılmakta vatandaşlarımıza sunulan hizmet
kalitesi sürekli arttırılmaktadır.
Hizmetlerin sunumunda modern teknolojiyi yakından takip ederek faaliyetlerini yürütürken kurumumuz “İPhone - Android ASKİ Mobil Uygulamaları”
na ilaveten QR kod uygulamasını da hizmete sunmuştur. Böylece vatandaşlarımız arıza bildirimini;
fotoğraf ve koordinat bilgilerini kullanarak kolaylıkla
kurumumuza ulaştırabilmektedir. Bununla birlikte
Kartlı Su Yükleme Noktaları, Su Kalite Raporları,
Fatura Tahsilat Noktaları, Mevcut Kesintiler gibi
başlıklara da online ulaşılabilmektedir. Yukarıda
sıralanan hizmetlere web sitemizden ilgili linklere
girilerek veya QR kodu ile bilinen uygulama aracılığı ile ulaşılabilmektedir. QR Kod uygulaması sayesinde sitemizde yayınlanan veriler kolaylıkla mobil

Sosyal paylaşım alanlarından Facebook’ta ASKİ
Genel Müdürlüğü sayfası oluşturulmuş olup, öncelikle ASKİ geneline duyurulmak için davet etkinliği
oluşturuldu. Bu şekilde büyük kitleye ulaşmak için
bir yol izlendi. Su kesintileri, ASKİ ye ait yenilikler,
yapılan çalışmalar paylaşılmaktadır. Abonelerden
gelen mesajlar cevaplandırılmakta ve Aski.gov.tr
sitesinde bildirilen duyurular Facebook sayfasında
da abonelere iletilmektedir. Bununla birlikte, son
günlerin popüler medyası Twitter aracılığı ile abonelerimizin sorunlarına anında cevap verilmekte
ve takipçilerimize duyurularımızın yanı sıra güncel
konularla ilgili haberleri de iletmekteyiz. Ayrıca Youtube ASKİ Video kanalıyla projeleri ve faaliyetleri
anlatan videoları bu kanal üzerinden abonelerimize
ve kamuoyuna sunulmaktadır.
Mobil Abonelik
ASKİ’nin Akıllı telefon uygulamasını Android ve IOS
İşletim sistemli cihazlara indirilerek yüklenebilmektedir. Uygulama ile ASKİ’ye gelmeden tüm abonelik işlemleri cepten halledilebilmektedir. Abonelik
açma ve iptal ettirme işlemlerinin yanı sıra fatura
sorgulama, Online arıza bildirme, barajların doluluk
oranları, su analiz sonuçları, mevcut su kesintileri,
tarife ve ücretlendirme, en yakın işlem merkezleri,
e-bülten arşivi, iletişim bilgilerimiz, sosyal medya
ulaşım bilgileri bulunmaktadır.
Online Abonelik
Çağımızın getirdiği yenilikleri kullanarak abonelik
süresini en aza indirmeyi amaçlayan teknolojik
hizmetlerimizden bir tanesi de online aboneliktir.
Evde, işyerinden ya da internet bağlantısı olan
herhangi bir bilgisayardan tüm ASKİ abonelik işlemleri yapılabilmektedir. aski.gov.tr sitesi üzerindeki online işlemler linkinden erişilen uygulamayla
vatandaşlarımız ASKİ’ye gelmeden tüm abonelik
hizmetlerini rahatlıkla bilgisayarlarından gerçekleştirebilmektedirler.
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•

cihazlara indirilebilmektedir. Bununla birlikte görsel
içerikle zenginleştirilmiş “Outdoor TV” uygulaması
ile vatandaşlarımız kurumumuz ile ilgili güncel bilgileri 24 saat takip edebilmektedir.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Mobil İş Takip Sistemi

E-Randevu Uygulaması

Mobil İş Takip Sistemi (MİTS) Genel Müdürlüğümüz
tarafından yapılan içme suyu, atık su ve yağmursuyu çalışmalarının mobil olarak takip edilmesine
yarayan uygulamamızdır. Bu uygulama ile Ankara
genelinde hangi noktada ne çalışma yapıldığı, işin
hangi aşamada olduğunu, ne kadarının tamamlanıp tamamlanmadığı anlık olarak takip edilebilmektedir. Sahadaki kontrolörlerce tablet bilgisayarlarla
sürekli sisteme güncel veri girişi yapılmaktadır. Bu
projeyle sahadaki tüm çalışmalarımız fotoğraflarıyla birlikte web ortamından ve mobil cihazlardan
izlenebilmektedir.

Web sitemiz üzerinden abonelik işlemleri için randevu alınarak abonelik işlemleri sıra beklemeden
ve daha hızlı yapılabilmektedir.www.aski.gov.tr web
sitemizden e-randevu butonuna tıklayıp randevu
alınarak belirtilen gün ve saatte e- randevu veznesinden, sıra beklemeden tüm abonelik işlemleri
kolaylıklagerçekleştirilebilmektedir.www.aski.gov.tr
adresinden randevulu abonelik formunu doldurup
ASKİ Genel Müdürlük Binası Abone İşlemleri Dairesi Başkanlığı’na gelerek Online Banko’dan işlemler
sıra beklemeden rahatlıkla yapılabilmektedir.

E-İmza - Elektronik Belge Yönetim Sistemi

ASKİ ile turkiye.gov.tr arasında yapılan protokol
anlaşması ile vatandaşlarımız artık e-devlet üzerinden işlemlerini daha kolay şekilde yapabilmektedir.
Türkiye’deki sular idaresi arasından e-devlet uyum

Genel Müdürlüğümüz e-imza uygulamasına geçmiş bulunmaktadır. Bu uygulama ile oluşturulan
her türlü doküman güvenli bir şekilde diğer birimlere elektronik ortamda iletilmektedir. EBYS ile gerek
kurum içi birimlerimiz arası yazışmalarımızı gerekse
diğer kamu kurum ve kuruluşları ile olan yazışmalarımızın bilgisayar ortamında yapılması sağlanarak
vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet verilmesi sağlanmaktadır.
ASKİCELL – 2754 Kısa Mesaj Sorgulama Sistemi
ASKİCELL kısa mesaj servisi “2754” ile sorgulamalar yapılabilmektedir. Teknolojinin yeniliklerini
abonelerimize hizmet olarak sunmayı amaçlayan
kurumumuzdan yeni bir yenilik daha hizmet veriyor. Akıllı telefon uygulamasının yanı sıra kısa mesaj servisimiz ile fatura borç bilgilerini, otomatik
ödeme talimatı durumunu, ilçelerdeki kesintilerin
yerlerini, güncel tarife fiyatları ve barajların doluluk
oranlarını anında öğrenilebilmektedir.
2754 kısa mesaj servisini kullanmak için cep telefonlarının kısa mesaj servisine aşağıdaki bilgilerin
girilmesi yeterlidir. Fatura abone no: Fatura borcu,
Faturaya hangi bankadan otomatik ödeme talimatı
verildiği, Barajlarımızdaki doluluk oranı ve kalan su
miktarı bilgisini, su kesintileri durum bilgilerini, güncel tarife fiyatlarını vb hususları öğrenmek için bu
hizmet kullanılabilmektedir.

E-Devlet

projesi ilk olarak ASKİ tarafından başlatılmıştır. Vatandaşlarımız Abone Sorgulama, Arıza ve Bakım
Sorgulama (Su kesintisi ) ve Fatura Bilgileri Sorgulama olarak üç ana başlık altında yapılacak işlemleri e-devlet üzerinden gerçekleştirebilmektedir.
e-devlet abone sorgulama, arıza ve bakım sorgulama ve fatura bilgileri sorgulama işlemleri yapılabilmektedir.

Stratejik Plan

ASKİ Outdoor TV

e-Bülten

Genel Müdürlük binasının önünde yer alan OUTDOOR TV’ler ile abonelerimize duyuruları görsel
olarak ulaştırıyoruz. Planlı su kesintileri, barajlarımızın doluluk oranları, güncel faaliyetlerimiz gibi birçok duyuru outdoor ekranlardan vatandaşlarımızla
paylaşılmaktadır.

Her
ay
düzenli
olarak
hazırladığımız
e-bültenlerimizde yaptığımız her projenin detaylı
bilgileri yayınlanmaktadır.

ASKİ Tv - www.Aski.Tv
Genel Müdürlüğümüz bir yeniliğe daha imza atarak
internet üzerinden yayın yapan ASKİ TV’yi hizmete
almıştır. www.aski.tv adresinden yapılan yayınlarda
Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri detaylı bir şekilde tanıtılmakta, bunun yanında kesintiler hakkında bilgilendirmeler, su tasarruf yöntemleri, mevcut
su durumumuz gibi bilgiler de vatandaşlarımızla
paylaşılmaktadır. Yapılan sokak röportajlarıyla da
vatandaşlarımızın talep ve şikâyetleri ve Genel
Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla ilgili görüşleri alınmaktadır.

ASKİ Radyo - Askiradyo.Com
Genel Müdürlüğümüzün uygulamaya aldığı diğer
bir yenilik de internet üzerinden yayın yapan ASKİ
Radyo uygulamasıdır.www.radyoaski.com adresinden yapılan yayınlarda Genel Müdürlüğümüzün
faaliyetleri detaylı bir şekilde tanıtılmakta, bunun
yanında kesintiler hakkında bilgilendirmeler, su
tasarruf yöntemleri, mevcut su durumumuz gibi
bilgiler de vatandaşlarımızla anlık olarak paylaşılmaktadır. Vatandaşlarımızın kesintisiz müzik de
dinleyebildiği ASKİ Radyo internet üzerinden 7 gün
24 saat hizmet vermektedir.
ASKİ Haber - Askihaber.Com
Aski.gov.tr web sitemizde yer alan bilgilerin ve haberlerin yanı sıra askihaber.com sitemizden de vatandaşlarımız güncel haberleri takip edebilmekte
ve Kurumumuzla ilgili bilgilere ulaşılabilmektedir.
Yaşamdan sağlığa, Ekonomiden Teknolojiye kadar
birçok güncel konuda haberler sayfamızda yer almaktadır.

Geliştirilen mobil uygulama ile Abonelik açma ve
iptal ettirme işlemlerinin yanı sıra fatura sorgulama,
Online arıza bildirme, barajların doluluk oranları,
su analiz sonuçları, mevcut su kesintileri, tarife ve
ücretlendirme, en yakın işlem merkezleri, e-bülten
arşivi, iletişim bilgileri, sosyal medya uygulamaları gibi pek çok bilgiye akıllı telefon ve tabletlerden
de ulaşmak mümkün hale gelmiştir. ASKİ’nin Akıllı
telefon uygulaması Android ve IOS İşletim sistemli
cihazlara indirilerek kullanılabilmektedir
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ASKİ TV internet üzerinden 7 gün 24saat kesintisiz
hizmet vermektedir.

ASKİ Akıllı Telefon Uygulaması

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum

38
38

ASKİ Sosyal Medya

Fatura Sorgulama

Facebook; dünyanın en çok kullanılan sosyal web
sitesinde ASKİ Genel Müdürlüğü olarak açtığımız
sayfamızda duyurular yapılmaktadır. Binlerce abonemize su kesintileri, barajların günlük doluluk
oranları ve projelerimiz hakkındaki önemli bilgiler
aktarılmaktadır. Twitter; ASKİ Ankara olarak açtığımız kullanıcı hesabı ile abonelerimize hızlı ve anlık
olarak gelişen bilgileri ulaştırılmaktadır. Youtube;
ASKİ TV projemizin yanı sıra videolarımız, en çok
takip edilen video sitesinden abonelerimize ulaştırılmaktadır.

Abonelerimizin geçmiş dönem borçlarını ya da
güncel faturalarındaki borçlarını sormalarını sağlayan uygulamamızdır. Aski.gov.tr üzerindeki sorgulama ekranından abone numarası ile fatura borçları
öğrenilebilmektedir.
e-ihale
Yenilenen ve güncellenen altyapısı ile e-ihale programı güncel ihale ilanları yeni sitemizde de devam
etmekte, yeni ihalelerin anında eklenebilmesi için
ilgili başkanlıklardaki personele yeniden eğitim ve
veri giriş ekranları tasarlanmıştır. Bitirilmiş ihaleleri
izlemeleri için de bir ekran tasarlanmıştır. Kurumumuzun ihale programı ile firmaların ihale detaylarını
takip etmeleri sağlanmıştır. İhale sonuçlarını da sitemizde yayınlayarak halkımız bilgilendirilmektedir.
e-arıza- Mavi Masa- Alo 153
Mavi Masa çağrı merkezi; Hizmet kalitemizi artırmak ve abonelerimizin sorunlarına daha kısa sürede müdahale edebilmek için web tabanlı şikâyet
ve öneri kabulü, e-posta adresi doğrulamalı yanıt
sistemi modülleri olan web uygulaması, mevcut
e-arıza ile web sitemizden online olarak arıza kaydı
Ankara Büyükşehir belediyemiz tarafından tek bir
merkezden yönetilmektedir.

Stratejik Plan

Barajlarımızdaki Su Miktarı:
Barajlarımızın kullanım ve kapasite verileri günlük
olarak veri tabanına girilmekte hizmeti web sitemizde izlenebilme imkânı sağlanmaktadır.
Su Analiz Sonuçları:
Kurumumuz web sitesinde aylık olarak belirli noktalardan alınan su örneklerinin analiz sonuçlarını web
sitemizde aylık olarak yayınlamaktayız. Buna ek
olarak Türkiye halk sağlığı Kurumu analiz sonuçları
da yayınlanmaya başlamıştır. Ayrıca web sitemizde
Ankara’nın belirli yerlerinden alınan su örneklerinin
de analiz raporuna tarih girilerek de izlenebilmektedir.
Kurum İçi Bilgi Portalı ASKI Web:
Kurum içi bilgi portalı sayesinde kurum içindeki
duyuru haber uygulama haberleri intranet uygulama sayesinde tüm personelimize ulaşabilmekteyiz.
Uygulamamızda kurum içi yemek listesi, telefon
numaraları, son dakika haberleri bulunmaktadır.

ASKİ web sitemizde kurumumuzun yaptığı günlük
faaliyetler yer almaktadır. Günlük faaliyetler içeriğinde Ankara’nın tüm bölgelerinde kurumumuzun
başkanlıkları tarafından yapılan içme suyu - atık su /
yağmur yuyu kanalizasyon çalışmaları çalışma yeri
ve çalışma durumuna kadar tüm ayrıntıları ile kamu
oyuna sunulmaktadır.
Internet: Kurumumuzun resmi web sitesi olan www.
aski.gov.tr adresinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bilgiye kolaylıkla ulaşmasını sağlamak için
web sitemizi abonelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda güncellemelerini yapıyoruz. Yeni web sitemizde
tasarım ve görselliğin yanında kullanıcılarımızın
sitemizde aradığı bilgilere hemen ulaşılması sağlanmaktadır. Devamlı olarak güncellenen haberler,
duyurular ve basında çıkan haberlerimizi de sitemizde yayınlayarak bilgileri halkımıza en doğru ve
güncel olmasını sağlanmıştır. Sitemizde ödeme yapılabilecek tahsilât ve kartlı su satış yapılabilecek
noktaların adres ve telefon bilgileri, hangi bölge

İnternet Bağlantı Hızı: Müdürlüğümüz çalışanların
internet üzerinden yapmış olduğu çalışmaların hızlı
ve kesintisiz bir biçimde olması için çalışmalarına
devam etmektedir. İnternet bağlantı hızının yıllara
göre değimi yandaki tablo da belirtilmiştir.
İnternet Bağlantı Hızının Yıllara Göre Değişimi
Yıllar

İnternet Hızı

1999

2 Mbps

2000

2 Mbps

2001

2 Mbps

2002

2 Mbps

2003

2 Mbps

2004

2 Mbps

2005

2 Mbps

2006

2 Mbps

2007

10 Mbps

2008

20 Mbps

2009

35 Mbps

2010

60 Mbps

2011

80 Mbps

2012

90 Mbps

2013

110 Mbps

2014

400 Mbps
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Günlük Faaliyetler

müdürlüklerimizde hangi işlemlerin yapılabileceği,
abonelik işlemleri için gerekli belgeler, online web
sitemizden yapılabilecek abonelik işlemleri gibi vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bilgiye kolaylıkla
ulaşabilmektedirler. Web sitemize SSL sertifikası
yüklenerek, Sanal POS arabirimi üzerinden herhangi bir kredi kartıyla online olarak cezalı ve normal
fatura tahsilatına devam etmektedir. ASKİ aboneleri
herhangi bir banka veya ödeme noktasına gelmeden web sitemiz’ den online olarak borç sorgulama yaparak günün herhangi bir saatinde borçlarını
kredi kartı ile ödeyebilmekte, eski döneme ait tüm
borç ve ödeme detaylarını görebilmekte, isterse e-faturaların e-posta adreslerine gelmesini, su
kesinti ve arıza bilgilerini de mail adresinden bilgi
alması, kartlı sayaç için daha önce satın aldığı su
miktarını kolaylıkla görebilmesi gibi konularda kolaylıklar sağlanmıştır.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum
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ASKİ SCADA Sistem temel olarak iki ana kısımdan
oluşmaktadır:
1.
2.

Kontrol Merkezi
Dış İstasyonlar

Kontrol Merkezi, son derece gelişmiş bilgisayarlar
ile donatılmış ve özel bilgisayar yazılımları ile desteklenmiştir. Kontrol Merkezi ASKİ Genel Müdürlüğü bahçesindeki bir yapı içinde yer almaktadır. Dış
istasyonlarda (Pompa İstasyonları, Su Depoları,
Ölçüm Noktaları ve Arıtma Tesisleri) şebekenin işletilmesi için gerekli ölçümleri yapan elektronik cihazlar monte edilmiştir. Bu cihazlar yaptıkları ölçümleri
iletişim sistemi üzerinden ASKİ Kontrol Merkezine
ulaştırmaktadır. (ASKİ SCADA Sistemi kontrol merkezi ile dış istasyonlar arasında haberleşmeyi kendi
telsiz sistemi ile sağlamaktadır)
Kontrol Merkezine ulaştırılan bilgiler, buradaki bilgisayarlar tarafından değerlendirilip gerekli işlemler yapılmaktadır. Kontrol merkezindeki bilgisayarlardan, vanalar ve pompalara komutlar (kapama,
açma ve çalıştırma, durdurma) göndererek bu
ekipmanlara komuta etmek mümkündür. Dış istasyonlarda yapılan ölçümlerin tamamı Kontrol Merkezinde anlık olarak izlenmektedir. Bunun yanında
anlık olarak görülen değerler bilgisayarlara tarihsel
olarak kaydedilmekte ve istenildiği zaman bu değerlere ulaşmak mümkün olmaktadır.

Stratejik Plan

Pompa İstasyonlarında Yapılan Ölçümler
• Pompa istasyonu giriş ve çıkış basıncı,
• Her zona ait anlık su akımı değerleri,
• Vana pozisyonları,
• Her bir pompaya ait akım, gerilim ve güç değerleri,
• Pompa istasyonu giriş klor değerleri,
• Pompa istasyonu güvenlik ve su baskını alarmı.
Su Depolarında Yapılan Ölçümler
• Depodaki su seviyeleri

Ankara Büyükşehir Belediye sınırının genişletilmesiyle yeni katılan ilçe ve ilk kademe belediyeleri ile ilgili
ilçe sınırları ve bu yerlere ait 2006 tarihli uydu fotoğrafları sisteme aktarılmış olup ilgili birimlerin kullanımına açılmıştır.
Ankara’nın 1:1.000 ölçekli hava fotoğraflarının üretilmesi ve ASKİ’ye teslim edilmesinden sonra, bu haritalardaki Ankara’nın tüm binaları, yolları, yol isimleri
ve sosyal donatıları (cami, okul vb.) GIS ortamına aktarılmıştır. Yol orta çizgilerinin çizilmesi ve adres bilgilerinin girilmesi işlemi tamamlanmıştır. Ankara’daki
sayıları 20.000’in üzerindeki sokak ve caddeler ilçe
mahalle bazında sorgulanabilir hale getirilmiştir.
Okullar, camiler, karakollar, elçilikler, parklar, siteler,
itfaiye, hastaneler, bankalar vb. önemli yerler oluşturulmuştur ve sorgulanıp bulunabilir hale getirilmiştir.
Üç boyutlu (3D) arazi modeli oluşturularak, istenilen
aralıklarda eşyükselti eğrisi, eğim haritası, bakı haritası, görülebilirlik, en kesit analizleri yapılabilir hale
gelmiştir. Rögar kapakları oluşturulmuştur. (Kanal,
su, PTT, elektrik, doğalgaz vs.)

1/5000 ölçekli Şebeke ve Ana iletim haritaları tek
parça haline getirilmiştir. Kanalizasyon hatlarının (Arşivlerin) GIS ortamında aktarılması için gerekli çalışmalar devam etmektedir.
GIS sistemlerinin atıl kalmaması için yapılması gereken güncelleme (yeni bilgilerin ve değişimlerin
sisteme girilmesi) çalışmalarının hızlı ve doğru yapılabilmesi için müteahhitlerin bu bilgileri koordinatlı ve
sayısal olarak getirmesi sağlanmıştır. Böylece teslim
edilen her proje kontrol edilerek sisteme girilmektedir. Sisteme girilen bilgilerin analiz ve raporlanması
için gerekli programlar tamamlanmış ve yöneticilere
açılmıştır. Böylece su ve kanal hatları, malzemelerine, çaplarına, yapan müteahhide, yapılış yıllarına,
ilçelere göre raporlanabilmektedir.
GIS sunucusu üzerinde bütün veriler ve uygulamalar yüklenmiş ve kurum içerisinde bütün bilgilerin
paylaşımı imkanı sağlanmıştır. Şu anda herhangi bir
bilgisayar, eğer kullanıcı hakları tanımlanmışsa bu
bilgilerin tamamına anında ulaşabilmektedir.
İlçe belediyelerinden, ada parsel bilgilerinin tamamının sayısal ortamda alınabilmesi için temaslar
devam etmektedir. Mevcut bilgiler sisteme aktarılıp
sorgulamaya hazır hale getirilmiştir.
SCADA merkezinden elde edilen verilerin GIS ortamından izlenmesi için gerekli çalışmalar yapılmış,
gerçek zamanlı olarak SCADA verilerinin Ankara
Sayısal haritası üzerinden izlenmesi için gerekli modüller yazılmış, gerekli testler yapılmıştır. GPS Sisteminin kurulması için çalışmalar devam etmektedir.
ASKİ Şebeke Bilgi Merkezi - FKS
Fiziki Kaçak Su (FKS) Birimi, Şehir şebekesinde
noktası belli olmayan yeraltında gözle görülemeyen
su arızalarının tespit edilerek su kaybının minimum
seviyeye indirilmesi kapsamında arazi ve ofiste yürütülen çalışmaların tamamıdır.
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• Vana Pozisyonu
• Güvenlik ve su baskını alarmı
Pompa İstasyonlarında Yapılan Ölçümler
• Hat basıncı
• PH ve bulanık ölçümü
• Su baskını ve güvenlik alarmı
• Vana pozisyonu
Arıtma Tesisleri
• Arıtma tesislerine barajlardan gelen su debisi
• Arıtma tesislerinden şehre verilen su debisi
• Arıtma tesislerindeki depolardaki su seviyesi
AYBİS ( Altyapı Bilgi Sistemleri)

Abone bilgi sistemiyle entegrasyon için bina numarası toplanması işlemi yapılmıştır. Böylece herhangi
bir binanın üzerine tıklanarak o binadaki abonelere
erişim sağlanmıştır.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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Mevcut boru hatları zamanla deformasyona uğramaktadırlar. Bu deformasyonlar sonucu boruların
üzerinde çeşitli sızıntılar meydana gelmektedir. Bu
arızaların tespit edilmesinde çeşitli gelişmiş cihazlar
kullanılmakta ve fiziki su arızaları anında onarılmaktadır. Arıza tespitinde kullanılan cihazlar:
•
•
•

Akustik Dinleme Sistemi
Korelasyon sistemi
Data Logger Sistemi

•
•

Debi Ölçümü
Basınç Ölçümü

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 3 adet tam donanımlı araçla fiziki su kayıpları tespiti ve onarımı yapılmaktadır. Özellikle gece çalışmalarıyla arızalar tespit
edilerek suyun boşa akması engellenmektedir.

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum
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ASKİMATİK Cihazları
Kartlı sayaç abonelerimizin 7 gün 24 saat kesintisiz
su yükleyebilmelerini sağlayan ASKİMATİK’ler sayesinde vatandaşlarımız banka ATM’lerinden işlem
yapar gibi kartlı sayaçlara su yükleyebilmektedir.
ASKİMATİK’ler, AVM’ler, Metro İstasyonları ve ASKİ
Tahsilat Şubeleri’nde günün 24 saati kesintisiz biçimde Ankara Halkının su dolumu yapmasına olanak sağlanmaktadır. Projenin daha sonraki aşamasında, tüm su faturalarının ödenmesi ve abone
başvurularının da ASKİMATİK’ler üzerinden yapılması hedeflenmektedir.
ASKİMATİK’ler aynı zamanda 32 inç ekranıyla
ASKİ’nin güncel haberlerini halka duyurmaktadır.
Yaptığımız projeler hakkındaki bilgileri, duyuruları
ve daha fazlasını Ankaralılara iletmektedir. ASKİMATİK’lerin Yazılım ve Donanım kısımları tamamen Türk
Mühendisler tarafından geliştirilmiş olup Ankara geneline yaygınlaştırılmasına devam edilmektedir.

Stratejik Plan

ASKİ Mobil Abonelik Aracı
Ankara Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırlarının
genişlemesi ile köylerden mahalleye dönen birçok
yerleşim yeri içme suyu ve kanalizasyon gibi alt
yapı hizmetlerini tarafımızdan almaya başlamıştır.
ASKİ olarak merkez yerleşim yerlerine uzak olan
abonelerimizin, aboneliklerini daha rahat ve kolay
yapmaları için son teknolojileri içerisinde barındıran ASKİ Mobil Aboneli karacımız abonelerimizin
ayağına gitmektedir. Vatandaşlarımız tarafından
yoğun bir ilgiyle karşılanmıştır.
Anons Aracı
Anons aracımızda sesli anons yöntemini kullanarak abonelerimize birçok duyuruyu ulaştırmaktayız.
Su kesintileri başta olmak üzere yaptığımız çalışmaların detaylarını saha içerisinde bulunan birçok
haneye ulaştırma imkanı bulmaktayız.
ASKİ’den Örnek Enerji Tasarrufu Hamlesi

Son olarak da elektrikte üçlü tarife sistemine geçilmiştir. Elektrik tüketiminin en yoğun ve en pahalı olduğu 17:00 - 22:00 saatleri arasında motorlar durdurularak şehre depolardan su verilmiştir. Depolar,
tüketimin en düşük ve elektriğin en ucuz olduğu
22:00 - 06:00 saatleri arası doldurulmuş ve SCADA Merkezimizden sürekli kontrol edilerek saat
17:00’ye kadar dolu tutulması sağlanmıştır. Bu sayede enerji maliyetlerimiz düşürülmüş ve Başkentin elektrik dağıtım sistemi nispeten rahatlatılmıştır.
Kurumumuzun su ve enerji alanında uyguladığı verimlilik ve tasarruf çalışmalarına hız kesmeden devam edilecektir.
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ASKİ, yaptığı yatırımlarla elektrik enerjisinden %
32 oranında tasarruf etti. Genel Müdürlüğümüz,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın belirlediği “Enerjide 2023 Yılı İçin % 20 Tasarruf” hedefini
şimdiden aşmıştır. Enerji tasarrufuna büyük önem
veren Genel Müdürlüğümüz, pompa istasyonlarında yaptığı rehabilitasyon çalışmaları, depo izolasyonları, fiziki su kaybıyla mücadele ve üçlü tarife
sistemi uygulamasıyla elektrik enerjisinden yıllık %
32 oranında bir tasarruf gerçekleştirmiştir. Yapılan
tasarruf miktarının parasal değeri ise yıllık 9 milyon

TL’dir. Enerjiyi daha verimli kullanabilmek adına üç
önemli uygulama başlatan Genel Müdürlüğümüz,
öncelikle şehre su dağıtımında kullanılan pompa
istasyonlarında modernizasyon ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmiştir. Pompaların ekonomik
ömrünü doldurmuş olanları, daha verimli çalışan
ve daha az elektrik tüketen sistemlerle değiştirilmiş, mevcut pompalar da bakıma alınmıştır. İkinci
olarak fiziki su kayıplarıyla mücadele çalışmalarına
ağırlık verilmiştir. Şebekemizden ve su depolarımızdan kaynaklanan su kayıplarını en aza indirmek
için düzenli olarak şebekemiz taranmış, bulunan
kaçaklar anında onarılmıştır. Ayrıca özellikle merkezden uzak yerlerde bulunan su depolarımızın
izolasyonları yenilenmiş ve sızdırmazlıkları sağlanmıştır. Bu sayede pompalardan daha az güç çekilerek su ihtiyacı karşılanmıştır.
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2.4. Fiziki Kaynaklar
2.4.1. Hizmet Binaları ve Tesisler
Genel Müdürlüğümüze ait ana hizmet binamız,
1991 yılından beri Kazım Karabekir caddesinde
bulunan Genel Müdürlük kompleksinde hizmet
vermektedir. Bu kompleks içinde ana hizmet binası, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullanımlarına
uygun bir yapıda Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
ve SCADA Kontrol Merkezi bulunmaktadır. Ayrıca
tüm personelin kullanabildiği bir yemekhane, sağlık
merkezi ve Belediye İlkyuva Kreşi yer almaktadır.
Ana hizmet binası içerisindeki yerleşim, faaliyetlerin
etkin yürütülmesi ve birimler arası iletişim kolaylığı
sağlayacak şekildedir.
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Ana bina dışında Ziraat Fakültesi yanında atölyeler
bulunmaktadır. Ayrıca 6 içme suyu Arıtma Tesisi,
12 Atıksu Arıtma Tesisi, 1 Laboratuar Hizmet Binası, 80 Pompa İstasyonu, 113 Su Deposu, Emek,
Anıttepe, Dışkapı, İvedik, Mamak Su Deposu ile
Pompa İstasyonları yanında lojmanlar ASKİ Genel

Müdürlüğü’nün şehir içindeki diğer yapılarıdır. Ayrıca Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı’na bağlı
olmak üzere toplam 18 adet bölge binası mevcuttur.
Hizmet Binaları
Adı

Adet

Su Deposu

113

Su Deposu (Mahalle)

432

Pompa İstasyonu

80

Pompa İstasyonu (Mahalle)

284

İçme Suyu Arıtma Tesisleri

6

Atıksu Arıtma Tesisi

12

Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi

56

Paket Atıksu Arıtma Tesisi

6

Merkez Laboratuar Binası

1

Bölge Hizmet Binaları

18

Stratejik Plan

İçme Suyu Arıtma Tesisleri
S.No

Adı

1. BÖLGE

2.BÖLGE

Kapasitesi (m³/
gün)

1.Çankaya Şube Müdürlüğü

9.Keçiören Şube Müdürlüğü

1.128.000

2.Mamak Şube Müdürlüğü

10.Altındağ Şube Müdürlüğü
11.Yenimahalle Şube Müdürlüğü

1

İvedik İçme Suyu Arıtma T.

2

Pursaklar İçme Suyu Arıtma T.

75.000

3.Sincan Şube Müdürlüğü

3

Kazan İçme Suyu Arıtma T.

30.000

4.Etimesgut Şube Müdürlüğü 12.Batıkent Bölge Sorumluluğu

4

Çubuk İçme Suyu Arıtma T.

25.920

5.Gölbaşı Şube Müdürlüğü

5

Polatlı İçme Suyu Arıtma Tesisi

30.000

6.Çayyolu Bölge Sorumluluğu 14.Akyurt Şube Müdürlüğü

6

Şereflikoçhisar İçmeSuyu Arıtma
Tesisi

26.935

Atıksu Arıtma Tesisleri
S.No

Adı

Kapasitesi (m³/
gün)

Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma T.

765.000

2

Karaköy Atıksu Arıtma T.

42.000

3

Çubuk Atıksu Arıtma T.

19.250

4

Kazan Atıksu Arıtma T.

10.289

5

Ayaş Sinanlı Atıksu Arıtma T.

6.500

6

Kalecik Atıksu Arıtma T.

2.500

7

Elmadağ Atıksu Arıtma T.

8.700

8

Lalahan Atıksu Arıtma T.

1.500

9

Hasanoğlan Atıksu Arıtma T.

3.000

10

Turkuaz Atıksu Arıtma T.

5.000

11

Yapracık Güneybatı AtıksuArıtma T.

5.000

12

Yapracık Kuzeydoğu Atıksu Arıtma T.

5.000

7.Elmadağ Şube Müdürlüğü

15.Kalecik Şube Müdürlüğü

8.Bala Şube Müdürlüğü

16.Çubuk Şube Müdürlüğü
17. Kazan Şube Müdürlüğü
18.Ayaş Şube Müdürlüğü
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1

13.Pursaklar Şube Müdürlüğü
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2.4.2. İçme Suyu Arıtma Tesisleri
İvedik Su Arıtma Tesisleri
İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi, Ankara’nın içme,
kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılamak
üzere inşa edilmiştir. Avrupa’daki en büyük 10 arıtma tesisi arasında yer alan tesiste arıtılan suyun
kalitesi Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği ve Türkiye Standartlarının üzerindedir. Tesisin toplam su
işleme kapasiteleri 1.692.000 m3/gün ’dür. Tesisin
mevcut kapasitesi 7 milyon kişiye hizmet vermektedir. Türkiye’nin en büyük arıtma tesisi olan İvedik
İçme Suyu Arıtma Tesisleri, Ankara’nın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Tesiste, barajlardan alınan su, modern teknoloji ile arıtılarak
Ankaralıların kullanımına sunulmaktadır.

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum
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Tesis, Ankara’nın 13 km kuzeyinde, İvedik Köyü civarında bulunmaktadır. Tesis dört ana ünite olarak
proje kapsamına alınmıştır. İlk üç kısmın toplam su
işleme kapasitesi 1.692.000 m3/gün’ dür. Bazı birimler bu kapasitenin % 20 fazlasını taşıyabilecek
şekilde dizayn edilmiştir. İvedik Su Arıtma Tesislerinin genel akış şeması aşağıda verilmiştir

Su Arıtma Tesisinin Akış Şeması:
•

Kurtboğazı Barajından gelen suyun havalandırılması.

•

Çamlıdere Barajından gelen suyun, havalandırılmış su ile aynı odada toplanıp, harman edilmesi.

•

Kesikköprü Barajından gelen suyun, havalandırılmış su ile aynı odada toplanıp harman edilmesi.

•

Su karışımının oksitlenmeye yardımcı olması
ve dezenfeksiyon amacıyla klorlanması.

Stratejik Plan

•

Sülfürik asit ile pH ayarlanması.

•

Pıhtılaştırıcı Alüminyum Sülfat (Al2(SO4)3) ve
pıhtılaştırıcı yardımcısı polielektrolit dozlaması.

•

Kimyasal işleme tabi tutulmuş olan suyun yatay tabanlı durultucu tanklarında durulması.

•

Eğer gerekiyorsa durultma işleminden sonra
klorlama, Potasyum Permanganat (KMnO4)
ve Aktif Karbon dozlaması da yapılabilir.

•

Hızlı (D tipi) filtrelerde filtreleme yapılması.

•

Filtrelenmiş suyun dezenfeksiyon için klorlanması ve kontak tankına girmeden kireç ile pH
ayarlanması.

•

Suyun 20 dakikadan az olmayan bir süre içinde kontak tankında tutulması. Kontak tankı
içinde tankın orta noktasından ilave klor uygulanabilir.

Üçü Kesikköprü, ikisi Kurtboğazı ve ikisi de Çamlıdere Barajından olmak üzere arıtma tesisine ham
su yedi ayrı isale hattından gelmektedir.
Kurtboğazı Barajından gelen su, barajın alt kısmından alınması nedeni ile ham suda karşılaşılması muhtemel kötü kalite koşullarını hafifletmek
ve sudaki oksijen oranını arttırmak amacı ile 2 m
serbest düşülü ve 4 basamaklı kaskad havalandırı-

b. Durultucu Ünitesi
Her bir durultucu ünitesinde toplam 3 adet hızlı
karıştırma odası (mikser) bulunmaktadır. Girişte
harmanlanan ham su karıştırma odalarında kimyasalların verilmesinden sonra durultucu tanklarına
gelmektedir. Her bir kısma ait 6 adet olmak üzere
toplam 12 adet durultucu ünitesi ve 24 adet düz taban durultucu tankı bulunmaktadır. Her bir durultucunun satıh alanı 648 m2 olup, maksimum akımda
durultucu yüklemesi 3 m/saattir.
c. Filtre Ünitesi
Durultma işlemine tabi tutulan su filtre bloğuna
gelmektedir. Her bir kısma ait 28 adet olmak üzere
toplam 56 adet filtre ünitesi bulunmaktadır. Her bir
filtre 140 m2 alanda 8.4 m/saat‘ lik maksimum filtreleme hızına göre dizayn edilmiştir.
d. Kimya Ünitesi
Kimya binası tesise gerekli olan kimyasal maddelerin stoklanması, istenilen çözeltilerin hazırlanması ve durultuculara gönderilmesi için gerekli ekipmanlarla donatılmıştır.
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Arıtma Tesisi, ana hatları ile aşağıdaki kısımlardan
oluşmaktadır
a. Giriş ve Harmanlama Yapısı

cıda havalandırma işlemine tabi tutulur. Çamlıdere
Barajından ve kullanıldığı dönemlerde Kesikköprü
Barajından gelen su ise, Barajın orta seviyesinden
alınması nedeni ile doğrudan harmanlama odasına intikal ederek Kurtboğazı Barajından gelen ve
havalandırılan su ile burada harmanlanmaktadır.
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Kullanılan Kimyasal Maddelerin Kullanım Amaçları ve Miktarları
Kimyasal Madde

Kullanma Amacı

Dozlama Miktarı(mg/lt)
Ortalama

Maksimum

Alüminyum Sülfat Al2(SO4)3

Koagülan (Pıhtılaştırıcı)

30

50

Polielektrolit

Koagülan yardımcısı

0,1

0,2

Kireç % 100 Ca (OH)2

Son pH düzenleme

12

30

Klor

Ön Klorlama

2

5

Klor

Son Klorlama

1

2

Sülfirik Asit (H2SO4)

Ham su pH ayarlaması

15

25

Potasyum Permanganat
(KMnO4)

Fe ve Mn giderimi

1

2

Aktif Karbon

Tad ve koku giderimi

5

20

Kaynak: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, 2008

İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Kullanılan Kimyasal Maddeler ve Özellikleri

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum
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Kimyasal Madde

Kullanım Amacı

Dozlama Yeri

Dozlama
Miktarı Mg/
Lt

Sülfürik Asit

Çökeltmeyi Kolaylaştırmak, Ham Suyun Ph’ ını Ayarlamak.

Durultucular Girişi

15

Alüminyum Sülfat
Al2(So4)3

Ham Su İçinde Askıda Olan Maddeleri Birleştirerek Bir Çamur Blanketi
Oluşmasını Sağlamak.

Durultucular Girişi
Çıkışı (M1)(M3)

30

Polielektrolit

Ham Suyun Çok Kirli Olması Halinde Çamur Blanketi Oluşmasını
Kolaylaştırmak ve Durultucudan Atılan Sulu Çamuru Koyulaştırarak
Atılacak Çamur Miktarını Azaltmak ve Çamurun Suyunu Tekrar
Kazanmak.

Durultucular Girişi
(M2) Çamur
Koyulaştırıcı Girişi

0,1

Klor

Su İçinde Organik Kirlilik Kaynaklarını Okside Edip Ortadan Kaldırarak
Suyu Dezenfekte Etmek, Yosun Teşekkülünü Önlemek.

Durultucular Girişi
Filtre, Temiz Su Tankı

3

Kaynak: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı ,2008
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e. Klorlama Ünitesi
Tesiste her bir kısımda 12 adet olmak üzere toplam
24 adet klornatör bulunmaktadır. Bunlardan 3 adedi son klorlama (filtrelenmiş suya) diğer 9 adedi ön
klorlama (durultucu ham su girişine) klor gazı dozlaması yapacak şekilde dizayn edilmiştir.
f. Geri Yıkama Ünitesi
Filtre kumlarının yıkanması sonucu, yıkamada kullanılan suyun toplanması için çift kompartmanlı bir
havuz tesis edilmiştir. Atık su filtre geri yıkama suyu
tahliye kanalından bu havuza cazibe ile gelmektedir.
Atık filtre geri yıkama suyuna ilaveten, çamur koyulaştırma tanklarının duru üst suyu da cazibe ile geri
yıkama suyu tutma tankına gelmektedir.
g. Çamur Koyulaştırma Ünitesi

h. Temiz Su Tankı

i. Çamur Lagünü
Çamur koyulaştırıcılarda koyulaşan çamur, 2 adet
çamur transfer pompası vasıtasıyla çekilir ve lagünlere oradan da çamur kurutma yataklarına pompalanır. Her tesis için 1 adet çamur lagünü vardır.
Lagünlerin derinliği 5.5 m ve her birinin kapasitesi
100.000 m3’dür.
Pursaklar İçme Suyu Arıtma Tesisi
Pursaklar İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde Çubuk-2
Barajı’ndan cazibe ile gelen su arıtılmaktadır. Tesisin
arıtma kapasitesi 75.000 m3 /gün dür. Tesis Pursaklar İlçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamaktadır.
Kayaş-Bayındır İçme Suyu Arıtma Tesisi
Bayındır Barajı’ndan gelen suyun arıtılması için 1999
yılında inşa edilen tesis, Bayındır Barajı’nıniçme
suyu amaçlı baraj olmaktan çıkarılmasıyla sadece
Gökçeyurt ve Ortaköy kuyularından temin edilen suyun arıtılmasında kullanılmaktadır.

Her iki tesisin filtre çıkışları 4 adet Ø 2.200 mm çelik
boru hattına bağlanarak kontak tankına taşınmaktadır. Buradaki kanallardan geçen su iki bölmeli temiz su tankının istenilen bölmesine boşalmaktadır.
İki adet temiz su tankı her bir gözü 30.000 ton olmak üzere toplam 120.000 ton kapasitededir. Temiz
su tanklarındaki su, borular vasıtasıyla dengeleme
odasına gelir ve buradan şehre giden boru hatlarına
cazibe ile dağılır.

Kazan İçme Suyu Arıtma Tesisi

ı. Dengeleme Odası

Çubuk Belediye Başkanlığı’na ait tesis, 10.03.2007
tarihinde yürürlüğe giren 5594 sayılı kanun gereği
10 Temmuz 2008 ‘de Genel Müdürlüğümüze bağlanmıştır. 1996 yılında işletmeye açılmış olan teisis,
Çubuk İlçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını

Temiz su tanklarından, Dengeleme odasına gelen su
şehre giden boru hatlarına cazibe ile dağılır. Dengeleme odası, tesis içi kullanım için gerekli olan suyu

Kazan İlçesine, içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak maksadıya 3.000 m3 /gün kapasiteli
bir içme suyu arıtma teisisi yapılmıştır. Tesise gelen
su Kurtboğazı Barajı’dan temin edilmektedir. Tesis
2040 yılı için 230.000 nüfusun içme ve kulllanma
suyu ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.
Çubuk İçme Suyu Arıtma Tesisi

49
49
www.aski.gov.tr

Her bir tesiste, 1910 m3 hacimli 2 adet tanktan oluşan çamur koyulaştırma ünitesi mevcuttur. Her durultucu ünitesinin altında çamur toplanması için bir
çamur çukuru inşa edilmiştir. Burada toplanan çamur iki çamur koyulaştırma tankından birine veya
ikisine birden pompalanabilir. Çamur koyulaştırma
tanklarından alınacak ortalama çamur miktarı 3400
m3/gün olup ortalama çamur bekleme süresi 13 saattir.

sağlayan 3 adet servis suyu pompasına sahiptir. Bu
pompalar idare binası üzerinde bulunan depoya
kullanım suyunu basmaktadır. Ayrıca buradan idari
binadaki lâboratuara numune pompaları vasıtasıyla
çıkış suyundan numune gelmekte ve burada gerekli
olan kimyasal testler yapılmaktadır.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

karşılamaktadır. Tesisin günlük arıtma kapasitesi
8.640 m3 /gün arıtma kapasitesi yetersiz kaldığından, Çubuk İçme Suyu Arıtma Tesisinin kapasitesi
Genel Müdürlüğümüz tarafından 3 katına çıkarılmış
ve günde 15.920 m3 su arıtabilecek seviyeye getirilmiştir. Tesiste Ultrafiltrasyon tipi mebran arıtma
sistemi kullanılmakta, ilçenin su ihtiyacı hızlı ve en
kaliteli biçimde,son teknılojik imkanlardan yararlanılarak karşılanmaktadır.

Beypazarı İçme Suyu Arıtma Tesisi

Polatlı İçme Suyu Arıtma Tesisi

Şereflikoçhisar İçme Suyu Arıtma Tesisinde Peçenek Barajı’ndan gelen su arıtılmaktadır. Tesisin kapasitesi 26.935 m3/gün’dür. İlçenin 2045 yılına kadar
içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilmiştir. Şereflikoçhisar İlçesi’nin
uzun vadeli su ihtiyacı güvence altına alınmıştır.

30.000 m3/gün kapasiteli tesis, Polatlı İlçesinin içme
ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamaktadır.

Bala İçme Suyu Arıtma Tesisi

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum
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Bala’nın İçme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla ilçeye membran Ters Ozmoz (Reverse Osmosis)
teknolojisi kullanılarak bir içme suyu arıtma tesisi
inşa edilmiştir. Tesis, Bala İlçesinin 2037 yılına kadar
içme suyunu karşılayacak şekilde dizayn edilmiştir.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

İlçe
Ayaş
Ayaş
Ayaş
Ayaş
Ayaş
Ayaş
Ayaş
Ayaş
Ayaş
Ayaş
Çankaya
Çankaya
Çankaya
Çubuk
Çubuk
Çubuk
Elmadağ
Elmadağ
Elmadağ
Gölbaşı
Gölbaşı
Gölbaşı
Kalecik
Kazan
Kazan

Beypazarı’nın içme suyu ihtiyacının karşılanması
amacıyla ilçeye membran Ters Ozmoz (Reverse
Osmosis) teknolojisi kullanılarak bir içme suyu arıtma tesisi inşa edilmiştir. Tesis, Beypazarı İlçesinin
2028 yılına kadar içme suyunu karşılayacak şekilde
dizayn edilmiştir.

Şereflikoçhisar İçme Suyu Arıtma Tesisi

Paket İçme Suyu Arıtma Tesisleri
Kapasitesi 1-60 lt/sn arasında değişen toplam 50
adet paket içme suyu arıtma tesisi bulunmaktadır.

ASKİ Mahalle Paket İçme Suyu Arıtma Tesisleri
Mahalle
Debi(Lt/Sn) No
İlçe
Bayat
1
26 Kazan
Çanıllı
5
27 Kazan
Sinanlı
5
28 Kazan
Ortabereket
2
29 Kazan
Böğürtlen
15
30 Kazan
Karakaya
20
31 Kazan
Ortabereket
2
32 Kazan
Yağmurdere
3
33 Kazan
Feruz
2
34 Kazan
Başbereket
2
35 Kazan
Karahasanlı
3
36 Kazan
Tohumlar
2
37 Kazan
Yaylaköy
2
38 Kazan
Kuyumcu
1
39 Kazan
Aşağı
4
40 Kızılcahamam
Sığırlıhacı
2
41 Kızılcahamam
Yeşildere1
5
42 Kızılcahamam
Kargalı
60
43 Pursaklar
Yeşildere2
2
44 Sincan
Ahiboz
2
45 Sincan
Oyaca-İkizce
12
46 Sincan
Mahmatlı
2
47 Sincan
Karahöyük
3
48 Sincan
Ciğir
2
49 Kalecik
Dutözü
1
50 Beypazarı

Mahalle
İymir
Karalar
Çalta
Alpagut
Bitik
Çimşit
Emirgazi
Kumpınar
Peçenek
Sancar
Sarılar
Kılıçlar
Fethiye-Kınık
Yazıbeyli
İydir
Uğurlu
Çeştepe
Gümüşyayla
Anayurt
Mülk
Polatlar
Tatlar
İncirlik
Merkez
Gürağaç

Debi(Lt/Sn)
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
10
15
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Atıksu Arıtma Tesisleri

Atıksu arıtma tesislerimiz:

Şehre verilen suyun toplanarak atık su kolektörleriyle atık su arıtma tesisine ulaştırılması temin edilmiş, şehirdeki gelişigüzel akan dere ve çaylar ıslah
edilmiş, feyezanlara karşı oluşabilecek tehlikeler
azaltılmış, şehir içerisinde gerek hayatı etkileyen
gerekse altyapıya zarar veren, can ve mal kayıplarına sebep olan sel baskınları en aza indirilmiş,
cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerinin bü-

•
•
•
•
•
•
•
•

Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi
Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi
Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi
Kazan Atıksu Arıtma Tesisi
Ayaş Atıksu Arıtma Tesisi
Elmadağ Atıksu Arıtma Tesisi
Turkuaz Atıksu Arıtma Tesisi
Yapracık Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi

yük çapta önüne geçilmiştir. Sağlıksız durumda
bulunan kanalizasyon sistemi düzenli hâle getirilmiştir. Gerek Ankara Çayı, gerekse Ankara Çayının
bağlandığı Sakarya Nehrinin kirliliği önlenmiştir.
Ankara’nın artan nüfusuna bağlı olarak gelişen ve
yeni oluşan yerleşim bölgelerine hızlı bir şekilde atık
su ve yağmursuyu hatları döşenmektedir. Kalecik,
Çubuk, Karaköy, Elmadağ, Kazan ve Ayaş ilçeleri
ile Hasanoğlan ve Lalahan’a yapılan 8 adet yeni
atık su arıtma tesisinin de inşası tamamlanmış ve
devreye alınmıştır. Kurumumuz, uzun yıllardır trafik
yoğunluğu nedeniyle girilemeyen şehir merkezlerinin altyapı problemlerini büyük oranda çözmüştür.
Kızılay, Sıhhiye, Ulus, Hacı Bayram-ı Veli Camii civarı gibi Ankara’nın önemli merkezlerin altyapı sorunları, yapılan dev yatırımlarla çözülmüştür.

•
•
•
•
•
•

Yapracık Kuzeydoğu Atıksu Arıtma Tesisi
Hasanoğlan Atıksu Arıtma Tesisi
Kalecik Atıksu Arıtma Tesisi
Lalahan Atıksu Arıtma Tesisi
Evren Atıksu Arıtma Tesisi
Çayırhan Atıksu Arıtma Tesisi

Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi
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Tatlar, Türkiye’nin en büyük, Dünya’nın da 4. en
büyük Atıksu Arıtma Tesisidir. Tatlar MerkezîAtıksu
Arıtma Tesisi, 1 Ağustos 1997 tarihinde işletmeye
açılmıştır. Tesis, günde 765.000 m3 atıksu arıtma
kapasitesi ile aktif çamur prosesi bazında projelendirilerek inşa edilmiştir. Tesiste modern yöntemlerle
arıtılan sular Ankara Çayı’na verilmektedir. Tesis,
Türkiye’nin En Bü-Yük Atıksu Arıtma Tesisi olup, biyogaz üretim tesislerinden ürettiği elektrikle kendi
enerjiihtiyacının %80’ini karşılayabilmektedir.
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Biyogaz Güç İstasyonu
Biyogaz Güç İstasyonu, özümleme tanklarında açığa çıkan biyogazı kullanarak elektrik enerjisi üreten
gaz motorlarının tesis edildiği yapıdır. Her biri 1.65
MW 2 adet gaz motorları sayesinde tesisin elektrik
ihtiyacının yaklaşık %80’lik kısmı karşılanmaktadır.
Yılda ortalama 21.000.000 kWh elektrik üretilmektedir.
Karaköy Atıksu Arıtma Tesisİ

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum
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Ankara ili sınırları içinde, Çubuk 1 Barajı’nın membaında kalan Karaköy mevkiinde 42.000 m3 / gün
atıksu arıtma kapasiteli Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi yapılmış olup, işletmeye alınmıştır. Bu tesis,
Pursaklar ilçesinin bir kısmı ile Akyurt ilçesi ve
Esenboğa, Sirkeli, Karacaören, Altınova, Sarayköy
bölgeleri ile birlikte bağlı mahalle ve yerleşim yerlerinin atıksularını arıtmaktadır.
Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi
Ankara ili sınırları içinde, Çubuk 1 Barajı’nın membaında kalan Karaköy mevkiinde 19.200 m3 /gün
atıksu arıtma kapasiteli Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi
yapılmış olup, işletmeye alınmıştır. Bu tesis, Çubuk
İlçesinin atıksularını arıtmaktadır.
Ayaş-Sinanlı Atıksu Arıtma Tesisi
Ayaş ilçesi ile birlikte Sinanlı ve bağlı mahallelerin
atıksularını arıtmak amacıyla bölgeye ileri arıtım
teknolojisine sahip 6.500 m3 /gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi yapılmış ve işletmeye alınmıştır.
Tesiste uzun havalandırmalı aktif çamur prosesi
kullanılmakta olup, azot ve fosfor giderimi de gerçekleştirilmektedir. Arıtılan sular Uğur Çayı’na verilmektedir.
Kazan Atıksu Arıtma Tesisi
Kazan Atıksu Arıtma Tesisi, Kazan İlçesi merkezi
ve yakın çevresindeki atıksuları arıtmak üzere inşa
edilmiştir. Tesisin günlük kapasitesi 10.300 m3 /gün
olup, bu atıksu arıtma tesisi ileri arıtım teknolojisine sahiptir. Kazan Merkez Atıksu Arıtma Tesisinde

azot ve fosfor giderimi yapıldığı ve ileri arıtmaya
sahip olduğu için arıtılmış çıkış suyu, yeşil alanların
sulanmasında rahatlıkla kullanılabilir özelliktedir.
Kalecik Atıksu Arıtma Tesisi
Kalecik ilçesinin atıksularını arıtan tesisin kapasitesi 2500 m3 /gün’dür. Tesiste ileri arıtım teknolojisi
kullanılmıştır.
Elmadağ Atıksu Arıtma Tesisi
Elmadağ İlçe merkezi ve yakın çevresinden gelen
atıksuları arıtmak üzere bölgeye 8.700 m3 / gün
kapasiteli ileri arıtım teknolojisine sahip bir Atıksu
Arıtma Tesisi yapılmıştır. Sistem olarak “Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi” seçilmiştir.
Hasanoğlan Atıksu Arıtma Tesisi
Elmadağ İlçesi Hasanoğlan Mahallesinin atıksularını arıtmak amacıyla bölgeye 3.000 m3 /gün kapasiteli bir Atıksu Arıtma Tesisi yapılmıştır. Tesisin inşa
edilen kapasitesi 25.000 kişiye hizmet verebilecek
büyüklüktedir. İleri arıtım teknolojisine sahip tesiste
SBR prosesi kullanılmıştır.
Lalahan Atıksu Arıtma Tesisi
Mamak İlçesi Lalahan Mahallesinin atıksularını arıtmak amacıyla bölgeye 1.500 m3 /gün kapasiteli bir
Atıksu Arıtma Tesisi yapılmıştır. Tesisin inşa edilen
kapasitesi 12.500 kişiye hizmet verebilecek büyüklüktedir. İleri arıtım teknolojisine sahip tesiste SBR
prosesi kullanılmıştır.
Turkuaz Atıksu Arıtma Tesisi
Tesisin günlük kapasitesi 5.000 m3 /gün olup, tesis,
ileri arıtım teknolojisine sahiptir.
Yapracık Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi
Tesisin günlük kapasitesi 5.000 m3 /gün olup, tesis,
ileri arıtım teknolojisine sahiptir.
Yapracık Kuzeydoğu atıksu Arıtma Tesisi
Tesisin günlük kapasitesi 5.000 m3/gün olup, tesis,
ileri arıtım teknolojisine sahiptir.
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Evren Atıksu Arıtma Tesisi
Evren İlçesine atıksuları arıtmak amacıyla son teknolojiyi kullanarak 1.000 m3/gün kapasitelibir atık
su arıtma tesisi inşa edilmiştir.
Çayırhan Atıksu Arıtma Tesisi
Tesisin günlük kapasitesi 1.500 m3/gün olup, tesis,
ileri arıtım teknolojisine sahiptir.
Merkez Laboratuvarı
İvedik, Pursaklar, Kazan ve Çubuk Arıtma tesislerindeki laboratuvarlarda günlük rutin su analizleri
yapılmakta olup, ileri düzeyde analizler Merkez
laboratuvarlarımızda yapılmaktadır. Akreditasyon
sertifikasına sahip modern laboratuvarlarımızda
Ankara genelinde 1.250 ayrı noktadan belirli aralıklarla alınan su numuneleri fiziksel, kimyasal ve
bakteriyolojik olarak kontrol edilmekte ve denetlenmektedir. Böylece Ankara halkının daha sağlıklı ve
kesintisiz sudan faydalanması sağlanmaktadır.

Temiz Su Laboratuvarı
Temiz su laboratuvarımızda içme suyu kalitesi
incelenmekte ve abone şikayetleri değerlendirilmektedir. ayrıca ihtiyaç duyduğumuz kimyasal
malzemelerin (alüminyum sülfa, polimer vb.)kalite
analizleri yapılmaktadır. İvedik Su Arıtma Tesisinin
düzenli ve verimli çalışması için gerekli olan tüm
analizler ile yeraltı sularının periyodik kontrolü yine
bu labaratuvarda yapılmaktadır.
Atık Su Laboratuvarı
Ankara merkezi atıksu arıtma tesisimizin işletilmesine yönelik olarak Ankara’daki mesken ve endüst-

Bakteriyoloji Laboratuvarı
Günlük olarak alınan su numunesinin bakteriyolojik olarak kullanıma uygunluğunun kontrol edilmesi
hizmetleri yürütülmektedir.
İş Makinesi ve Araçlar
Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere kuruluş merkezi ve 8
ayrı bölge müdürlüğünde toplam 490 adet iş makinesi ve binek araç bulunmaktadır. Kuruluşumuz
bünyesindeki her türlü araç, iş makinesi ve malzemelerin bakım ve onarımı, tamiri ve yedek parça
temini işlerini takip ve kontrolü Makine ve Malzeme
İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.
2.5. Mali Durum
Kurum ve kuruluşların mali yapısı, o kurum yada
kuruluş tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini ve
boyutunu belirleyen en önemli unsurdur. Güçlü bir
mali yapı sunulan hizmetlerden, yürütülen faaliyetlere, oradan hizmet sunum şekline kadar tüm yönetim unsurlarını etkilemektedir. Hizmet sunumunda vatandaşa en yakın ve ilk elden hizmet götüren
yerel yönetim kurumlarının özellikle belediye ve
bağlı kuruluşlarının güçlü bir mali yapı oluşturmaları, mali kaynaklarını etkin ve verimli kullanmaları
vazgeçilmez ve ihmal edilemez bir husus olduğu
açıktır.
Hızla artan nüfus, kırsal kesimden şehirlere doğru
gerçekleşen göç ve benzeri nedenlere dayalı olarak ortaya çıkan hızlı şehirleşme ile hizmet alanların yüksek beklenti düzeylerinin belediye bütçeleri
üzerinde yarattığı harcama yönlü baskı her geçen
yıl daha fazla hissedilmektedir. Şehirleşme ile birlikte hızla artan altyapı yatırımları taleplerini karşılayabilmek, vatandaş beklentilerini üst düzeyde
karşılayabilmek ve nitelikli, kaliteli hizmet sunumu
gerçekleştirebilmek. için iyi bir mali yönetim ile güç-
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Merkez laboratuvarımızca arıtma tesislerimizden
düzenli olarak alınan su numunelerinin analiz sonuçları www.aski.gov.tr adlı internet sayfamızda
“Su Kalitemiz ”başlığı altında yayınlanmakta, şebeke suyumuzun suyumuzun kalitesi WHO, TSE
ve Sağlık Bakanlığı standartları ile karşılaştırmalı
olarak halkımızın dikkatine sunulmaktadır. Laboratuvarımız TÜRKAK akredite belgesine sahiptir.

riyel atıkların kontrolü ile atıksu arıtma tesislerimizin
çıkış suyu kalitesi sürekli olarak kontrol edilmesi bu
laboratuvarımızda gerçekleştirilmiştir.
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lü bir mali yapı oluşturulmalıdır. Kısaca yerel nitelikli
gelirler, merkezi idarenin transferleri ve borçlanmanın oluşturduğu kaynakların büyüklüğü kadar
harcamaların etkinliği, verimliliği ile alternatif finans
kaynaklarının geliştirilmesi çalışmaları da mali yapının şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır.
Bu gerçeklerden hareketle Genel Müdürlüğümüzce izlenen mali politikalar sonucunda kurumumuz
kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayan güçlü
bir mali yapı oluşturulmuştur.
Kurumumuzun sahip olduğu güçlü yapı sayesinde
kısıtlı kaynaklar ile ulusal ve uluslararası düzeyde
örnek birçok başarılı proje gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz ve fizibilite çalışmaları neticesinde çok
büyük projeler çok kısa süre içerisinde hayata geçirilerek Ankaralıların hizmetine sunulmuştur.

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum
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Mali Kaynaklar
Gelirler
Karşılıklı veya karşılıksız olarak ve herhangi bir mali
hakka dayanmaksızın yapılan ve geri ödenemez nitelikte olan tahsilatlardır. Cari gelirler ve sermaye gelirleri olarak ikiye ayrılır. Cari gelirler vergi gelirleri ile
vergi dışı gelirleri kapsar. Vergi dışı gelirlere karşılıklı
tahsilâtlar (mülkiyet gelirleri, harçlar ve ücretler, sınai
nitelikte olmayan arızi satışlar) ile cezalar gibi karşılıksız tahsilatlar dahil edilmelidir. Sermaye gelirleri
ise, sermaye aktifleri satışları ile devlet dışı kaynaklardan yapılan sermaye transferlerini kapsar.
2560 sayılı Kuruluş Kanununda belirtildiği üzere Kurumumuz gelirleri aşağıdaki kaynaklardan sağlanır:
a. Su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılmasına karşılık, tarifesine göre abonelerden alınacak
ücretler:
b. Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca, su ve kanalizasyon tesislerinden yararlananlardan ilgili
belediye adına alınacak katılma payları,

c.

Hizmet alanındaki belediyelerin, İller Bankasınca 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,
d. Büyük ve temel yatırım programları karşılığında
Devletçe yapılacak yardımlar,
e. ASKİ’ye devredilecek tesis ve işletmelerden
sağlanan gelirler,
Şahıs, kurum ve kuruluşlar için yapılan özel
hizmetlerden alınacak ücretlerle ortaklıklardan
ve üretilen malların satışlarından elde edilecek
gelirler,
g. Her türlü yardım ve bağışlar ile diğer gelirler.
f.

Genel Müdürlüğümüz yurt içi kuruluşlardan, İller
Bankasından, Maliye Bakanlığının izniyle yurt dışı
kuruluşlardan kredi ve borç alabilmektedir.
Genel Müdürlüğümüz’ün 2009-2013 yılları arası gelir gerçekleşme rakamları esas alındığında 2009 yılı
gerçekleşme oranı yaklaşık %67, 2010 yılı gelir gerçekleşme oranımız %82, 2011 yılı gelir gerçekleşme
oranı %84, 2012 yılı gelir gerçekleşme oranı %88 ve
2013yılı gelir gerçekleşme oranımız ise %85 olarak
gerçekleşmiştir. 2009-2013 beş yıllık gerçekleşme
oranlarımız aşağıda grafikte görüldüğü üzere yükselen bir trend izlemektedir.
Aynı yıllar arasında geçekleşen toplam gelir rakamları dikkate alındığında teşebbüs ve mülkiyet
gelirlerinden elde edilen rakam 2011 yılında 80%,
2012yılında 80% ve 2013yılında ise 86% oranında
gerçekleşmiştir. Bu oranlar kurumumuzca elde edilen gelirlerin büyük bir kısmının kendi öz kaynaklarımızdan elde edildiğini göstermektedir. 2009-2013
yılları ortalaması ise yaklaşık olarak yüzde 84 olarak
gerçekleşmiştir.
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Yıllara Göre Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri
Yıllar

Bütçe Gerçekleşmesi (TL)

2011

1.089.613.121,68

2012

1.152.380.103,24

2013

1.229.207.053,00

1.229.207.053,00	
  

1.250.000.000,00	
  
1.200.000.000,00	
  

1.152.380.103,24	
  

1.150.000.000,00	
  
1.089.613.121,68	
  
1.100.000.000,00	
  
1.050.000.000,00	
  
1.000.000.000,00	
  

2011	
  

Giderler geri ödenmeyen bir başka deyişle herhangi
bir mali hak yaratmayan veya mevcut bir mali hakkı
ortadan kaldırmayan harcamalar olarak tanımlanabilir. Harcama, cari ya da sermaye nitelikli olabilir.
Mal veya hizmet alımında olduğu gibi bir şey karşılığında yapılabileceği gibi karşılıksız harcama da
yapılabilir.
Genel müdürlüğümüz 2011-2013 yıları arası hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesinde gerçekleştirdiği
harcamalar aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir. Söz
konusu veriler ışığında kurumumuz bütçe gerçekleşmeleri yıllar bazında aşağıda verildiği gibi gerçekleşmiştir.
Yıllara Göre Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri
Yıllar

Bütçe Gerçekleşmesi (TL)

2011

783.009.082,21

2012

733.935.264,57

2013

999.900.428,50

2013	
  

	
  

2011-2013 yılları arasında bütçe gevrekleşmeleri 2010 yılında bir önceki yılın gerçekleşmesine
(670.427.366,25 TL) oranla yüzde 28 artış, 2011 ve
2012 yılarında bir önceki yıla göre ortalama binde 5
oranında azalma olmuş 2013 yılında ise bir önceki
yıla oranla yüzde 36’lık bir artış gerçekleşmiştir.
Söz konusu yıllar gider gerçekleşme rakamları baz
alındığında toplam gider gerçekleşmeleri içerisinde
mal ve hizmet alım giderleri gerçekleşme oranı 2009
yılı için yüzde 36, 2010yılı için yüzde. 25, 2011 yılı
için yüzde 28, 2012 yılı için yüzde 35, 2013yılı için
ise yüzde 33 olarak gerçekleşmiştir. Yine aynı dönemlerde sermaye giderleri ise sırasıyla yüzde 27,
yüzde 44, yüzde 41, yüzde. 40 ve yüzde 36 olarak
gerçekleşmiştir. 2011-2013 yılları arası gerçekleşme
verileri esas alındığında, bu dönemde kurumumuzun yatırım harcamaları oranının toplam harcamalara nispetle yaklaşık olarak ortalama yüzde 70 olarak
gerçekleşmiştir. Söz konusu rakamlar kurumumuzun yatırımlara ayırdığı kaynak miktarını ve yatırımlara verilen önemi açıkça ortaya koymaktadır.
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Giderler
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SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ

SERMAYE TRANSFERLERİ

BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER

02

03

04

05

06

07

08

09

GİDER CETVELİ TOPLAMI

PERSONEL GİDERLERİ

01

AÇIKLAMA
91.749.609,46
16.831.604,14
258.380.045,59
12.943.958,38
21.461.238,06
292.445.833,94
0,00
40.122.975,00
0,00
733.935.264,57

16.530.372,77
218.797.023,73
21.011.859,12
24.910.231,00
320.896.613,39
2.133.556,43
90.589.864,45
0,00
783.009.082,21

2012
(Gerçekleşme)

88.139.561,32

2011
(Gerçekleşme)
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Kodu

Birinci Düzey Ekonomik Sınıflandırmaya Göre
2011-2013 Yılları İtibariyle Gider Bütçesi Gerçekleşme Tablosu

999.900.428,50

0,00

166.887.577,41

0,00

361.483.564,50

11.624.928,05

7.006.390,10

327.429.083,70

20.098.055,29

105.370.829,45

2013
(Gerçekleşme)
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3 / Mevzuat Analizi
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1982 Anayasası; su kaynaklarının toplum yararına kullanılmasıyla ilgili birçok hüküm içermektedir. 168. madde, “tabiî servet ve kaynakların”, 43.
madde ise “kıyıların” “devletin hüküm ve tasarrufu
altında olduğunu” belirtmektedir. Anayasa’nın 56.
maddesi; herkesin sağlıklı bir çevrede yaşaması
gerektiğini, 166. maddesi ise; tüm kaynakların verimli kullanılmasının esas alınacağını ve yatırımlarda toplum yararları ve gereklerinin gözetileceğini
belirtmektedir. Bu kapsamda su kaynaklarının ülke
genelinde bütüncül bir yaklaşımla ve ulusal düzeyde değerlendirilmesi gerekmektedir.

mak ve oluşturduğumuz performans programlarında belirlenen faaliyetlerimizin ne oranda gerçekleştiğini ve ne düzeyde başarılı olduğunu belgelemek
amacıyla faaliyet raporları hazırlamak bu anlamda
yapmakla yükümlü olduğumuz çalışmalardır. Yapılan bu çalışmaların amacı Genel Müdürlüğümüzün
hazırlamış olduğu stratejik plan çerçevesinde, belirlenen amaç ve hedeflere ne derece yaklaştığımızı
görmek ve yine yapılan çalışmalar ve ortaya çıkan
mali harcamaları hakkında, şeffaflık ve hesap verebilme ilkelerine bağlı kalınarak kamuoyunu bilgilendirmektir.

Su kaynaklarını koruma ve kullanma konusunda
gerekli hükümleri ve uygulama düzeneklerini genel
biçimde içeren Anayasa hükümlerine işlerlik kazandıracak yasaların çıkarılamaması, çıkarılanların
yeterli görülmemesi ve etkili kurumsal yapılanmanın sağlanamaması önemli bir sorundur.

Tâbi olduğumuz mevzuat, yapmak zorunda olduğumuz ve asli görevlerimiz arasında yer alan
faaliyetlerle, stratejik planlama kapsamında geleceğe yönelik belirlediğimiz amaç ve hedeflerimize
ulaşmada kullanılacak proje ve faaliyetlerin birbirinden ayrılması zorunluluğunu getirmektedir. Bundan dolayı stratejik planlama çalışmaları sırasında
stratejik amaç ve hedefler belirlenirken bu faktörün
göz önüne alınması gerekmektedir. Bu sebepten
kurumumuzun tâbi olduğu mevzuata ilişkin analiz
çalışması yapılması, kanunların bizde verdiği yetki ve görevlerin incelenmesi ve stratejik amaç ve
hedeflerin bu analizler ışığında belirlenmesi gerekmektedir.

4721 sayılı Medeni Kanun kapsamında su kaynaklarımızı incelediğimizde; bulunduğu arazinin
tamamlayıcı unsuru sayılan göze ve kaynak suları, “özel hukuk ve özel mülkiyete konu sular”;
diğerleri ise, “özel mülkiyet konusu olmayan ve
devletin hüküm ve tasarrufunda olan sular” olarak
tanımlanmıştır. Oysa, uygulamada bu kaynakların
Anayasa’da ve ilgili kanunlarda değişiklik yapılmadan özel mülkiyete geçişine yönelik düzenlemeler
gündeme gelebilmektedir.
3.1 ASKİ Genel Müdürlüğü Mevzuatı
ASKİ Genel Müdürlüğü faaliyetleri, ASKİ
Kanunu’nda yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir. ASKİ Genel Müdürlüğü olarak tabi
bulunduğumuz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu’na göre stratejik planlama yapmak, buna bağlı olarak stratejik yönetim anlayışı
içerisinde performans esaslı bütçe oluşturmak asli
görevlerimiz arasında yer almaktadır.
Stratejik planlama ve stratejik yönetim esaslarına
dayanarak sözü geçen kanunun belirttiği tarihlere
kadar performans programı oluşturmak, yayınla-

ASKİ Genel Müdürlüğüne tüzel kişilik kazandıran,
varoluşunu sağlayan, görev ve yetkilerini belirleyen
2560 sayılı Kuruluş Kanunu kurumumuzu ilgilendiren mevzuatın en önemli bölümüdür. Kuruluşumuz,
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak kurulmuş müstakil bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğine
haiz bir kuruluş olarak Büyükşehir Belediye sınırları
içerisinde Kuruluş Kanununda belirtilen su ve kanalizasyon işlerini yapmakla görevlendirilmiştir.
Kuruluş Kanunun 2. Maddesinde yer alan görev ve
yetkiler doğrultusunda hizmetler yürütülmektedir.
Bu yetki ve görevlere “ASKİ Genel Müdürlüğünün
Yasal Görevleri” kısmında detaylı olarak yer verilmiştir.
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3.2 Kanunlar
Kanun Adı

Kanun No

ASKİ Kuruluş Kanunu

2560

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

6183

Avukatlık Kanunu

1136

Belediye Gelirleri Kanunu

2464

Belediyeler Kanunu

5393

Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun

2380

Bilgi Edinme Kanunu

4982

Borçlar Kanunu

818

Büyükşehir Belediye Kanunu

5216

On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6360

Büyükşehir Belediyesi K., Belediye K., İl Özel İdaresi K. ve Mah. İda.Birl. Kan.da Değ. Yapıl. Hakkında Kanun

5594

Çevre Kanunu

2872

Damga Vergisi Kanunu

488

Danıştay Kanunu

2575

Devlet Memurları Kanunu

657

Emlak Vergisi Kanunu

1319

Gecekondu Kanunu

775

Gelir Vergisi Kanunu

193

Genel Kadro Usulü Kanunu

190

Harcırah Kanunu

6245

Harçlar Kanunu

492

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

1086

İdari Yargılama Usulü Kanunu

2577

İmar Affı Kanunu

5302
2981/3290/3366

İmar Kanunu

3194

İş Kanunu

4857

Kamu Gör. Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanun. Değiş. Yapıl. Hak. Kanunu

5176

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

4688

Kamu İhale Kanunu

4734

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

4735

Kamu Konutları Kanunu

2946

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hiz. Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değiş. Yap. Hakk. Kanun

4736

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018

Kamulaştırma Kanunu

2942

Katma Değer Vergisi Kanunu

3065

KMYK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5436

Köy İçme Suları Hakkında Kanun

7478

Mahalli İdare Birlikleri Kanun

5355

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

3628

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

4483

Mesleki Eğitim Kanunu

3308

Ölçüler ve Ayar Kanunu

3516

Sendikalar Kanunu

2821

Su Ürünleri Kanunu

1380

Taşıt Kanunu

237

Tebligat Kanunu

7201

Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu

2822

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

4077

Türk Ceza Kanunu

5237

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982)

2709

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

1593

Vergi Usul Kanunu

213

Yapı Denetim Kanunu

4708

Yer altı Suları Hakkında Kanun

167
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İl Özel İdaresi Kanunu
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Tarih

Sayı

12.08.1961

1560

1389 Sayılı Kanuna Göre Vekalet Ücreti Tevzi Yönetmeliği

Adı

21.02.1983

6061

Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik

31.07.2006

26245

Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik

25.10.1982

Ağu-83

Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği

24.03.1973

14486

Ayniyat Ve Ambar Yönetmeliği

27.06.1985

9634

Baraj İnşaatı İçin Yapılan Kamulaştırmalarda Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması Hakkında
Yönetmelik

21.08.1981

17435

Belediye Gelirleri Kanunun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

09.10.2005

25961

Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği

29.09.2005

25951

Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmelik

19.04.2004

7189

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik

27.11.2007

12937

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

02.11.1985

18916

Büyükşehir Belediye Kanunu Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği

16.08.2006

26261

Büyükşehir Belediyesi Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği

26.02.2006

26092

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

19.12.2002

24958

Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene Ve Kabul Yönetmeliği

15.01.1974

Tem-53

Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği

08.09.1986

10985

Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği

19.11.1986

11220

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği

12.11.1974

Tem-44

Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir Ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik

28.11.1982

Ağu-43

Devlet Memurlarının Şikayet Ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

27.07.1973

Tem-13

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı Ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

19.04.1983

6525

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik

27.06.1983

6510

Devlete Ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi Ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer
İşlemler Hakkında Yönetmelik

17.09.1982

Ağu-36

Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

17.03.2006

26111

Faaliyet Raporu Hazırlama Yönetmeliği

19.02.1975

Tem-93

Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik

17.10.1996

12428

Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği

03.05.2005

8844

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

26.02.2006

26092

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

19.12.2002

24958

Hizmet Alımları Muayene Ve Kabul Yönetmeliği

26.06.2006

10654

İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

29.06.2012

28338

İçme Suyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik

08 .05.2014

28994

İçme Suyu Temin Ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği

24.05.2004

25741

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik

02.02.2000

23952

İl Özel İdareleri, Belediyeler Ve Bunların Kurdukları Birlik, Müessese Ve İşletmelerdeki Memurların Görevde Yükselme Ve Unvan
Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik

09.10.2005

25961

İl Özel İdaresi Ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

02.11.1985

18916

İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik

17.02.2005

25730

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

22.05.2003

4857

İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Yönetmeliği

14.07.2005

9207

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

18.03.2002

3975

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

26.12.2007

26738

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

05.07.2008

26927

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

26.05.2006

26179

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

13.09.2006

10970

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

16.07.1984

8345

Kamu Konutları Yönetmeliği

06.02.2004

6801

Kamu Kurum Ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği

29.11.1994

6407

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Sağlık İşletmelerinin Yönetimi İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

12.10.1987

12197

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik

31.03.2012

28250

Ormancılık Ve Su Şurası Yönetmeliği

17.10.2012

28444

Su Havzalarının Korunması Ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

07.04.2012

28257

Yeraltı Sularının Kirlenmeye Ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

30.11.2012

28483

Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği

Stratejik Plan

3.4 Su ile İlgili Mevzuattaki Değişiklikler
ASKİ Genel Müdürlüğümüz faaliyet ve projelerini
gerçekleştirirken bağlı bulunduğu kanun ve yönetmeliklerin güncel takibine son derece önem
vermekte olup, kısa ve uzun vadeli planlamalarını yaparken kalkınma plan ve programlarında yer
alan değişiklik öngörülerini göz önünde bulundurmaktadır. Bu kapsamda yürürlükten kaldırılan,
kaldırılması ya da değişiklik yapılması düşünülen
kanunlara bu bölümde yer verilmiştir.
442 sayılı ve 18/03/1924 tarihli Köy Kanunu
md.13 (RG. Sayı:68 ve 07/04/1924); Bu Kanunun;
31/8/1956 tarih ve 6830 sayılı mülga İstimlak Kanununa aykırı hükümleri, mezkûr kanunun 35. maddesi ile; 29/8/1977 tarih ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununa aykırı hükümleri
de anılan Kanunun 7. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

7478 sayılı kanun (RG: 16/5/1960 Sayı: 10506) Köy
İçme Suları Hakkında Kanun, 1965 yılında çıkartılan bir kararname ile Askeri Garnizonların ve Köylerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması işi YSE
Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.
4373 sayılı Taşkın Sular ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu (14/01/1943),• 5516 sayılı ve
18/01/1950 tarihli Bataklıkların Kurutulması ve Bunlardan Elde Edilecek Topraklar Hakkında Kanun
(RG. Sayı:7314 ve 23/01/ 1950). RG. Sayı:26510 ve
02/05/2007 tarihinde yayınlanan 5637 sayılı Uygulama İmkanı Kalmamış Bazı Kanunların Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Kanun ile kaldırılmıştır.

20.11.2005 tarihli “İçmesuyu Elde Edilen veya Elde
Edilmesi Plânlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair
Yönetmelik” (79/869/EEC ile değişik 75/440/EEC)
26.11.2005 tarihli “Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği” (76/464/EEC ve kardeş-direktifleri)
17.02.2005 tarihli “İnsanî Tüketim Amaçlı Sular
Hakkında Yönetmelik” (98/83/EC)
31.05.2005 tarihli “Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” (86/278/EEC)
14.03.2005 tarihli “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” (91/689/EEC)
18.02.2004 tarihli “Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği”(91/676/
EEC).
3.6. Uluslararası Sözleşmeler
28 Aralık 1993 tarihli ve 3958 Sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan “Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak
Alanlar Hakkında Sözleşme” 15 Mart 1994 tarihli ve
94/5434 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylandı
(RG. Sayı 21 937 ve 17/05/1994),
22 Temmuz 2002 tarih ve 2002/4545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla “Akdeniz’in Deniz Ortamı ve
Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi” onaylandı
(RG. Sayı: 24 854 ve 22/08/2002),
11 Şubat 1998 tarih ve 4340 sayılı kanun ile onaylanması uygun bulunan “Çölleşme ile Mücadele
Sözleşmesi” 16/04/1998 tarih ve 98/11003 sayılı
Bakanlar Kurulu kararıyla onandı (RG. Sayı: 23 344
ve 16/05/1998),
31 Mayıs 1963 tarih ve 244/3 sayılı kanun ile onaylanması uygun bulunan “Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın
uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 11/11/2003 tarih ve 2003/6458 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla
onandı (RG. Sayı: 25 320 ve 18/12/2003),
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178 sayılı Askeri Garnizonların İçme, Kullanma Sularının Temini Hakkında Kanun (26/12/1960- RG.
Sayı:10694-30/12/1960), 1965 yılında çıkartılan
bir kararname ile Askeri Garnizonların ve Köylerin
içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması işi YSE Genel
Müdürlüğü’ne verilmiştir. Ayrıca RG. Sayı:26510 ve
02/05/2007 tarihinde yayınlanan 5637 sayılı Uygulama İmkanı Kalmamış Bazı Kanunların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun ile kaldırılmıştır.

3.5. AB Müktesebat Uyumuna Yönelik Çıkartılan
Mevzuat

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hükümet ile Çevre Bakanlığı ile birleştirilerek
Çevre ve Orman Bakanlığı olarak hizmetlerini
sürdürmektedir). 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı
Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar
Kurulu’nca 29/6/2011 tarihinde Orman ve Su
İşleri Bakanlığının kurulması ile bazı kanun ve
kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik
yapılması kararlaştırılmıştır ve Orman veSu işleri Bakanlığı kurulmuştur.

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın uygun Bulunduğuna Dair Kanun”11/11/2003
tarih ve 2003/6458 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla
onandı (RG. Sayı: 25 320 ve 18/12/2003),
4867 sayılı “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara
İlişkin Uluslar arası Sözleşmenin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” (RG. Sayı: 25
142 ve 18/06/2003),

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum
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3.7. Su Yönetimi:
Kurumlar
• 2819 sayılı ve 14/06/1935 tarihli Elektrik İşleri
Etüd İdaresi Teşkiline Dair Kanun (RG. Sayı:
3036 ve 24/06/1935); (“Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Direktörlüğü” nün adı, 19/2/1985
tarih ve 3154 sayılı Kanunun geçici 5 inci
maddesi ile “Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel
Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir).5627 sayılı
ve 18/04/2007 tarihli Enerji Verimliliği Kanunu
(RG. Sayı:26510 ve 02/05/2007). 6200 sayılı
DSİ Genel Müdürlüğü’ nün Teşkilat ve Görevlen
Hakkında Kanun (RG.25/12/1953 Sayı: 8592)
• 4759 sayılı ve 13/06/1945 tarihli İller Bankası
Kanunu (RG. Sayı: 6039 ve 23/06/1945),
•

•

441 No’lu Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname (RG. Sayı:20 955 ve 09/08/1991),
(Tarım Bakanlığı’nın 1924 yılında çıkarılan 432
sayılı kanunla kurulmuş, 1928 yılında çıkarılan
1200 sayılı kanunla lağvedilmiş, 1931 yılında
çıkarılan 1910 sayılı kanunla ikinci kez kurulmuş ve 1974, 1983, 1984 yıllarında farklı isimlerle anılmıştır. Tarım bakanlığı içinde Topraksu
Genel Müdürlüğü, Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü ile su kaynakları üzerinde çalışmalar
yapılmıştır. Daha sonraları bu birimler Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesine alınmıştır).
1595 sayılı ve 07/08/1969 tarihli kanunla Orman Bakanlığı kurulmuştur. (07.08.1991 tarih
ve 442 sayılı kanun ile yeniden Orman Bakanlığı olarak teşkilatlanmıştır. 2003 yılından 58.

•

3202 sayılı ve 09/05/1985 tarihli Köy Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (RG. Sayı: 18 761 ve 22/05/1985),
5286 sayılı ve 13/01/2005 tarihli Köy Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
(RG. Sayı: 25 710 ve 28/01/2005),

•

2560 sayılı ve 20/11/1981 tarihli İstanbul Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri Hakkında Kanun (RG. Sayı: 17
523 ve 23/11/1981),

•

3254 sayılı ve 08/01/1986 tarihli Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (RG. Sayı: 18 988 ve
14/01/1986), (Bu Kanunun evveliyatını teşkil
8/6/1984 tarih ve 228 sayılı KHK. 18/6/1984
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun adı
17/6/1992 tarih ve 3812 sayılı Kanun ile “Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Bu maddede yer
alan “Başbakanlığa bağlı” ibaresi 23/8/1991
tarih ve 447 sayılı KHK ile “Çevre Bakanlığına
bağlı” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu
Kuruluş 28/2/1998 tarih ve 21156 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Başbakanlığa bağlanmıştır. Bu ibare
17/06/1991 tarih ve 3812 sayılı Kanunun 1 inci
maddesi ile aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır). 10 Ekim 2011 tarihli 657 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve 16 Ocak 2012 tarihli
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ve 28175 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
2011/2632 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü Orman ve Su İşleri
Bakanlığına bağlanmıştır.
•

(12/08/1978 tarihli ve RG. Sayı: 16 376 ile kurulan Çevre Müsteşarlığı 1984 yılında çıkarılan
222 sayılı KHK ile Başbakanlık Çevre Genel
Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. 21.8.1991
gün ve 20967 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-

•

•

•

388 sayılı KHK ile Güneydoğu Anadolu Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve
görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (RG. Sayı:20 334 ve 06/11/1989),
5216 sayılı ve 10/07/2004 tarihli Büyükşehir Belediyesi Kanunu (RG. Sayı: 25 531 ve
23/07/2004), 5390 sayılı Büyükşehir Belediyesi
kanununda değişiklik Yapılmasına Dair kanun
(RG. Sayı: 25 874 ve 13/07/2005),5393 sayılı ve 03/07/2005 tarihli Belediye Kanunu (RG.
Sayı: 25 874 ve 13/07/2005),
5302 sayılı ve 22/02/2005 tarihli İl Özel İdaresi Kanunu (RG. Sayı: 25 745 ve 04/03/2005),
5391 sayılı İl Özel İdaresi kanununda değişiklik
yapılmasına dair kanun (RG. Sayı: 25 874 ve
13/07/2005)

645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre
ve Orman Bakanlığı bünyesinde ana hizmet birimi
olarak yeralan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü
Genel Müdürlüğü’nün kapatılması sonrasında 04
Temmuz 2011 tarih ve 27984 sayılı Mükerrer Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman ve
Su İşleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname gereğince, “toprağın korunması, tabii kaynakların geliştirilmesi,
çölleşme ve erozyonla mücadele edilmesi, çığ,
heyelan ve sel kontrolü faaliyetleriyle ilgili politika
ve stratejiler belirlemek, ilgili kurum ve kuruluşlar
arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanmak” gayesiyle 2011 yılında kurulan Çölleşme ve Erozyonla
Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM).
645 sayı 29.6.2011 tarihli “Orman Ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve GörevleriHakkında Kanun
Hükmünde Kararname”ile kurulan Su Yönetimi
Genel Müdürlüğünün(SYGM)
644 Sayılı, 29.6.2011tarihinde çıkarılan Çevre Ve
Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Çevre
Yönetimi Genel Müdürlüğü (ÇYGM)
3.8. Uluslararası Yükümlülükler ve Taahhütler
Su kaynaklarının yönetimi konusu, 1970’lerden bu
yana uluslararası gündemde önemli bir yer işgal
etmektedir. OECD ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar, 1990’lara kadar, kaynakların yerel birimlerce,
kapsamlı plânlama ve fiyatlandırma ilkesi ile etkin
yönetilebileceğini savunmuşlar; bu ilk dönemde
piyasa mekanizmalarından da söz edilmekle birlikte asıl vurgu kamu kuruluşlarına yapılmış, kamu
kuruluşlarının suyu ekonomik bir mal gibi yönetmelerini sağlayacak önlemler üzerinde durulmuştur. Önceleri, suyu teknik olarak kaynaktan kulla-
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nan 443 sayılı “Çevre Bakanlığının Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre Bakanlığı kurulmuştur). 4856
sayılı ve 01/05/2003 tarihli Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkından Kanun
(RG. Sayı: 25 102 ve 08/05/2003) ile Çevre Bakanlığı Orman Bakanlığı ile birleştirilerek Çevre
ve Orman Bakanlığı kurulmuş; 29/6/2011 Tarih Ve 27984 Mükerre Sayılı Resmi Gazetede
Yaynlanan 644 Nolu Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına dönüştürülmüştür.

6223 sayı, 6.4.2011 tarihli yetkianuna dayanılarak
çıkarılan;658 sayı, 10.10.2011 Tarihli “Türkiye Su
Enstitüsünün Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile kurulan Türkiye Su
Enstitüsünü

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

nıcıya ulaştırma işleri ile sınırlı bir tanımı olan “su
yönetimi” terimi, son dönemlerde teknik boyuta ek
olarak örgütlenme ve malî yapının yönetimini içerecek biçimde genişletilmiştir. Dünya genelinde su
yönetimi, teknik-malî-yönetsel işler bütünü olarak
BM, OECD ve DB tarafından geliştirilen politikalar
doğrultusunda yönlendirilmektedir.
OECD veya Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) müzakerelerinde ve belgelerinde doğrudan toprak kaynaklarına yönelik düzenlemeler de gündeme gelmemektedir. Su konusunda, serbest piyasaya geçiş
ve özelleştirme konusunda GATS Anlaşması ön
plâna çıkmaktadır. BM ve AB ile imzalanan çeşitli
anlaşmalarda ise, toprak ve su kaynaklarına yönelik bir dizi taahhüt gündeme gelmektedir.

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum
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BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi: Yapılan
iklim senaryoları içinde küresel ısınma önemli bir
yere sahip olup, küresel ısınma eğiliminin durdurulamaması sonucu oluşabilecek iklim değişimleri
ile kurak ve yarı kurak alanlardaki birçok bölge su
yetmezliği, kuraklık, tuzlanma ve diğer ortam koşullarının bozulması sonucu hızlanan erozyon gibi
etkiler altında kalacaktır.
Türkiye, 4990 sayılı kanun ile BM İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi’ni onaylamıştır.
AB’nin 21 Mart 1993 tarihinde gerekli onay işlemlerini tamamlayarak Sözleşme’ye ve eklerine taraf
olması karşısında, Türkiye‘nin AB‘ye aday ülkelerden biri olarak iklim değişikliğini önleme alanında
kendi yasal çerçevesini Topluluk ile uyumlaştırması
gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’nin iklim politikaları ile ilgili Ulusal Eylem Plânı teknik bir komisyon tarafından hazırlanmaktadır.
AB’nin su kaynakları politikalarının temel amacı;
kaynakların sürdürülebilir kullanımı, nitelik ve niceliklerinin geliştirilmesi ve kirlenmemesi için gerekli
önlemlerin alınmasıdır. Bu temel amaca karşılık,
kaynakların yönetimi ve korunması ile ilgili olarak
üye ülkelere tek tip ve standart bir uygulama dayatılmamakta, her ülkenin özel koşulları olabileceğine
ve politikaların buna göre oluşturulması gerektiğine vurgu yapılmaktadır.

DTÖ Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS):
1994 yılında imzalanan ve Türkiye’nin sektörel sınıflandırma listesinde yer alan 155 hizmet faaliyetinden 72’sine taahhütte bulunduğu Hizmet Ticareti
Genel Anlaşması (GATS) kapsamında “Su Dağıtım
Hizmetleri” maddesinde, suyun yerelde boru hatlarıyla iletimi dışında, su kaynaklarının kamudan özel
sektöre el değiştirmesi amaçlanmaktadır.
Uluslararası Su Hukuku ve Taraf Olunan Anlaşmalar: Su kaynakları ve çevre koruması konusunda
1970’li yıllardan bu yana BM şemsiyesinde birçok uluslararası konferans düzenlenmiştir. Bunlar;
1972 Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Çevresi Konferansı (Stockholm), 1977 BM Su Konferansı (Mardel
Plata), 1983 Brundtland Raporu, 1992 Su ve Çevre
Konferansı (Dublin), 1992 BM Çevre ve Kalkınma
Konferansı (Rio) ve Gündem 21 Deklarasyonu,
2000 BM Binyıl Konseyi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri, 2002 BM Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi (Johannesburg)’dur.
1996’da Marsilya’da kuruluşu açıklanan Dünya
Su Konseyi (World Water Council- WWC), aynı yıl
Stockholm Su Sempozyumu’nda kurulan Küresel
Su Ortaklığı (Global Water Partnership-GWP) gibi
hükümetler dışı kuruluşların da etkisiyle, sınır aşan
veya sınır oluşturan suları, kıyıdaş ülkelerin de ötesinde, uluslararası tartışma konusu yapma eğilimi
belirginleşmiştir.
2000 Lahey Forumu (WWC çerçevesinde), 2001
İstanbul Dünya Su Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı (WWC), 2001 Uluslararası İçme Suyu Bonn
Konferansı gibi platformlarda sanayileşmiş ülkeler tarafından geleneksel olarak uygulananlardan
farklı su politikaları önerilmekte; bu bağlamda yeni
çevrecilik anlayışı şu on ilke üzerine kurulmaktadır:
•
•
•
•
•

Öncelikleri dikkatli saptamak,
Harcanan paranın karşılığını almak,
Ortak kazanç fırsatlarından yararlanmak,
Uygun olduğu yerde pazar araçlarını kullanmak,
İdarî ve düzenleyici kapasiteyi idareli kullanmak,
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•
•
•
•
•

Özel sektöre karşı değil, onunla birlikte çalışmak,
Yurttaşları işin içine tam olarak sokmak,
İşleyen ortaklıklara yatırım yapmak,
Yönetimin teknolojiden daha önemli olduğunu
unutmamak,
Çevreyi başlangıçtan itibaren işin içine sokmak.

Oysa bu ilkeler, OECD’nin üye ülkelerinde, geçen
otuz yıldan fazla zaman içindeki çoğu çevre politikaları ile kesin bir çelişki içinde bulunmaktadır.
Bu bağlamda; 2000 Lahey 2. Dünya Su
Forumu’nda, su krizinin “yönetişim” krizi olduğu
vurgulanarak, bütünleşik su yönetimi etkin su yönetişimine dönüştürülerek su kaynakları yönetimi
“havza bazlı yönetim” ilkesine dayandırılmıştır.

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi
1994 yılında taraf olduğumuz ve hâlihazırda 12
sulak alan adına koruma statüsü verdiğimiz Uluslararası Ramsar Sözleşmesi’nin uygulanmasında
önemli sorunlar yaşanmaktadır. ÇOB’un ilgili birimlerinin yeterli teknik ve idarî kapasiteye sahip
olmaması ve özellikle politik baskıya dayalı olarak
orta ve büyük ölçekli su projelerinde sürdürülen
yaklaşımlar nedeniyle sulak alanlarımız korunamamaktadır.

Su kaynaklarımızın ve sulak alanlarımızın korunması ve geliştirilmesinde en çok karşılaşılan sorunlardan bir tanesi de farklı koruma statülerinin
çakışmasından kaynaklanan plânlama sorunlarıdır.
Örneğin: aynı alanda hem doğal sit, hem milli park
hem arkeolojik sit hem de Ramsar alanı statüsünün bulunması, plânlamada yaşanan kurumsal bunalımın da yansımaları olarak, alanların farklı eylem
biçimlerine sahne olması ve bir tür koruma değil
çatışma alanına dönüşmesine neden olmaktadır.
Bu konuda, ülkemizdeki koruma statüleri, işlerlikleri
ve geliştirilmesi konusunda ilgili kurumlar arasında
işbirliği yapılması ve mevcut durumun değerlendirilerek koruma alanlarının gerçek anlamda korunması ve geliştirilmesi için gerekli yasal ve yönetsel
düzenlemeler yapılmalıdır. Bu çalışmalar çerçevesinde ÇOB tarafından “Biyolojik Çeşitlilik ve Doğa
Koruma Kanunu” tasarısı taslağı hazırlanmıştır. Bu
tasarıda koruma statüleri ile ilgili düzenlemeler de
yer almaktadır.
Su kaynakları yönetimiyle de ilgili olan kabul ettiğimiz bir diğer uluslararası anlaşma ise, 2003 yılında
yürürlüğe giren “Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’dir.
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2002 BM Johannesburg Zirvesi sonuçlarından birisi, AB’nin belirlenen hedefler doğrultusunda oluşturduğu AB Su İnisiyatifi’dir. İnisiyatif, genişleme
beklentisi olan ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerle
su ortaklıkları kurarak, su projelerinin gerçekleşmesine finansman desteği sağlamaktadır. AB, dünya
su krizinin çözümünde bütünleşik su kaynakları
yönetimi ilkesinin benimsenmesine paralel olarak
Aralık 2000’de yürürlüğe giren Su Çerçeve Direktifi
(SÇD)’ni (2000/60/EC) kabul etmiştir.

Sulak alanlar, içinde bulundukları su havzasının
ayrılmaz bir parçasıdır. Sulak alanlara ilişkin bütün
hususlar havza için hazırlanacak entegre havza
su yönetim plânı içerisinde değerlendirmelidir. Bu
kapsamda yapılacak sulama ve drenaj çalışmalarında; insan, mevcut tarım alanları, çevre koruma
anlayışı ile bir bütünsellik içinde hareket edilmelidir.
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4/

Görev ve Sorumluluklar

2560 sayılı Kuruluş Kanunu 2. maddesi gereğince
ASKİ Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri şunlardır:
•

•
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•

•

•

İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu ihtiyaçlarının
her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından
abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin
etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurtmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli
yenilemelere girişmek,
Kullanılmış sular ile yağmur sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve
zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması
için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar
her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya
yaptırtmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları
devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırtmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl,
akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış
sularla ve endüstri atıklarıyla kirletilmesini, bu
kaynaklarda suların kaybına ve azalmasına yol
açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde
bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü
teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri
yürütmek ve bu konudaki yetkileri kullanmak,
Her türlü taşınır ve taşınmaz mal satın almak,
kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve
gereçleri satmak, ASKİ’ nin hizmetleriyle ilgili
tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu
veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve
işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,

•

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

ASKİ’ nin görev ve sorumlulukları kapsamında, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 10. Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan su ve kanalizasyon
hizmetlerine ilişkin politikalar dikkate alınmaktadır.
4.1. Sunulan Hizmetler
Başkent Ankara ülkemizin ikinci büyük şehri olup
2007-2013 yıllarıarası nüfus artış oranlarını esas aldığımızda ortalama % 20.3 lük bir oranla Türkiye
ortalmasnın 5-6 puan üzerinde bir artış gösterdiği, ayrıca yoğun göç aldığı ve almaya devam ettiği
görülmektedir. Nüfus artış hızı, yoğun bir göç talebiyle karşı karşıya olması, yerel yönetimlere ilişkin
yapılan yasal değişiklikler sonucunda hizmet alanlarının genişlemesi ve yoğunluk bakımından ülke
sıralamasında 206 kişi/km2 ile 8.sırada yeralması
vb etkenlerle şehrin su ve altyapı ihtiyacı da aynı
ölçüde artmaktadır;
Bu durumu göz önünde bulunduran kurumumuz
etkin ekip çalışması, sürekli ve zamanında hizmet
anlayışı ile hareket etmekte, çevre sağlığı ve ekolojik dengenin korunması gibi sürdürülebilir kent yaşamı için içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin
işletimi, bakımı, onarımı ve sürekli olarak kontrolünü yapmaktadır.
Bu kapsamda;
•

Mevcut su ve kanalizasyon şebekesinin bakımı ve onarılması

•

Şebeke üzerinde su dağıtımı için gerekli manevraların yapılması

•

İçme suyu abone bağlantısının tesisi ve tamiri

•

Abone sularının açılıp kapanması, bütün şebekelerde ve şube yollarında mevcut su kaçaklarının tespit edilmesi ve kaçakların önlenmesi,

•

Hidrolik model kurulması ve coğrafi bilgi sistemine yönelik çalışmalarda bulunulması ve
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gisayar ortamına kaydı ve arazi çalışmaları ile
devir işlemlerinin yapılması

şebeke planlarına işlenmesi,
•
•
•

•

Arızalara ve yapılan işlere yönelik istatistiklerin
yapılması,

•

Kanal bağlantı ruhsatı-vizesi, arıza sondajı işlemlerinin yapılması,

İşletme projelerinin bilgisayar ortamında sayısallaştırılması.

•

Kanal katılım bedeli, kanal ruhsat ve kanal vize
hesap iş ve işlemlerinin yapılması

•

Sayaç ayrımı ve temiz su yeni abonelik keşif ve
abone bağlantılarının yapılması

•

Yaptırılması planlanan işletme ve Başkanlığın
diğer işleri ile ilgili ihale keşif çalışmaları, takibi
ve kontrollük hizmetleri.

•

Şebeke hatlarında meydana gelen hasarların
tespiti ve fiyatlandırılması.

•

Fiziki kaçak su arama için araç ve cihazlarıyla,
şebeke üzerinde ya da abonenin dahili tesisatında meydana gelen kaçakların tespiti ve
giderilmesi

•

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından verilen
diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Kurumumuza iş yapan müteahhitlere, kooperatiflere ait atıksu-yağmursuyu işletme projelerinin kot-koordinat ve ölçüm değerlerinin arazi
ve büro kontrolü ile bilgisayar ortamına aktarılması,
Kurumumuz tarafından yaptırılan içme suyu,
atıksu ve yağmursuyu imalatlarının işletme
projelerinin de bilgisayar ortamına aktarımı ile
ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi, hizmet alanı
içerisindeki su ve kanalizasyon hatlarının düzgün bir şekilde işletilmesi hizmetleri yerine getirilmektedir.

Ayrıca:
Su ve kanal arızalarına müdahale

•

Su ve kanal şebekesi döşeme (Master plana
uygun ve projeli)

•

Su ve kanal abone şube hattı döşeme (yenileme çap büyütme vb.)

•

Vana bulma, buşakle konulması, yükseltilmesi

•

Pis su /Yağmursuyu bacalarının yol kotu seviyesine getirilmesi

•

Pissu/ Yağmursuyu baca ve ızgaraların temizlenmesi

•

Basınçlı su ile kanalizasyon şebekesindeki tıkanıklıkların giderilmesi ve temizliği

Vidanjör ile fosseptik çukurlarındaki atıkların çekilmesi
•

Abonelik iptali işlemlerinin yapılması

•

Borçtan dolayı Abone İşleri Dairesi Başkanlığının uygun gördüğü abonelik sayaçlarının sökme- takma işlemleri

•

Arızadan dolayı tahrip edilen asfaltın tamir edilmesi

•

Su ve kanal işletme projelerinin kontrolü, bil-

Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığının sorumluluk alanı içerisinde bulunan muhtelif çaplardaki
içme suyu hattı yaklaşık 11.135 km’dir. Sayısal ortama aktarılan ve aktarılmaya devam eden kanalizasyon hatları (pissu ve yağmur suyu) da yaklaşık
11.276. dir. İmalatı biten işlerin işletme projelerinin
onayı sonrası sayısal ortama aktarılma işlemleri
devam etmektedir.
Su ve Kanal İşletme Hizmetlerinde Karşılaşılan Zorluklar
Genel Müdürlüğümüz günün 24 saati kesintisiz
hizmet sunmaktadır. Bu doğrultuda yürüttüğümüz
su ve kanal işletme hizmetlerimizin başlıca amacı,
altyapımızın bakım ve onarımlarını düzenli olarak
yaparak her an çalışır vaziyette tutmaktır. Verilen
hizmetlerin en üst düzeyde olması ise ancak idaremiz tarafından yapılan hatların abonelerimiz tarafından da sahiplenilerek korunmasıyla mümkün
olabilmektedir.
Kurumumuz tarafından verilen su ve kanal hatlarının işletilmesi hizmetinde, bazı yanlış kullanımlar
yüzünden çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bun-
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•
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sürekli kontrol edilmesine karşın 2013 yılında
857 rögar kapağı ile 1202 yağmur suyu ızgarası çalındığını tespit etmiştir.

ların önüne geçebilmek amacıyla yapılan kullanıcı
hatalarını şu şekilde özetlemek mümkündür:
•

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum
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•

Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hatlarına Atılan Çöpler: Ankara’nın atık suyunu taşıyan
ve yağmur sularını toplayarak sel baskınlarını
önleyen kanallar, boş pet şişeler, poşetler, inşaatların hafriyat atıkları, çocuk bezleri, kullanılmayan eşyalar gibi atılan çöpler yüzünden
sık sık tıkanmakta ve işlevini yitirmektedir. Tıkanan kanallar ise taşarak hem halk sağlığını
tehdit etmekte, hem de maddi zararlara neden
olmaktadır. Yağmur suyu hatları ise tıkanarak
özellikle yağış zamanlarında taşmakta ve su
baskınlarına yol açmaktadır. Özellikle kritik
yerlerde yağmur sularını tahliye etmek için kullanılan pompalar, atılan çöpler yüzünden çalışamaz hale gelmektedir.
Yağmur Suyu Izgaralarına Süpürülen Atıklar:
Yaşanan diğer bir sıkıntı ise bazı apartman görevlileri ya da temizlik elemanlarının çeşitli çöpleri ve ağaçlardan dökülen yaprakları, yağmur
sularını toplayıp ortamdan uzaklaştırmak için
kullanılan mazgallara süpürmesi ve bu yüzden
mazgalların sık sık tıkanmasıdır. Tıkalı ızgaralar
ise özellikle yağışlı dönemlerde çalışamaz duruma gelmektedir.

•

Çalınan Izgaralar ve Rögar Kapakları:
Başkent’in cadde ve sokaklarında 288 bin 448
adet

•

Rögar kapağı ve yağmur suyu ızgarası bulunmaktadır. ASKİ olarak aşama aşama bunların tamamına yakınını kompozit malzemeden
imal edilmiş trafiğe dayanıklı ve uzun ömürlü
rögar kapağı ve ızgaralarla değiştirilme işlemi
gerçekleştirilmiştir. ASKİ ekipleri bu kapakların
periyodik bakımlarını yaparak, hasarlı olanlara
anında müdahale etmektedir.

•

ASKİ Genel Müdürlüğü Cadde ve sokakların

•

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

•

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

•

Daha sağlıklı ve daha temiz bir Ankara için
yaptığımız su ve kanal hizmetlerinin abonelerimiz tarafından da korunması gerekmektedir.
Bu konuda duyarlı olan tüm vatandaşlarımıza
teşekkür ederiz.
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Abone Hizmetleri
Abone Sayıları
Kurumumuz yaklaşık olarak 1.959.477 adet aboneye hizmet vermekte, yeni abone kaydı, abone değişikliği, abonelik iptali ve benzeri işlemler zamanında ve hızlı bir şekilde yapılmaktadır.
İlçelere Göre Özel-Resmi Abone Sayıları

Yıllar İtibariyle Abone Sayıları

Resmi Abone
Sayısı

Toplam Abone
Sayısı

Akyurt

10.156

75

10.231

Altındağ

140.608

978

141.586

Ayaş

6.759

62

6.821

Bala

5.793

57

5.850

Beypazarı

22.307

66

22.373

Çamlıdere

1.988

24

2.012

Çankaya

402.157

2.878

405.035

Çubuk

31.064

161

31.225

Elmadağ

15.968

167

16.135

Etimesgut

179.648

605

180.253

935

32

967

Gölbaşı

41.471

312

41.783

Güdül

3.537

126

3.663

Haymana

6.537

61

6.598

Kalecik

3.779

70

3.849

Kazan

14.182

110

14.292

Keçiören

320.490

1.065

321.555

Kızılcahamam

10.553

92

10.645

Mamak

208.262

720

208.982

Nallıhan

9.668

96

9.764

Polatlı

41.504

317

41.821

Pursaklar

43.747

160

43.907

Sincan

167.108

663

167.771

Şereflikoçhisar

15.235

51

15.286

Yenimahalle

245.747

1.326

247.073

1.949.203

10.274

1.959.477

Evren

Toplam

Yıllar

Toplam
Abone

Artış Oranı
(%)

Personel
Sayısı

Personel
Başına Düşen
Abone Sayısı

1994

725.851

7,5

4.018

181

1995

775.104

6,8

3.834

202

1996

818.709

5,6

3.736

219

1997

865.006

5,7

3.631

238

1998

908.468

5,0

3.757

242

1999

925.267

1,8

3.630

255

2000

955.264

3,2

3.522

271

2001

975.264

2,1

3.414

286

2002

1.017.211

4,3

3.391

300

2003

1.063.185

4,5

3.163

336

2004

1.134.625

6,7

2.799

405

2005

1.185.429

4,5

2.565

462

2006

1.237.358

4,4

2.375

521

2007

1.280.416

3,5

2.361

542

2008

1.474.577

15,2

2.439

605

2009

1.552.281

7

2.185

716

2010

1.615.142

3

2100

769

2011

1.678.951

3.9

2.038

823

2012

1.731.181

3

1992

869

2013

1.790.979

3,3

2052

873

2014

1.959.477

8,6

2260

867
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Özel Abone
Sayısı

İlçeler
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El Bilgisayarları ile Okuma ve Faturalandırma
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Sayaç Okuma ve
Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sayaç
okuma işlemi 2003 yılı içinde el bilgisayarları ile
yapılmaktadır. Okuma föylerinde yapılan olası hatalar ve riskler el bilgisayarları ile ortadan kalkmış
olup, endeks okumlarından sonra fatıura basılarak
aboneye teslim edilmektedir. Bu proje ile abonlere
tanınan 70 günlük ödeme süresi 10 güne indirilmiş,
tahakkuk ve tahsilat hızlandırılarak, kurumumuzda
önemli ölçüde finans kaynağı sağlanmıştır.
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Okuma süresi 45 günden 30güne indirilerek, abonelerin sayaçları yılda 12 defa okunarak fatura tahsilatı yapılmaktadır. En az 5.000 abonenin bilgisi
yüklenebilen el bilgisayarları arazide 8 saat sürekli
hizmet verecek şekilde tasarlanmış ve termal yazıcı
ile radyo frekanslarıyla haberleşme sağlanarak fatıura basımı yapılabilmektedir. El terminalleri olarak
barkot okuyucu, GPRS haberleşme ve dahili yazıcı
özelliği olan cihazlar kullanılmaktadır.
Kartlı Sayaç
Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayaçları ile ilgili
araştırma ve inceleme aşamaları 1994 yılı ortalarından itibaren başlamıştır. Yoğun bir analiz ve inceleme çalışması neticesinde, bu tür sistemlerin,
kurumların iş yüklerini önemli ölçüde azalttığı görülmüştür.
Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı uygulaması 1996 yılı Haziran ayından itibaren Türkiye’de ilk
defa ASKİ’de kurularak, 3.000 adet Ön Ödemeli
Elektronik Kartlı Su Sayacı ile başlatılmıştır.

İlçeler
Çankaya
Mamak
Altındağ
Keçiören
Yenimahalle
Sincan
Gölbaşı
Toplam

Sayaç sistemlerinin son teknolojik ürünü olan bu
sistem, uygulamada birçok kolaylıkları da beraberinde getirmektedir. Sistem yaygınlaştırıldıkça
ASKİ’nin para tahsilâtında büyük kolaylıklar sağladığı ve kaçakları önlemede de emniyetli bir sistem
olduğu görülmüştür. Böylece hem İdaremize hem
de abonelerimize çağdaş ve güvenilir bir hizmet
sunma imkânı oluşturulmuştur. Sistem ön ödemeli
kredi sistemi esasına göre çalışmaktadır. Abonenin
satın aldığı kadar su kullanımına müsaade etmekte
ve ön ödemeli elektronik kartlı su sayacı aboneye
ekranında kullanım bilgileri verebilmektedir.
Sayaç, sürekli kendi kendini kontrol ederek herhangi bir aksaklığa müsaade etmemektedir. Her
sayacın kendine özgü bir abone kartı bulunmaktadır. Sayaç kendine yapılan yetkisiz ve kötü niyetli
müdahaleleri hafızasına kayıt ederek, vanasını kapatıp kendisini koruma altına almaktadır.
Abone istediği an, kullandığı su miktarını, kalan
kredi miktarını, vb. bilgileri sayacından izleyebilmektedir. ASKİ’nin uygulayacağı tarife değişikliği
zamanında abonelere yansıtılmaktadır. Aboneler;
istedikleri kadar su kredisini sabit fiyat garantisi
ile almaktadırlar. Böylece aboneler, ileride uygulamaya konulacak yeni tarife değişikliğinden etkilenmemektedirler. Abonelerin, paralarını su alımına
yatırmakla herhangi bir kayıpları söz konusu olmamaktadır. Kartlı sayaç abonelerinin 24 saat kesintisiz su alabilmeleri için 2009 yılı sonlarında otomatik
su satışı yapılabilen su satış makineleri (ASKİMATİK) konusunda çalışmalar başlatılmış olup, su satış makineleri faaliyetleri devam etmektedir. Kartlı
sayaç aboneleri bu ASKİMATİK’lerden kartlarına
istedikleri kadar su alabilmekte ve sayaç taksitlerini
ödeyebilmektedir.

27.07.2014 Tarihi İtibaryle İlçelere Göre Mekanik-Kartlı Sayaç Abone Sayıları (Sorgula)
Mekanik Sayaç Abone Sayısı
Kartlı Sayaç Abone Sayısı
Toplam Abone Sayısı
321.362
83.147
404.509
174.119
50.998
225.117
128.992
22.580
157.276
323.793
71.286
395.079
380.118
120.445
500.563
169.981
35.946
205.927
57.546
13.465
71.011
1.555.911
403.571
1.959.482
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Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayaçlarının ASKİ

•

ve Aboneye Getirdiği Yenilik ve Kolaylıklar:
•

Sayaç okuma işlemleri ortadan kaldırılmakta-

lişmiş bir sistemdir.
•

dır.
•

kiracı arasında, kiracı arasındaki birçok problemi de ortadan kaldırmaktadır.

takma, açma-kapama gibi işlemlerini ortadan
•

eğiliminde olan, su parası tahsilâtında zorluk

Mekanik sayaçlardaki sayaç okuma değerleri-

çekilen resmi ve özel abonelerin su paralarını

nin her dönem bilgisayar ortamına aktarılması,

ödememe problemleri de bu sistem sayesinde

faturaların hazırlanması ve bildirimlerin dağıtıl-

çözüme kavuşturulmuş olmaktadır.

ması işlemlerini ortadan kaldırmaktadır.
•

Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı siste-

•

tasarrufların ileride uygulanacak olan su fiyat

kurumumuza getirdiği avantajlardan biri de

tarifelerinde etkili olacağı düşünülmektedir.

KDV’nin peşin tahsil edilmiş olmasıdır. Meka•

baren KDV’nin peşin ödenip, abonelerimizden
tahsilât yapamadığımız faturaların KDV’lerinin
de peşin ödenmesi kurumumuz açısından çeşitli problemlere neden olmaktaydı.
•

Bankalara otomatik ödeme için gönderilen ve
ödenmeyip dönen faturaların tespiti için yapılan çalışmaları ve bunlara faiz çıkartılması işlemlerini ortadan kaldırmaktadır.

Büyük oranda; zaman, eleman, makine, ekipman ve kırtasiye tasarrufu sağlamaktadır. Bu

minde, paranın peşin olarak tahsil edilmesinin,

nik sisteme göre faturalar basıldığı tarihten iti-

Yüksek oranda su tüketen, kaçak su kullanma

Geçmiş borçların takip ve kontrolü gibi işlemler de ortadan kalkmaktadır.

•

Peşin su satışı yapılacağından, ödemelerde
kuyrukta beklemeler olmamakta, abone, ihtiyacı kadar su kredisi satın alma imkânı bulmaktadır.

Abone İtiraz İşlemleri
Abonelerin çıkartılan faturalarına yaptığı itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırmak için okuma
ve giriş hataları, atıksu, abone tip, perakende,
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•

Kiracılar borç bırakıp evi terk edemeyeceklerdir. Su peşin satılacağından mülk sahibi ve

Borcunu ödemeyen abonelerin, sayaç sökmekaldırmaktadır.

	
  

Emniyet ve güvenlik uygulaması yönünden ge-
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hidrofor,kıyaslı tahakkuk,iptal, sayaç karşılığı KDV-

da köylere vidanjör hizmeti sağlanmakta ve su kay-

ÇTV hataları olması durumunda ve gerekli hallerde

naklarımızın kirlenmesi önlenmektedir. Ülkemizde

3516 Sayılı Ölçü Ayarları Kanunu’na göre düzen-

de son dönemde sıkça gündeme gelen “küresel

lenen sayaç raporlarının düzeltme işlemleri yapıl-

ısınma” ve su kaynaklarının azalması tehlikesi kar-

maktadır.

şısında var olan kaynakların en etkin biçimde ko-

Tahsilat ve Esnek Ödeme
ASKİ Genel Müdürlüğü olarak teknolojik gelişmelere paralel şekilde bilgisayar sistemleri yenilenmekte, vatandaşlarımıza daha hızlı ve kesintisiz hizmet

Genel Müdürlüğümüz de havza koruma faaliyetlerine büyük önem vermekte, hem havadan hem de
karadan denetleme çalışması yapmaktadır.
Ağaçlandırma

lenmektedir. Kısa zamanda içerisinde web sitemiz

Genel Müdürlüğümüz, Ankara’ya su temin eden

üzerinden kredi kartı ile 24 saat fatura ödemesi

barajların havzalarında başlattığı yoğun ağaçlan-

yapılabilecektir. On-line tahsilat imkanı ile abone-

dırma faaliyetlerine hızla devam etmektedir. Kuru-

lerimize ödeme süresi geçmiş fatura işlemlerini de

mumuz, suya olduğu kadar yeşile de büyük önem

bankalardan gerçekleştirebilme imkanı sağlanmış-

vermekte, barajlarımızın su toplama havzalarında

tır. Hizmet alanımıza dahil edilen yeni ilçe ve belde-

da yoğun bir ağaçlandırma çalışması sürdürmek-
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lerde banka şubelerinin yanı sıra PTT şubelerinden

tedir. Barajlarımıza daha fazla yağış çekebilmek ve

de işlem yapılabilmektedir.

havzalarımızı çoraklıktan kurtarmak amacıyla tüm

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum

verecek şekilde bir alt yapı oluşturulması hedef-

runup, değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Havza Koruma
Şehrimize içme ve kullanma suyu temin edilen su
kaynaklarının çevre kirliliğinden korunması, barajların ve onları besleyen derelerin su kalitelerinin
takibi, olası bir kirliliğe karşı gereken önlemlerin
alınması, bu konuda çıkarılan kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin takibinin yapılması çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Bu kapsamda içme
suyu temin etmekte olduğumuz Akyar, Eğrekkaya,
Kavşakkaya, Kurtboğazı, Çubuk-2 ve Çamlıdere
Baraj Göllerinde koruma alanları harita üzerinde işlenmiş olup, koruma bantları dahilinde yönetmelik
gereği yaptırımlar uygulanmaktadır. Ham su kaynaklarımız, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre
1. sınıf kaliteye sahiptir. Numune alma çalışmaları,
mevsimsel değişimlerin gözlenmesi amacıyla üç
aylık periyotlarda yapılmaktadır. Baraj Havzalarında bulunan yerleşim alanlarında yeni yapılaşmanın
engellenmesi için vatandaşları bilinçlendirme toplantıları düzenlenmektedir. Ayrıca gerekli durumlar-

baraj havzalarımız ağaçlandırılmaktadır.
Genel Müdürlüğümüzce son dört yılda 1.500.000
fidan ekimi, yetiştirilmesi ve tohum dikimi çalışması
yapılmıştır. Baraj havzalarımıza çam, sedir, güzel
kokulu ıhlamur ve akasya gibi ağaçların yanında
ceviz, dut, vişne, kiraz, armut, kayısı, şeftali, ayva
ve elma türü meyve fidanları da dikilmiştir. Ayrıca
Kusunlar Kaptaj sahasında 600 bin adet fidan yetiştirilmiştir. Dikilen fidanların tamamı Kurumumuza
ait Fidan Üretim Merkezimizde yetiştirilmektedir
Boru Test Laboratuvarı
Genel Müdürlüğümüz Türkiye’de bir ilke imza atarak, alt yapıda kullanılan boruların test edileceği
“Boru Test Laboratuvarını” hizmete almıştır. Altyapıda kullanılan boruların standartlara uygunluğunu sağlamak ve kalite testlerini yapmak amacıyla
kurumumuz bünyesinde kurulan bu laboratuvarla,
içme suyu ve kanalizasyon borularının kalite testlerini, kendi uzman kadrolarımızla gerçekleştirmek-

Stratejik Plan

teyiz. Testlerin kurum bünyesinde yapılıyor olma-

ASKİ Genel Müdürlüğü olarak boru kalitesindeki

sı sayesinde kullanılacak boruların standart dışı

bu iyileşmenin gözlenmesi sonucu yapılan test hiz-

olanlarının hızlı ve etkin bir şekilde tespit edilerek

metinin, tüm kamu ve özel sektörü de içine alacak

kullanımı önlenmekte ve böylelikle yapım işlerinde

şekilde genişletilerek uygulanması kararı alınmıştır.

aksama yaşanmamaktadır. Şu ana kadar yapılan

Laboratuvarımızda deneyler tarafsızlık, dürüstlük,

testlerle, piyasada kalite standartlarını yerine getir-

gizlilik ve güvenirlik ilkeleri içinde titizlikle yapılmak-

meyen borular olduğu tespit edilmiştir. ASKİ Boru

tadır. Laboratuvarımızda TS EN ISO/IEC 17025

Test Laboratuvarının devreye alınmasıyla daha bi-

standardı şartlarına uygun Kalite Yönetim Sistemi

rinci yılında ürünün kalitesi üzerine olumlu etki gös-

kurulmuştur. Laboratuvarımıza yurt içi ve yurt dı-

terdiği, üretici firmalar için kalitesizlik adına caydırıcı

şından gelen test talepleri karşılanmaya başlanmış

olduğu ve böylece boru üretiminde hurda ve stan-

olup, faaliyetlerimizle ile ilgili kapsamlı bilgiye www.

dart dışı polietilen malzeme kullanımının azaldığı,

aski.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

yaklaşık beş yüz adet farklı çaptaki borunun test
sonuçlarının dönemsel analizleri ile doğrulanmıştır.
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5 / Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
5.1. Yönetim
Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil
bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluş olan
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı kanun ve Bakanlar Kurulunun 11.03.1987 tarih ve 87/11594 sayılı
kararı ile kurulmuştur.
Genel Müdürlüğümüz, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Kuruluş Kanunu ve diğer kanunlarla verilen su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmekle görevli olup, bu görevlerini Genel Kurul,
Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdür, Uygulama ve Danışma Birimleriyle yerine getirir

e.

Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir
önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,

f.

Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına
ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,

g. İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
h. 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL’den
fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa
sözleşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek,
i.

Dava değeri 100.000 TL. ‘sının üstünde olan
davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,

j.

Yurtiçi ve yurtdışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek,

k.

Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla
gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,

l.

Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak,

Yönetim Organları
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ASKİ’nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır:
•
•
•
•
•
•

Genel Kurul,
Yönetim Kurulu,
Denetçiler,
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcıları
Daire Başkanlıkları

Genel Kurul
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, ASKİ Genel
Kurulu olarak görevli ve yetkilidir.
Genel Kurulun Görevleri

m. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini
önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.

b. Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara
bağlamak,

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, ASKİ Genel
Kurulu olarak Kuruluş Kanunda yazılı yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır.

c.

Yönetim Kurulu

a. Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,

Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,

d. Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve
kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaşı
geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek,

Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur,
Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun
başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık
eder.

Stratejik Plan

Genel Müdür ile genel müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı
bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının
onayı ile atanır.
Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3
yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine
atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar.
Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. Toplanma salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oyçokluğu ile alınır. Çekimser
oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli
olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu Genel Kurulca kararlaştırılan
yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz.
Yönetim Kurulunun Görevleri

b. Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik,
bütçe, bilanço ve kadro taslakları ile personele
verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin
önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak,
c.

Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında
aktarma yapmak,

d. Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını
inceleyip Genel Kurula sunmak,
e.

f.

Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın
alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve
her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,
Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma
işlerini karara bağlamak,

h. Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında
Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip
karara bağlamak,
i.

10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL’den
az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa
sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,

j.

Dava değeri 100.000 TL.’nın altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,

k.

Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri
tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak,

l.

Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre
yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak,
yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında
olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek,

m. Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, daire
başkanları, uzman tabip, daire başkan yardımcıları, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar
ve müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli
personelin işe alınmalarını onaylamak,
n. Gerektiğinde Genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda Ankara Büyük
Şehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,
o. Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları
inceleyip karara bağlamak
Denetçiler
ASKİ’nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli
olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenmektedir. Denetçiler ASKİ’nin çalışmalarına ilişkin olarak hazırladıkları raporlarını Genel Kurula verirler. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında
Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor
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a. Kuruluş amacına uygun olarak ASKİ’nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların
Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,

g. Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde
yurtiçi ve yurtdışı borçlanmaları karara bağlamak,

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanına sunulur. Denetçilerin
istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur.

relerinde iç kontrol sistemlerinin kurulması zorunluluğu getirilmiş ve Maliye Bakanlığının 26.12.2007
tarih ve 26738 sayılı Kamu İç Kontrol Standartları
Tebliği yayınlamıştır.

Genel Müdür ve Yardımcıları

Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin iç kontrol
sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve
değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu
idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol
sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.

ASKİ Genel Müdürü Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından
atanır.
Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde, Genel Müdüre yardım etmek ve üzere 3 Genel Müdür
Yardımcısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını
onayı ile atanırlar.
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Genel Müdür Kuruluş Kanununda sayılan görev ve
yetkilere dayanarak kanun, tüzük, yönetmelik, yönetim kurulu ve genel kurul kararlarına göre idareyi
yönetir.
Genel Müdüre Bağlı Kurullar
•

Stratejik Planlama Üst Kurulu

•

İç Kontrol Standartları Koordinasyon Kurulu

5.2. İç Kontrol Sistemi
Son yıllarda ortaya çıkan gelişmeler ışığında toplumsal hayatın birçok alanında olduğu gibi kamu
yönetimi alanında da yeni ihtiyaçlar ve beklenti
düzeyleri ortaya çıkmış bu ihtiyaç ve beklentilerin
giderilmesi zorunluluğu belirmiştir. Kamuoyu taleplerinin mevcut kaynaklar çerçevesinde karşılanabilmesi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi ihtiyacı stratejik plan ve performansa
dayalı hizmet sunumunu gerekli kılmıştır.
Kamu yönetim ve uygulama süreçlerine 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yenilikler
getirilmiş, Stratejik Plan, Performans Programı ve
Faaliyet Raporları gibi kamu yönetimi sistemimizde
ilk olan bir çok kurum ve kavram uygulamaya konulmuştur. Yine aynı kanun kapsamında kamu ida-

Genel Müdürlüğümüzce İç kontrol çalışmaları
31.12.2008 tarih ve 31721 sayılı genelge ile başlatılmış, tüm harcama birimleri iç kontrol çalışmalarına dahil edilmiştir. Tüm çalışmaların hayata geçirilmesinde üst yönetici ve üst yönetimin desteği
doğrultusunda, kurumumuzda iç kontrol sistemi
çalışmalarının yürütülmesinde rehberlik etmesi
amacıyla İç Kontrol Standartları Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. Ayrıca her harcama biriminde
biri harcama yetkilisi olmak üzere en az iki kişilik
çalışma ekipleri oluşturulmuştur. Koordinasyon kurulu ve çalışma ekipleri tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler ve çalışma sürecine eylem planımızda detaylı olarak yer verilmiştir. iç kontrol sistemi,
yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin en önemli
unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.
İç kontrol, kurumsal gelişimi, kaynakların etkin kullanımını, süreçlerin iyileştirilmesini, risk yönetimini,
kişisel ve kurumsal performans yönetimini kısaca
kanunda da ifadesini bulduğu şekliyle “idarenin
amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata
uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların
korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam
olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin
zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî
ve diğer kontroller bütününü” ifade etmektedir.

Stratejik Plan

Kurumumuz üst yönetimi mesleki değerlere ve
dürüst yönetim anlayışına sahip, belirlenmiş standartlara uygun hareket eden, malî yetki ve sorumluluklarının bilincinde bir yönetim anlayışı ile
hareket etmekte; saydamlığın hayata geçirilmesi,
mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve etkili bir
iç kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için gerekli
çalışmaları yapmaktadır.
Bu kapsamda kurumumuzun malî yönetim ve
kontrol sistemi; harcama birimleri, muhasebe ve
malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetim birimlerinden oluşmaktadır. Ön malî kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi
tarafından yapılan kontrolleri kapsar. Yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülen ön malî kontrol
süreci, malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

Kurumumuz, sistematik ve genel kabul görmüş
standartlara uygun, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla yönetim-kontrol süreçlerinin etkinliğini,
yönetim ve iç kontrol sistemimiz ile tüm iş ve işlemlerimizin risk yönetimini değerlendirmek ve geliştirmek, bağımsız, nesnel güvence sağlama ve
danışmanlık yapmak amacıyla iç denetim birimini
oluşturmuştur.
İç Denetim Birimimizce, nesnel risk analizleri kapsamında, kurumumuzun yönetim ve kontrol yapıları;
Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp
kullanılmadığı, İş ve işlemlerin hukuka uygun yapılıp yapılmadığı, İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve po-

yönlerinden değerlendirilerek malî yönetim ve
kontrol süreçlerinin sistem denetimi yapılmakta;
bu konular ile denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak suretiyle
geliştirlemkte ve sistem ihtiyaçlar doğrultusunda
revize edilmektedir.
İç Kontrol Standartları Koordinasyon Kurulu
Yapılacak çalışmalarda Genel Müdürlüğümüzde İç
Kontrol Standartları Eylem Planının Uygulanmasında etkinliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.
İç Kontrol Standartları Eylem Planı
Kamu İç Kontrol Standartları tebliği yayınlandıktan
sonra kurumumuz sistem kurulumunun ayrıntılarını
içeren ve mevcut durumumuzu ayrıntıları ile analiz
ederek yapılması gereken faaliyetlerin neler olduğunu ve hangi süreler içerisinde gerçekleştirileceğini ortaya koyan İç Kontrol Standartları Eylem
planını hazırlamıştır. İç Kontrol Standartlarının Oluşturulması çalışmaları bir proje konsepti içinde ele
alınmış iç Kontrol Standartlar Tebliğinde ön görülen
her bileşenin ve her standardın, ne tür çalışmalarla hayata geçirileceği ayrıntılı olarak belirlenmiş ve
çalışmalar bu eylem planı çerçevesinde yürütülmüştür.
İç Kontrol Sisteminin Kurulması
İç kontrol çalışmaları yalnızca üst yönetimin sorumluluğu olmayıp tüm personelin görevinin bir parçası olarak kabul edilmiştir. Bu anlayıştan hareketle
tüm çalışanlarımız iç kontrol sisteminin hayata geçirilmesi ve benimsetilmesinde etkin rol almış ve
kurum çalışmalrı bu yaklaşımla yürütülmüştür.
İç Kontrol sistemi kurulumu çalışmaları kapsamında tüm birimlerle yazışma yapılarak, İç Kontrol çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesi amaçlanmıştır.
Her birimde 1 asil, 1 yedek personeli olmak üzere
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Mali Hizmetler Birimi tarafından ön malî kontrole
tâbi tutulacak malî karar ve işlemlerin usûl ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin Maliye Bakanlığınca
belirlenen, standart ve yöntemlere uygun olarak
Harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi
aşamasında asgarî kontroller yapılır.

litikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik
planlara ve performans programlarına uygunluğu,
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“birim iç kontrol çalışma ekibini” oluşturulmuş, birim çalışma ekipleri İç Kontrol Standartları ve çalışma metodolojisi konusunda bilgilendirilmiş birimlerde yapılacak çalışmaların şekil ve yönteminde
eylem-kavram birliği sağlanmıştır.
Eylem planında yer alan faaliyetlerle ilgili olarak tüm
birimlerde eğitimler yapılmış Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde yer alan 5 ana bileşen, 18 standart ve bunları gerçekleştirilmesi için öngörülen şar-
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•
•
•
•
•
•
•

talara yönelik faaliyetler eylem planında belirlenen
şekilde hayat geçirilmiştir.

•

İç Kontrol Standartları Ana Bileşenler

•

•
•
•
•
•

Kontrol Ortamı Standartları
Risk Değerlendirme Standartları
Kontrol Faaliyetleri Standartları
Bilgi ve iletişim Standartları
İzleme Standartlarıdır

İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması Kapsamında
yapılan Çalışmalar:
Üst yönetimin onayı ile başlatılan sistem kurulum
çalışmaları süreci devam etmektedir. Bu çerçevede kurumumuzda yapılan çalışmalara aşağıda
özet olarak yer verilmiştir.
•

İç kontrol sistemi bilgilendirme eğitimleri

•

İç Kontrol Sistemi çalışma ekibi ve birim çalışanlarına bilgilendirme eğitimlerinde

•
•
•
•

İç Kontrol sistemi nedir kazanımları nelerdir?
İç kontrolün yasal dayanakları nelerdir?
İlgili yasa ve mevzuat hangileridir?
Yönetim anlayışına neler kazandırıyor?
Kurumsallık yapısında hangi evrensel kriterlerle uyum sağlanıyor?
Kaynakların etkin kullanılmasında hangi sistemleri ön görüyor?
İnsan kaynaklarında hangi yönetim anlayışı
gerekli kılınıyor?
Performans yönetiminde hangi sistemi uygulanabilir buluyor?
Risk yönetimi, risklerin tespiti, analizi ve değerlendirilmesi nasıl yapılmalı?
Risklere karşı düzeltici önleyici faaliyetler nasıl
kurgulanır?
Bilgi ve iletişim yönetiminin güncel şartlara nasıl uyarlanıp etkinleştirilebilir?
Bilişim teknolojileri nasıl etkin kullanılır?
İşleyişin doğrulanması ve izleme standartlarından ne anlaşılmalı?

konularında kurum genelinde ve birimlerde alanında deneyimli uzmanlar tarafından eğitimler verilmiş, ayrıca daire başkanlıkları ve bağlı birimler bazında çalışmalar yapılmştır. Genel ve birim bazında
yapılan eğitim çalışmaları sonrasında çalışma ekibi
üyeleri tarafından oluşturulan dokümanlar, danışman uzmanlar tarafından gözden geçirilip son
şekli verilmiştir.

Stratejik Plan

Sistem Kurulumu Kapsamında Gerçekleştirilen
Çalışmalar
İç kontrol sistemi kurulum çalışmalarında önceki
planlama döneminde aşağıda kısaca sıralana çalışmalar yapılmıştır.
Bu çalışmalar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurum mevcut durum analizinin yapılması
Vizyon Misyon belirlenmesi
Amaç ve hedeflerin belirlenmesi, gözden geçirilip güncellenmesi
Etik değerlerin kurumsal politika olarak belirlenmesin
Organizasyon şemasının reorganize edilmesi
Görev yetki ve sorumluların belirlenmesi
Yetki devri ve görevler ayrılığının dokümante
edilmesi
İş yapma tarzının yeniden tanımı ve tasarımı
Süreç ve alt süreç adımlarının tanımı akış şemalarının oluşturulması

•
•
•
•
•
•

Risklerin tespit, analiz ve değerlendirme
Riske karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi
Süreçlerin sürekliliği için kontrol faaliyetleri belirlenmesi
Bilgi yönetimi sisteminin kurulması
Bilgi belge, kayıt ve arşiv sisteminin güncellenmesi
İzleme sistematiği ve süreçlerinin tanımı

Kısaca İç kontrol standartlarının gereklilikleri olan
beş ana bileşen ve on sekiz standart 78 şartın her
bir maddesi için yapılması gerekenler İç Kontrol
Eylem planına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. İç
kontrol Eylem planını hazırladığımız 2009 yılından
itibaren eylem planında yer verilen faaliyetlerin tamamı öngörülen süre içerisinde gerçekleştirilmiş
ve yılda en az bir kez gözden geçirilmesi öngörülmüştür.
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6 / Çevre Analizi
6.1. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sınırları
6360 sayılı On üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve
Yirmi altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun 06.12.2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş.
Söz konusu kanunla, yönetim sistemimizde önemli
değişiklikler yapılmış olup bu değişikliklerin bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.
13 Yeni Büyükşehir Belediyesi Kurulumu Mevcut
ve Yeni Kurulan Büyükşehir Belediyelerinin Sınırı
İl Mülki Sınırı Olarak Genişletilmiştir. Bu değişiklik
Ankara, büyükşehir belediyesinin sınırları il mülki
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sınırlarına genişletilmiştir.

Mevcut ve yeni kurulan Büyükşehir Belediyelerinin
sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak,
belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak
bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır.
5216 sayılı Büyükşehir belediye kanununda değişiklik yapan 6360 sayılı kanunla Ankara Büyükşehir
belediyesinin sınırları il mülki sınırlarına genişletilmiş, Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yer
alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde
ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır

Stratejik Plan

6.2. Ankara’nın Genel Coğrafyası ve Yeryüzü Şekilleri
26.897 km2’lik bir alana sahip olan Ankara,39.57
K enlemi ile 32,53 D boylamları arasında Yer alır.
Deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 890m’dir.
Doğu yönünde Kırşehir ve Kırıkkale, Batı yönünde
Eskişehir, Kuzey yönünde Çankırı, kuzeybatı yönünde Bolu ve Güney yönünde Konya ve Aksaray
illeri ile çevrilmiştir. İlçeleri; Altındağ, Çankaya, Mamak, Keçiören, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut,
Evren, Kazan, Gölbaşı, Bala, Ayaş, Güdül, Haymana, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar ve Şereflikoçhisar dır.

İlin kuzeyine doğru gidildikçe Haymana, Bala hattının kuzeyinde Kuzey Anadolu sıradağları ile irtibatlı
olan dağ sıraları görülür. Bunlar arasında Elmadağ
ve İdris dağı göze çarpar. Güney-Batı ve KuzeyDoğu doğrultusunda Güre, Elma, İdris dağları,
Karyağdı-Mire-Aydos-Çile sıradağları ile Ayaş ve
Hıdır dağ sıraları arasında yer hareketleri sonucu
çöküntü alanları ortaya çıkmış, kıvrılma hareketleri sonucunda Balaban, Mogan, Çubuk, Mürtet ve
Babayakup ovaları oluşmuştur. Sakarya ve Kızılırmak nehrinin kolları arasında yüksek sıradağları
görmek de mümkündür.
İl Kuzey yönünde Çubuk ve Kızılcahamam ilçelerinde yer alan sarp görünüşlü Yıldırım, Işık ve Yakut
dağları ile çevrilmiştir. Batı yönünde ise Ayaş, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinin Kuzey sınırları Karaki-

İl sınırları içinde Mogan, Tuz, Karagöl(Çubuk), Eymir, Karagöl(Kızılcahamam) gölleri bulunur. Bölgede yer yer volkanik arazilere de rastlanır. Bu kütle
üzerinde 2.378m yüksekliğindeki Köroğlu Dağı ile
2.006m yüksekliğindeki Mahya Tepesi yer alır. İlin
güneydoğu yönünde ise Hüseyin Gazi dağ kütlesi
bulunur.
İlin arazisini Sakarya ve Kızılırmak nehirleri ile Çubuk Çayı, İncesu ve Ova Çayları sulamaktadır. Adı
geçen üç çay birleşerek Ankara Çayı’nı oluşturur.
İlin arazisini Sakarya ve Kızılırmak nehirleri ile Çubuk Çayı, İncesu, Ova, Kirmir ve İnözü çayları ile
çok sayıda dere sulamaktadır.
Sakarya nehri Eskişehir ili Çifteler ilçesi yakınlarında doğar, Polatlı ilçesi sınırları içinde Porsuk çayı ile
birleşir. Sarıyar baraj gölünden sonra tekrar batıya
yönelir. İl içinde uzunluğu 168km’dir. Ankara, Kirmir
ve Seben çayları, Ilıcaözü, Elvanlı, Nal ve Pınarbaşı, Çoruhözü, Balaban dereleri, Delice, Irmak ve
Akkuşanözü suları Sakarya nehriyle birleşirler.
Kızılırmak nehrinin 256km’lik kısmı il sınırları içinde
akar. Sivas Kızıldağ eteklerinden doğar. Hirfanlı barajından sonra Şereflikoçhisar, Bala, Keskin, Kırıkkale ve Kalecik ilçelerinden geçer.
İnözü Vadisi Beypazarı ilçesi içinden geçerek Kirmir
çayı ile birleşir. Bu vadi ve içindeki çay Türkiye’nin
184 önemli kuş alanından biridir. Aynı zamanda,
vadi içinde 60’ın üzerinde kelebek türü yaşar ve
Ankara’nın önemli doğal zenginliklerindendir.
Tuz Gölü: Türkiye’nin Van Gölü’nden sonra ikinci
büyük su kütlesi olan Tuz gölünün bir bölümü Ankara sınırları içinde kalır. Derinliği az ve tuz oranı yüksektir(%32). Ortalama derinliği 50–70cm’dir. Yazın
suyunun büyük kısmı buharlaşır ve çekilen suların
yerinde tuz tabakası kalır. Yüzölçümü1500 km2dir.
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Orta Anadolu’nun kuzeybatısında yer alan il, Kızılırmak ve Sakarya nehirlerinin kollarının çevrelediği
ovalarla kaplı bir bölgede yer alır. Bu bölgede orman alanları ile bozkır ve step alanlarını bir arada
görmek mümkündür. İlin Kuzey sınırını Kuzey Anadolu sıradağlarının kolları olan dağlar ve Orta Anadolu düzlüklerinin devamı olan ovalar çizer. Güney kısmında Tuz Gölü çanağı, Kepez Ovaları ve
Hacıbekirözü gibi düzlükler bulunur. Bu düzlükler
arasında volkanik Karadağ, Karasimir Dağı, Paşa
Dağı ve Teke Dağı yükselir.

riş, Kartal ve Manastır dağları ile çevrilidir. Güney
kısmı kaplayan dağlar tatlı meyilli, yuvarlak sırtlı
ve üzerleri düzdür. Bu alanda yer alan yükseltiler
1.050–1.500 m arasındadır.
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Mogan Gölü:5 km uzunluğunda ve 1km genişliğinde olup, derinliği 4 metreyi aşmaz. Su sporlarına
uygundur. Gölde sazan, kefal ve sardalye balıkları
üretilir. Kışın bazı yerleri donar. Bazı yerleri ise bataklıktır. Ankara’nın Gölbaşı ilçesi adını bu gölden
alır.
Eymir Gölü: Uzunluğu 6km, genişliği 250–300m
olan set gölüdür. Dar ve kıvrımlıdır. Mogan
Gölü’nden beslenir. Gölün çıkışı ise İmrahor deresinin başlangıcını oluşturur.
Karagöl (Çubuk): Kavak ve Yıldırım dağları eteğinde Çubuk ilçesi sınırları içinde bulunan, yaklaşık
2 hektar (0,2km2) alana sahip, maksimum 5,5m
ortalama 4m derinliği olan heyelanset gölüdür. Etrafında 10 hektarlık bir bölümü Tabiat Parkı olarak
tescil edilmiştir. Doğal bitki örtüsü çam, meşe ve
kavak ağaçlarından oluşur.
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Karagöl (Kızılcahamam): Işık Dağı eteklerinde çevresi 475 m, uzunluğu 170 m, eni 40m olan uzamış
elips biçimli sığ heyelan gölüdür.
Doğal Göller
Eymir Gölü
Karagöl (Çubuk)
Karagöl
(Kızılcahamam)
Mogan Gölü
Tuz Gölü

Baraj Gölleri

3,45 km2 Bayındır Baraj Gölü
Çamlıdere Baraj
Gölü
2 Kesik köprü Baraj
0,01 km
Gölü
Kurtboğazı Baraj
2
5 km
Gölü
0,2 km2

1500 km2 Çubuk I Baraj Gölü
Çubuk II Baraj Gölü
Asartepe Baraj Gölü
Sarıyar Baraj Gölü

0,71
km2
32 km2
6.50
km2
5.00
km2
0.94
km2
1.20
km2
1.77
km2
83.80
km2

Yüksek dağlarla kuşatılan ilde kışları soğuk, yazları
kurak geçen bir iklim görülür. En fazla yağışı İlkbahar mevsiminde alır.
Bu iklim şartları ve coğrafi yapı Ankara ve çevresinde step ve orman gibi iki ayrı bitki topluluğunun
gelişmesine yol açmıştır. Yörede yaygın olarak gö-

rülen step bitki örtüsü az yağış alan çukur alanlarda ve platolar üzerinde yer alır. İl çevresinde plato
üzerinde yükselen tek dağlar ile kuzeydeki dağlık
sahada yağışlardaki artış sayesinde orman örtüsü
ortaya çıkmaya başlar. Bozkır ortasında adacıklar
halinde görülen ormanlar, genelde insan tahribatından artakalan korulardır. Bu tür ormanlarda hakim ağaç türü karaçam, ardıç ve yer yer meşedir.
Kurakçıl orman deyimiyle adlandırılan bu ormanların engüzel örneğini Beynam Ormanı oluşturur.
Ankara’nın kuzey yönünde yer alan Kızılcahamam
ilçesi yakınlarından başlamak üzere orman örtüsü
sıklaşmaya ve gürleşmeye başlar. Burası Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri arasında geçiş alanı
olup, bölgenin bitki örtüsü iğne yapraklı ağaçlardır.
6.3. Su Kaynaklarının Genel Durumu
6.3.1. Dünyadaki Suyun Dağılımı ve Su Tüketimi
Dünyadaki toplam yaklaşık 1.386 milyon kilometre
küp (332,5 milyon mil küp) suyun 1.338.000.000
kilometre küp’ünün (321.000.000 mil küp) yani %
96’dan fazlasını tuzlu sular oluşturmaktadır. Bütün
tatlı su kaynaklarının % 68’inden fazlası buz ve buzulların içinde hapsedilmiştir. Tatlı suyun diğer %
30’u ise yer altındadır. Nehirler, göller gibi yüzeysel
tatlı su kaynakları, dünyadaki toplam suyun yaklaşık % 1’inin 1/700’ü olan 93.100 kilometre küp (22
300 mil küp)’nü oluşturur.
Günümüzde su doğal kaynakların en önemlilerinden biridir. Dünyadaki nüfus artıkça suyun dağılımıda azalarak etkilenmektedir. Temiz ve içilebilir su
kaynakları her geçen gün kirletilerek kullanılamaz
hale getirilmektedir. Var olan su kaynaklarının kirletilmesi, gelecekte su kıtlığının yaşanmasına neden
olacaktır. İnsanların günlük kullandığı su kaynağının çoğunu nehirler ve göller oluşturduğundan, bu
su kaynakalrının kirletilmesi su azlığının ortaya çıkmasını kolaylaştıracaktır. Zaten kıt olan bu kaynakların korunarak su ihtıyaçlarının bu kaynaklardan
sağlanması amaçlanmalıdır.
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İhtiyaçları karşılamaya uygun su miktarı Dünya’daki toplam su stoklarının ancak % 0,25’ini (binde
25’ini) oluşturmaktadır. Dünyadaki bütün suyu 4
litrelik bir bidona koyduğumuzu düşünürsek canlıların kullanabileceği su miktarı sadece 1 çorba kaşığı kadardır. Dünya’da kişi başına yılda 92.000 m3
suya sahip olan Kanada su zenginliğinde 1.sırada
yer alırken, ABD, Kuzey Avrupa Ülkeleri ve İzlanda
10.000 m3’ün üzerinde su potansiyeli ile su zengini
ülkeler arasındadır. Su Kaynaklarının Yeryüzünde
Dağılımı (BM verilerine göre
Su Kaynağı %
olarak

Kuzey Amerika

8

15

Güney Amerika

6

26

Avrupa

13

8

Afrika

13

11

Asya

60

36

Avustralya ve
Adalar

1

5

Dünyada Su Tüketimi
1900’lü yıllarla günüzmüzü kıyaslalıyacak olursak
su tüketimi dünyada 10 kat daha artış göstermiştir.
2025 yılında su tüketimi ise; tarımda %17, sanayide
%20 ve evsel tüketimde %70 artacaktır. Su tüketimi
çok hızlı bir şekilde artarken dünyada çevre kirliliği
ve sanayileşmeden dolayı temiz su kaynakları hızla azalmaktadır. Bugün, 6 milyarlık dünya nüfüsunun yaklaşık % 20 sinin güvenli su kaynaklarından
yoksun olduğunu söylemektedir. 1950 yılında kişi
başına düşen su miktarı 16.800 m3 iken bu miktar
2000 yılında 7.300 m3’e düşmüştür. Dünya nüfusunun yaklaşık 8 milyarı bulmasanın beklendiği 2025
yılında ise kişi başına su tüketiminin yaklaşık 4.800
m3’e düşeceği tahmin edilmektedir. Tüketimdeki
bu azalış su kaynaklarının kıtlığına bağlanacaktır.

BM verilerine göre Dünya’da 1,4 milyar insan temiz
içilebilir sudan mahrumdur. 470 milyon insan su
kıtlığı çeken bölgelerde yaşamakta olup bu sayının
2025’te 6 kat artması beklenmektedir. Her yıl 250
milyon insan sudan kaynaklanan salgın hastalıklara yakalanmakta ve yaklaşık 10 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. BM 22 Mart Dünya Su Günü
(2005) dolayısıyla yaptığı açıklamada kirli suya
bağlı sebeplerden dolayı Dünya’da her gün 4 bin
çocuğun (20 saniyede 1 çocuğun) öldüğü ve 400
milyon çocuğun da hayatta kalabilmek için ihtiyaç
duydukları asgari temiz su imkanından yoksun oldukları belirtilmiştir.
Az gelişmiş ülkelerde bir kişinin günlük içme, yemek pişirme ve temizlik için kullandığı su miktarı 10
litredir. Afrika ve Asya’daki bir kadın günde ortalama 6 km yol kat ederek evine 20 litre su taşımaktadır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)
`nın 2002 yılında yayınladığı 3. Küresel Çevre
Raporu’na göre dünyada,2,4 milyar insan ise güvenli atıksu arıtma hizmetinden yoksundur.
Sağlıklı Suya Erişen Nüfusun Toplam Nüfusa Oranı
Ülkeler

Oran (%)

Dünya geneli

82

Sanayileşmiş ülkeler

99

Gelişmekte olan ülkeler

66

Afrika ülkeleri

38

Asya ve Pasifik ülkeleri

63

Latin Amerika ve Karayip ülkeleri

77

Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri

77

Türkiye

93

83
83
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Nüfus % olarak

Kıtalar

Kaldı ki 2025 yılına kadar şu an kullanılabilir durumda olan birçok su kaynaklığı kirlenecektir. Bu
kaynaklardan su sağlanamaz duruma gelecektir.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6.3.2. Dünyada Suyun Miktarı ve Su
Kaynaklarının Dağılımı Kaynaklarındaki Genel Durum

% 0,04

%3
% 97

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum
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% 11

% 31.4
% 87

“Mavi Gezegen olarak adlandırılan ve dörtte üçü su ile kaplı olan
dünya yüzündeki dünya yüzeyindeki toplam suyun % 97’si tuzlu su
olup okyanuslarda bulunmaktadır.
%3 oranındaki tatlı suyun % 68.3’ü
gibi önemli bir oranı Antarktika ve
Gröndland’da buz dağları ve buzulllarda, %31,4’ü yer altında, kalan
kısım olan %0,04’ü ise yüzey suyu
olup, bunun %87’si göllerde, %11’i
bataklıklarda ve %2’si nehirlerde
bulunmaktadır. Bu durumda yer
yüzündeki toplam su kaynaklarının
sadece yaklaşık %1’i kullanılabilir
durumda bulunmaktadır.

%2

% 0,03

% 68.3

Tuz (Okyanuslar)

Buz Dağları ve Buzullar

Göller

Tatlı Su

Yeraltı Suyu

Bataklıklar

Yüzey Suyu

Nehirler

Diğer

Yüzeyde, göller ve akarsularda bulunan tatlı su ora-

Amerika’da %95’i, Batı Avrupa Ülkelerinde %80’i

nının çok düşük olması, kolaylıkla yararlanabilecek

kamu kurumları tarafından yürütülmektedir. Dünya

su miktarının az olduğunu göstermektedir. Yeraltı

genelinde “Özel Su Piyasası” son derece dardır.

suyu miktarı ise yüzeysel sulara oranla çok fazla-

Bir başka deyişle insanların çok küçük bir bölümü

dır. “Ancak, yeraltı sularının önemli bir bölümü çok

su hizmetini özel şirketlerden almaktadır.

derinde olduğundan kullanılması günümüzün teknolojik ve ekonomik koşullarında kısıtlanmaktadır.

Su rekabeti sadece ülkeler içinde ve arasında değil, insanlar ile bağımlı oldukları ekosistemler ara-

Yaşanabilecek iklim değişiklikleri dışında dünyada-

sında da artıyor. 2030 yılına kadar Dünya nüfusuna

ki yenilenebilir su kaynakları miktarı sabittir. Yenile-

eklenmesi belenen 1,7 milyar insanın beslenmesini

nebilir su potansiyelinden daha fazla suyun tüke-

bugünkü ortalama su tüketimi düzeyinde (ortala-

tilmesi durumunda yeraltı su rezervleri tüketilmeye

ma beslenme için gereken bağış ve sulama) tuta-

başlanmakta ve kullanılabilir su kaynakları azal-

bilmek için yılda 240 km3 gerekecektir; bu rakam,

maktadır. Günümüzde Çin, ABD, Hindistan, Suudi

24 tane Nil Nehrinin yıllık su miktarına eşittir.

Arabistan ve Libya’da sorun yaşanmaktadır.

Bolivya buzullarını inceleyen Fransız su bilimci Ro-

Tüm dünya ülkelerinde sular hemen tümüyle kamu

bert Gallaire, sorunu şöyle özetliyor: “Giderek aza-

mülkiyetindedir; su kaynakları kamu kurumları tara-

lan kaynakları kullanıyoruz. Bu yüzden şu soruyu

fından yönetilmektedir. Günümüzde su hizmetinin

sormamız gerek: 50 yıl sonra ne olacak? Bildiğimiz

Asya ülkelerinde %99’u, Afrika’da %97’si, Orta ve

gibi, 50 yıl aslında yarın demektir.

Doğru Avrupa ile Güney Amerika’da %96’sı, Kuzey

Stratejik Plan

Su Kaynağı
Okyanuslar denizler ve körfezler
Buz tepeleri, Buzullar ve Kalıcı
Kar
Yer altı suyu
Tatlı
Tuzlu
Toprak nemi
Zemin buzu ve sürekli don olan
toprak
Göller
Tatlı
Tuzlu
Atmosfer
Bataklık suyu
Nehirler
Biyolojik Su
Toplam

Küresel Su Dağılımını Gösteren Bir Tahmin
Kilometrekup Olarak İfade
Tatlı Su Yüzdesi
Edilen Su Hacmi
1,338,000,000
24,064,000

Toplam Su Yüzdesi

68.7

96.5
1.74

23,400,000
10,530,000
12,870,000
16,500

0.05

1.7
0.76
0.94
0.001

300,000

0.86

0.022

176,400
91,000
85,400
12,900
11,470
2,120
1,120
1,386,000,000

Türkiye’de yıllık ortalama yağış yaklaşık 643 mm
olup, yılda ortalama 501 milyar m3 suya tekabül etmektedir. Bu suyun 274 milyar m3 ’ü toprak ve su
yüzeyleri ile bitkilerden olan buharlaşmalar yoluyla
atmosfere geri dönmekte, 69 milyar m3 ’lük kısmı
yeraltı suyunu beslemekte, 158 milyar m3 ’lük kısmı ise akışa geçerek çeşitli büyüklükteki akarsular
vasıtasıyla denizlere ve kapalı havzalardaki göllere
boşalmaktadır. Yeraltı suyunu besleyen 69 milyar m3
’lük suyun 28 milyar m3 ’ü pınarlar vasıtasıyla yerüstü suyuna tekrar katılmaktadır. Ayrıca komşu ülkelerden ülkemize gelen yılda ortalama 7 milyar m3 su
bulunmaktadır. Böylece ülkemizin brüt yerüstü suyu
potansiyeli 193 (158+28+7) milyar m3 olmaktadır.
Yeraltı suyunu besleyen 41 milyar m3 de dikkate
alındığında, ülkemizin toplam yenilenebilir su potansiyeli brüt 234 milyar m3 olarak hesaplanmıştır.
Ancak günümüz teknik ve ekonomik şartları çerçevesinde, çeşitli maksatlara yönelik olarak tüketilebilecek yerüstü suyu potansiyeli yurt içindeki akarsulardan 95 milyar m3 , komşu ülkelerden yurdumuza
gelen akarsulardan 3 milyar m3 olmak üzere, yılda
ortalama toplam 98 milyar m3 ’tür. 14 milyar m3 ola-

0.26
0.04
0.03
0.006
0.003

0.013
0.007
0.006
0.001
0.0008
0.0002
0.0001
100

rak belirlenen yeraltı suyu potansiyeli ile birlikte ülkemizin tüketilebilir yerüstü ve yer altı su potansiyeli
yılda ortalama toplam 112 milyar m3 olmaktadır.66

85
85

Bu miktarın bölgesel ve mevsimsel dağılımındaki
dengesizlik önemli bir sorundur. Bu suyun %35’i
çeşitli amaçlara yönelik olarak kullanıma sunulmuş,
kalan %65’i ise halen kullanılmamaktadır.
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6.3.3. Ülkemizde Su Kaynaklarının Miktarı

30.1

Türkiye’nin Yüzölçümü (km2)

783.577

Ortalama Yıllık Yağış Miktarı (mm/yıl)

643

Ortalama Yıllık Yağış Miktarı (milyar m³)

501

Buharlaşma- Terleme (milyar m³)

274

Yeraltı Suyu (milyar m³)

69

Yüzey Suyu Yıllık Yüzey Akış Miktarı (milyar m³)

158

Yıllık Yağış Miktarı (milyar m³)

501

Yeraltına Sızan Su Miktarı (milyar m³)

41

Yerüstü Suyuna Katılan Yeraltı suları (milyar m³)

28

Yıllık Yeraltı Suyu Miktarı (milyar m³)

69

Komşu Ülkelerden Gelen Akış (milyar m³)

7

Yüzey Suyu Yıllık Yüzey Akış Miktarı (milyar m³)

158

Yerüstü Suyu Potansiyeli (milyar m³)

193

Yeraltına Sızan Su Miktarı (milyar m³)

41

Kullanılabilir Toplam Su Potansiyeli (milyar m³ )

234

Yıllık Kullanılabilecek Yerüstü Suyu (Akarsular)

95

Yıllık Kullanılabilecek Komşu Ülke Yerüstü Suyu

3

Yıllık Kullanılabilir Yüzey Suyu Miktarı (milyar m³)

98

Yıllık Kullanılabilir/Çekilebilir Yeraltı Suyu Miktarı (milyar m³)

14

Toplam Kullanılabilir Net Su Miktarı (milyar m³)

112
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6.3.4. Ankara’nın Su Kaynakları
Ankara’nın günlük su ihtiyacı Çamlıdere, Eğrekkaya, Kurtboğazı, Kavşakkaya,
Akyar, Çubuk-2, Kesikköprü ve Elmadağ yeraltı barajı’ndan karşılanmaktadır. Bu
barajların toplam su tutma kapasitesi 1,6 milyar m3 civarındadır.

Kurtboğazı Barajı
Kavşakkaya Barajı

Azami Su Hacmi
(m³)

1973

60 hm3/yıl

92.053.000

2007

58

hm3/yıl

80.835.000

142

hm3/yıl

1.220.150.000

Çamlıdere Barajı

1987

Eğrekkaya Barajı

1992

73 hm3/yıl

112.300.000

Akyar Barajı

2000

45 hm3/yıl

56.000.000

Elmadağ- Kargalı Yeraltı Barajı

2014

-

2.500.000

1996

45

hm3/yıl

95.000.000

20

hm3/yıl

22.445.000

Kesikköprü
Çubuk – 2 Barajı

1936

Yıllar

Toplam Su Rezervi (m³)

Yıllar

Toplam Su Rezervi (m³)

2002

604.766.000

2008

140.046.000

2003

529.903.000

2009

435.993.000

2004

567.371.000

2010

653.960.000

2005

545.919.000

2011

560.327.000

2006

351.692.000

2012

631.983.000

2007

182.737.000

2013

581.622.000
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Ankara’ya Temin
Ettiği Su Miktarı
hm3/yıl

Hizmete Başlama
Tarihi

Su Rezervi
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Yıllar

Gelen Su Miktarı (M³)

Yıllar

Gelen Su Miktarı (M³)

2002

604.766.000

2008

290.646.369

2003

529.903.000

2009

634.936.999

2004

567.371.000

2010

640.099.715

2005

545.919.000

2011

324.211.338

2006

351.692.000

2012

485.981.103

2007

182.737.000

2013

372.070.717

Gelen Su Miktarı (m3)

Gelen	
  Su	
  Miktarı	
  (M³)	
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Kızılırmak Sistemi – Kesikköprü Barajı (en sona atılacak)
Kesikköprü Barajı ile İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi arasında, her biri 128 km uzunluğunda toplam
384 km’lik 3 ayrı boru hattı mevcuttur. Bir sene
gibi rekor bir sürede bitirilen bu proje sayesinde,
bir başka havzadan su temin edilerek, Ankara’nın
uzun vadeli su ihtiyacı güvence altına alınmıştır.
Kesikköprü Barajının hacmi 95 milyon/m3’tür. Ancak bu barajın gerisinde toplam kapasitesi yaklaşık 7 milyar/m3 olan barajlar bulunduğundan Kızılırmak Sistemi’nin su potansiyeli çok yüksektir.
Kurtboğazı Barajı

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum
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Kurtboğazı Barajı, Ankara’nın kuzeyinde İvedik Arıtma Tesislerine 47 km uzaklıktadır. Baraj 1963–1967
yıllarında yapılmış, 1973 yılında faaliyete girmiştir.
Azami su hacmi 92.000.000 metreküp’tür. Kurtboğazı Barajı Bahtılı, Mera, Kınık, Pazar, Uzunöz,
Bostan, Kayıcık, Batak, İğmir, Kirazlı, Eneğim ve
Karaboya dereleri beslemekte, aynı zamanda baraj rekreasyon amaçlı kullanılmaktadır. İvedik Arıtma Tesislerine iki adet 2.200 mm çaplı borularla su
sağlamaktadır. Baraj hattının uzunluğu 47,2 km dir.

Kavşakkaya Barajı
Kavşakkaya Barajı Ankara İli Kazan İlçesinin 25 km.
kuzey doğusundadır. Ankara İçme Suyu II. Merhale projesi kapsamında, Ankara Çayı’nın yan kollarından olan Ovaçayı üzerinde içme suyu amaçlı
olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından inşa edilmiştir. Kavşakkaya Barajı, Kurtboğazı Barajı’nı
beslemekte olup Ankara’ya göndermemektedir.
Barajın kapasitesi 80.835.000 m3’ tür. Kurtboğazı
Barajı’na 1.300 mm çapında 23.120 metrelik çelik
bir boru hattıyla bağlanmıştır.
Çamlıdere Barajı
1976-1985 Yılları arasında yapılmıştır. Çamlıdere
Barajı Ankara’ya su temin eden en büyük hacimli baraj olup, şehrin kuzey batısında İvedik Arıtma
Tesislerine 59,6 km uzaklıktadır. Barajın toplam
hacmi 1.220.150.000 m3’tür. Baraj kotu ise 995
metre’dir. Çamlıdere Barajını, Acun, Çay, Eşik, Ilıca, Akpınar, Çayır, Değirmenözü ve Avluçayır dereleri beslemektedir. İvedik Arıtma Tesislerine iki adet
2.200 mm çaplı borularla su sağlamaktadır.
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Eğrekkaya Barajı

Elmadağ- Kargalı Yeraltı Barajı

1985–1992 yılları arasında Kurtboğazı Barajını
beslemesi amacıyla yapılmıştır. Ankara’nın 75 km
kuzeyinde Kızılcahamam İlçesine 3 km uzaklıkta
yapılmış olup azami su hacmi 112.000.000 m3’tür.
Eğrekkaya Barajını, Çekerek ve Sey Çayları beslemektedir. 15 km’lik 22.000mm çapındaki boru hattı
ile Kurtboğazı Barajını beslemektedir. Barajı Çekerek ve Sey dereleri beslemektedir.

Elmadağ ilçesinin su sorununu çözmek için Kargalı mevkiine ASKİ imkânlarıyla bir yeraltı barajı inşa
edilmiştir. Elmadağ- Kargalı Yeraltı Barajı 2.500.000
m3 kapasiteli, en büyük yeraltı barajı olması, baraj
kompleksi içerisinde enteğre( bütünleşik) su arıtma
sistemine sahip olması özellikleri ile yine ülkemizin
ilklerinden biridir. Baraj, elmadağ ilçesinin uzun yıllar boyunca su ihtiyacını karşılayacak şekilde inşa
edilmiştir. Baraj tamamen ASKİ imkanlarıyla yapılmıştır.
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Akyar Barajı
Akyar Barajı, 1992–2000 yılları arasında Eğrekkaya
Barajını beslemesi amacıyla yapılmıştır. Ankara’nın
90 km kuzeyinde, Kızılcahamam ilçesine 12 km
uzaklıkta yer almaktadır. 13,347 metre uzunluğunda 1.000 mm hat ile Eğrekkaya Barajını beslemektedir. Azami su hacmi 56.000.000 m3’tür Akyar Barajını Bulak deresi beslemektedir.

Çubuk – 2 Barajı
1961–1964 Yılları arasında yapılmış, Çubuk ilçesinin 5 km kuzeyindedir. Azami su hacmi 22.000.000
m3’tür. Barajı Mendek, Kışla, Hacıkadın, Bağırcan,
Çayır ve Kırkpınar dereleri beslemektedir. Çubuk-2
Barajından çekilen su Pursaklar Arıtma Tesisinde
arıtılmakta aynı zamanda, Çubuk ilçesinin su ihtiyacı da bu barajdan karşılanmaktadır.Baraj hattının
uzunluğu 34,25 km olup borunun çapı 1200-1400
mm’dir.
Kuyular
5216 sayılı yasa ile hizmet alanımıza dahil olan 323
adet mahalle statüsüne geçen belde ve köyün su
ihtiyaçlarının bir bölümü, kuyulardan karşılanmaktadır. Kuyulardan verilen su, Ankara’nın günlük su
ihtiyacının % 0,5’ine karşılık gelmektedir.

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

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum
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Ankara şehrinin gelişen zaman içerisinde artan nüfus ve yeni yerleşim yerleriyle doğru orantılı olarak
1982 yılında belediye sınırlarının 18.000 ha.’dan
60.000 ha’ya çıkmış olması, genişleyen Belediye
sınırlarını kapsayacak şekilde yeniden 1985-2010
yılları arası hizmet verecek yeni bir içmesuyu projesinin yapımı zaruretini ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyaca cevap verecek Revize Proje DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılarak tatbikatına 1986 yılında
başlanmıştır.
Anılan projeye göre şehrin su ihtiyacının karşılanması için planlanan muhtelif su kaynakları, Tasfiye
Tesisleri yanında 448.500 metreküp hacminde 54
adet yeni su deposu, 11’i yeni 14’ü tevzili olmak
üzere 25 adet pompa istasyonu, değişik çaplardaki ön gerilimli beton çelik ve duktil olmak üzere
toplam 678 km uzunluğunda sokak içi dağıtım şebekesinin yapımı öngörülmüştür.
1985-2010 Yılı hedeflerine göre hazırlanan, 1.Revize proje kriterlerinin Ankara’nın hızlı gelişmesi karşısında yeterli olmayacağı 1987 yılında anlaşılmıştır. Bu kez Ankara Belediye sınırlarının 60 Ha.’dan
80 Ha.’ya çıkmış olması nedeniyle 1990-2010 yılları
arasında hizmet görecek 2.Revize proje çalışmalarına 09.11.1987 tarihinde başlanmıştır.

Projenin I.Kısmı 1999 yılı sonunda 5.138 km ana
iletim-şebeke, 74 adet su deposu, 39 adet pompa
istasyonu inşaatı gerçekleştirilerek tamamlanmıştır.
7.1.1. İçme Suyu Yatırımlarımız
Özellikle kentsel dönüşüm projeleri kapsamında
gecekondulaşmadan çok katlı yapılara geçilen
yerleşim yerlerinin alt yapıları yenilenmiş, basınç
yetersizliği gibi problemlerin önüne geçilmiştir. Ayrıca yapılan ana isale hatları çalışmasıyla Ankara’yı
besleyen ana boruların bir kısmı yedeklenmiş, ekonomik ömrünü dolduranlar yenilenmiş, bu sayede
Ankara’nın alt yapısı güvence altına alınmıştır.
Ankara’nın su ihtiyacının karşılanması, sağlıklı ve
güvenilir suyun abonelere ulaştırılması amacıyla
Büyük Ankara İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu
Projesi Master Plan doğrultusunda, içme suyu
şebekesi, su deposu, pompa istasyonları ile içme
suyu arıtma tesisi inşaatları yapımı gerçekleştirilmektedir.
Kurtboğazı 3. İsale Hattı
Ankara’ya verilen su; barajlardan Kurtboğazı ve
Çamlıdere hatları ile temin edilmektedir. 90 milyon
m3 kapasiteli Kurtboğazı Barajı’nı Akyar, Eğrekkaya
ve Kavşakkaya barajları takviye ettiği için bu barajın
kapasitesi yağış sezonunda hızla dolmaktadır. Çamlıdere Barajı’nın kapasitesi ise çok büyük ve depolama alanı fazlasıyla geniştir. Bu nedenle Kurtboğazı
Barajı’ndan daha fazla su alabilmek ve Çamlıdere
Barajı’nı depo olarak kullanabilmek için Kurtboğazı
Barajı ve İvedik Arıtma Tesisi arasına 2,2 m çapında
çelik borulardan oluşan 3. İsale Hattı döşenmiştir.
Toplam uzunluğu 43,5 km olan bu hat sayesinde
Ankara’nın su ihtiyacının büyük bölümünü Kurtboğazı hattından karşılayarak, Çamlıdere Barajı’nda
daha fazla suyun depolanmasını sağlamak amaçlanmıştır.
Çamlıdere
Barajı
tamamen
dolduğunda,
Ankara’nın dört yıllık su ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek seviyededir.
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Ana İsale Hatlarının Yedeklenmesi
Yapılan bu çalışmayla Başkent’i besleyen mevcut
içme suyu ana iletim hatlarında herhangi bir arıza
olması hâlinde alternatif borular devreye girecek,
bu sayede uzun süreli ve geniş çaplı su kesintilerinin önüne geçilecektir. Hatlarda yaşanabilecek arıza hâlinde alternatif hatlar anında devreye girecek,
bu sayede arızalanan kısım rahatlıkla onarılacaktır.
Su kesintisi yapılmayacağı için Ankaralılar da susuz kalmamış olacaklardır.
Gecekondu bölgelerinin çok katlı yapılaşmaya geçilen kentsel dönüşüm bölgelerinde ve ekonomik
ömrünü doldurmuş ana iletim hatlarında son 3 yılda 100 km’nin üzerinde büyük çaplı ana iletim hattı
yenileme çalışması yapılmıştır.
Merkezden Uzak Yerleşim Yerlerine Su Temini

6360 Sayılı Yasa ile Büyükşehir Belediyesi hizmet
alanı Ankara İl sınırı olarak belirlenmiştir. Bu yasayla Büyükşehir Belediye Sınırlarına dahil olan Çamlıdere, Güdül, Nallıhan, Beypazarı, Şereflikoçhisar,
Haymana, Polatlı, Kızılcahamam ve Evren ilçelerinin de içme suyu altyapıları hızla yenilenmektedir.
Ankara İçme Suyu ll. Merhale Projesi Gerede Sistemi
İnşaatı
Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı için
gerekli içme ve kullanma suyunun 2025-2030 yıllarına kadar karşılanmasını güvencede tutmak için;
Filyos Nehri’nin bir kolu olan Gerede Çayı’nın suları, inşa edilecek Işıklı Regülatörü ve cazibeli akışın
sağlanacağı 32 km uzunluğunda ve 4 m çapında
bir iletim tüneli vasıtasıyla, Çamlıdere Barajı’na de-

Gerede Projesi’nin devreye girmesiyle birlikte
Başkent’in uzun yıllar su sorunu olmayacaktır. Projenin 2014 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.
Ankara Suyunun Nitelik ve Kalitesi
Ankara suyunun temiz, sağlıklı ve kaliteli olmasının
sebebi barajlarının tamamen yağmur ve kar sularıyla beslenmesidir. Sağlıklı ve içimi damak tadına
uygundur. Genel Müdürlüğümüz, teknik ekiplerince, Ankara’ya su sağlayan tüm barajlardan rutin
olarak numune alınmakta ve havza koruma çalışmaları kapsamında barajlar kontrol edilmektedir.
Barajları besleyen tüm derelerden ve baraj gölünden alınan numuneler, akredite olmuş laboratuvarlarınızda incelenerek barajların su kalitesi kontrol
altında tutulmaktadır. Barajlardan alınan sular İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisinde modern yöntemlerle arıtılarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulmaktadır. Arıtma Tesisimizden çıkan suyun kalitesi
ise Türk Dünya Standartlarının üzerindedir. Genel
Müdürlüğümüz ile birlikte Sağlık Bakanlığına bağlı
Halk Sağlığı Kurumu da Ankara genelinde 1.250
noktadan düzenli olarak numuneler alınmakta ve
www.aski.gov.tr adlı web sayfamızda yayınlanmaktadır. Böylece Ankara halkının daha güvenilir
sağlıklı ve temiz bir su tüketmesi sağlamıştır.
Ankara şebeke suyunun diğer bir özelliği ise insan
vücudu için gerekli olan birçok minerali yeterli miktarda barındırmasıdır. Vücudun ihtiyacı olan, özellikle çocuklanın ve yaşlıların kemik yapısı için büyük
önem taşıyan kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum gibi mineral en kolay, içtiğimiz suyla vücuda alınır ve vücudun ihtiyacının bir kısmı bu şekilde
karşılanır. Ankara’nın içme suyunun kalitesi uzman
kurum, kuruluş ve üniversitelerce tasdik edilmiştir.
(analiz sonucu tablosu eklensin)
Akreditasyon
Kurulduğu günden bu yana son teknolojiyi takip
ederek modern ve güvenilir bie şekilde hizmet ve-
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5216 sayılı Yasa ile Ankara Büyükşehir Belediyesi hizmet alanına katılan Kazan, Bala, Elmadağ,
Kalecik, Ayaş, Çubuk, Pursaklar ve Akyurt ilçelerimizin içme suyu altyapıları büyük ölçüde tamamlanmıştır. Köy statüsünde iken mahalle olarak kurumumuza bağlanan 323 yerleşim biriminde içme
suyu hatları ve su depoları yenilenmesi işlemleri ile
içme suyu temini için sondaj çalışmaları yapılmış,
bu mahallelerin içme suyu problemleri büyük oranda çözülmüştür.

rive edilecektir. Bu proje ile Ankara’ya ilave olarak
226 milyon m3 su kazandırılmış olacaktır.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ren Genel Müdürlüğümüze bağlı Laboratuvaralar
Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından verilen Akreditasyon Sertifikasını alarak teknik yeterliliğini ispatlamış ve uluslararası güvenilirlik kazanmıştır. Laboratuvarlarımızdan çıkan deney raporları
da uluslararası bir geçerlilik kazanmıştır.
Laboratuvarlarımız artık uluslararası kriterleri yerine getirmiş ve yeterliliği kanıtlamış uzman bir
laboratuvar olarak anılmaktadır. Bu sertifikanın
amacı, herhangi bir testin ne zaman, nerede ve
kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı sonucu vermesini sağlamaya yöneliktir. Akredite laboratuvar
tarafından elde edilen sonuçları ihtiva eden rapor
ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir. Laboratuvarlarımızın kalitesi ve güvenirliliği ulusal ve
uluslararası platformda kabul görmüştür.
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92
92

7.2. ASKİ Öncesi Mevcut Kanalizasyon Sistemi ve
ASKİ Döneminde Yapılanlar
Genel Müdürlüğümüz, Ankara Şehrinin kanalizasyonla ilgili planlama, yatırım ve işletme hizmetlerini
1988 yılı başından beri yürütmektedir. Bu hizmetler
daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri
Dairesi, Devlet Su İşleri (DSİ), İller Bankası ve İlçe
Belediyeleri tarafından yürütülmekteydi.
Ankara’nın 1940 ve 1950’li yıllarda yapılan kanalizasyon sistemi, hızla artan nüfusa paralel olarak
geliştirilememişti. Ankara Kanalizasyon ve Yağmursuyu Sistemi için 1969 yılında DSİ, 1979 yılında İller Bankası tarafından iki defa master plan ve
fizibilite çalışması yapılmıştı. Bu master planlarında
öngörülen sürelerde yatırımların çok az bir bölümü
gerçekleştirilebilmişti. Bu nedenle de Ankara’da

kanalizasyon sorunu çok ciddi boyutlara ulaşmıştı.
Kanalizasyon hizmetlerinin idaremize devredildiği 1988 yılında özellikle gecekondu bölgelerinde
kanalizasyonu olmayan yerler çevre sağlığı açısından tehdit unsuru oluşturmaktaydı. Şehrin birçok
yerinde dereler, açık kanalizasyon mecraları olarak
akmaktaydı.
Kentin içinden geçen ana dereler (Çubuk Çayı, Hatip Çayı, İncesu Deresi, Dikmen Deresi vs.) yağmur
suyu taşkınlarına karşı DSİ tarafından ıslah edilmişti. Ancak o dönemler, şehrin iç kısımlarındaki
yağmursularını bu ana derelere iletecek yağmursuyu sistemi yetersiz olduğundan orta şiddetteki
yağmurlarda bile can ve mal kaybına neden olan
taşkın felaketleri meydana gelmekteydi.
Ayrıca yine ASKİ öncesi dönemde şehrin kanalizasyon altyapısının bir bölümü ekonomik ömrünü
doldurmuş, kalite ve kapasite olarak da yetersiz
olduğundan yenilenmesi gerekmekteydi. Özellikle
gecekondu bölgelerinde, mahalle sakinlerinin katkılarıyla yapılmış olan mevcut kanalizasyonlar çap
ve kalite olarak yetersiz olduğundan ihtiyaca cevap verememekteydi. Sık sık meydana gelen arıza
ve tıkanmalar nedeni ile de büyük işletme masrafı
doğmaktaydı.
1988 yılında Çamlıdere Barajı’nın devreye girmesiyle şehre verilen su miktarının takriben %40 oranında artmasına paralel olarak, pissu üretiminde
de meydana gelen artış, kalite ve kapasite olarak zaten yetersiz olan kanalizasyon sistemindeki
sorunları ve bunun yarattığı çevresel problemleri
daha da arttırmıştı.
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Kanalizasyon bakım, onarım, işletme ve yatırım
hizmetlerinin ASKİ sorumluluğuna geçmesinden
sonra, hizmetler tek elden yürütülmeye başlanmış,
ilk olarak da Büyük Ankara Kanalizasyon Projesi
(BAKAY) başlatılmıştır. Bu proje kapsamında atıksu-yağmursuyu, dere ıslah sistemleri ve atıksu
arıtma tesisi için 1989 yılında bir fizibilite çalışması
yaptırılmış ve planlanan yatırımların gerçekleşebilmesi amacıyla da çeşitli finans kuruluşlarından kredi temin edilmiştir.
BAKAY Projesi’nin hayata geçirilmesiyle Ankara’da
kanalizasyon sistemi olmayan bölgelere hizmet
götürülmüş, yeni atıksu ve yağmursuyu kanalları
yapılmış, bunların yanı sıra kalite ve kapasite açısından yetersiz ve sık arıza yapan mevcut kanalı
olan bölgelerde de rehabilitasyon amaçlı tekniğine
uygun yeni kanalizasyon sistemleri yapılmıştır.

Gerek Ankara Çayı gerekse Ankara Çayının bağlandığı Sakarya Nehrinin kirliliği önlenmiş, İnsan
sağlığına ve çevreye verilen zararlar en aza indirilmiştir.
Projede programlanan hedeflere fazlasıyla ulaşılmıştır. Mevcut kurumsal yapımızdan da kaynaklanan nedenlerle altyapı hizmetleri konusunda böyle
büyük bir projenin bitirilmesinden dolayı bilgi birikimi ve tecrübe sağlanmıştır. Bunun neticesi benzer
şekilde iş yapan kurumlarla istişare sonucu bilgi
aktarımı yönüne gidilmektedir.

Şehre verilen suyun toplanarak atıksu kolektörleriyle atıksu arıtma tesisine ulaştırılması temin edilmiş,
şehirdeki gelişigüzel akan dere ve çaylar ıslah edilmiş, feyezanlara karşı oluşabilecek tehlikeler azaltılmış, şehir içerisinde gerek hayatı etkileyen gerekse altyapıya zarar veren, can ve mal kayıplarına
sebep olan sel baskınları en aza indirilmiş, cadde
ve sokaklarda oluşan su birikintilerinin büyük çapta
önüne geçilmiştir. Sağlıksız durumda bulunan kanalizasyon sistemi düzenli hâle getirilmiştir.
Ankara’nın artan nüfusuna bağlı olarak gelişen ve
yeni oluşan yerleşim bölgelerine hızlı bir şekilde
atıksu ve yağmursuyu hatları döşenmektedir. Kalecik, Çubuk, Karaköy, Elmadağ, Kazan ve Ayaş
ilçeleri ile Hasanoğlan ve Lalahan’a yapılan 8 adet
yeni atıksu arıtma tesisinin de inşası tamamlanmış
ve devreye alınmıştır.
Kurumumuz, uzun yıllardır trafik yoğunluğu nedeniyle girilemeyen şehir merkezlerinin altyapı
problemlerini büyük oranda çözmüştür. Kızılay,
Sıhhiye, Ulus, Hacı Bayram-ı Veli Camii civarı gibi
Ankara’nın önemli merkezlerin altyapı sorunları, yapılan dev yatırımlarla çözülmüştür.
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Sağlıklı ve temiz bir başkent oluşturmak amacıyla
BAKAY doğrultusunda atıksu ve yağmursuyu kolektörleri, atıksu ve yağmursuyu şebekesiyle atıksu
arıtma tesisi inşaatlarının yapımı tamamlanmıştır.

BAKAY sürekli güncellenen ve yaşayan bir proje
olup, Ankara’nın artan nüfusuna bağlı olarak gelişen ve yeni oluşan yerleşim bölgelerine hızlı bir şekilde atıksu ve yağmursuyu hatları döşenmektedir.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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8 / Paydaş Analizi
Son yıllarda klasik kamu yönetimi anlayışı; yerini,
katılımın etkin olduğu, yeni yönetim tekniklerinin
uygulandığı, modern işletme yönetiminin benimsediği birtakım prensipleri uygulayan “Yeni Kamu Yönetim Anlayışı”na bırakmıştır. Yeni Kamu Yönetimi
anlayışında vatandaş odaklı hizmet sunumu önem
kazanmakta, müşteri odaklı düşünce yapısı benimsenmektedir. Yeni yönetim yaklaşımının bir yansıması olan ve kamu yönetiminde de temel bir araç
olarak benimsenen stratejik planlama süreci ile
kuruluşlar; planlı hizmet sunmaya, politika oluşturmaya, amaç ve hedefleri beklentiler doğrultusunda
katılımcı metotlarla belirlemeye, uygulamayı etkili
bir şekilde izleyip değerlendirmeye, hesap verebilirliği sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.
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Diğer bir anlatımla kamu kurumları kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde
edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve
mali saydamlığı sağlamak üzere orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve
önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik planlar yapmaktadırlar. İyi bir
planlamanın en önemli bileşeni ise hiç kuşkusuz
katılımdır. Katılım bir öğrenme sürecidir ve sürece
dâhil olan herkesin yararınadır. İyi bir katılım politika geliştirme ve karar alma süreçlerini iyileştirebilir,
yeni ilişkiler kurulmasını ve mevcut ilişkilerin sürdürülmesini sağlayabilir ve var olan sorunlara ilişkin yeni bakış açıları geliştirebilir. İyi katılım ayrıca,
kurumsal ve toplumsal paydaşlara hesap verme
ve onları dinleme yönünde bir taahhüdün ortaya
konulması dolayısıyla iyi yönetişimin de önemli bir
bileşenidir
Genel Müdürlüğümüz stratejik plan çalışmalarında, stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesine
katkı sağlamak ve yön göstermek amacıyla, öncelikli olarak hangi kurum ve kuruluşların, Genel Müdürlüğümüzle hangi noktalarda paydaş olduğunu
analiz etmiş ve önceliklendirmiştir.

Paydaşlarımızın hizmet ve faaliyetlerimizi etkileme/
etkilenme durumu göz önüne alındığında Genel
Müdürlüğümüzün kuruluş amacını gerçekleştirebilmesi; sadece Genel Müdürlüğümüzün imkânları
ile sınırlı olmayıp, özellikle dış paydaşlarımız olmak
üzere tüm paydaşlarımızla etkin işbirliği içerisinde
bulunmamızla doğrudan ilintili olduğu görülecektir.
8.1. Paydaş Analizi ve Önemi
ASKİ Genel Müdürlüğü olarak hazırladığımız stratejik plan ve buna dayalı olarak yürüteceğimiz faaliyetlerin, hizmet vermekle yükümlü olduğumuz
hedef kitlemizin beklentilerini karşılayabilmesi için
paydaş analizi yapılma ihtiyacı doğmuştur. Bu çalışmanın amacı, kurumumuza ait paydaşları tespit
etmek ve paydaşlarımızın çalışmalarımız hakkındaki görüşleri, beklentileri ve önerilerini değerlendirerek stratejik planlama çalışmalarını bu değerlendirmeler doğrultusunda yürütmektir.
Stratejik planlama çalışmalarında başarılı olunabilmesinin olmazsa olmaz şartı katılımcılığın sağlanmasıdır. Bunun bilincinde olan kurumumuz, stratejik plan hazırlanması aşamasında çalışmalarımızı
etkileyen veya etkilenen kişi, grup ve kurumların
(paydaşlar) görüş ve önerilerinin stratejik amaç ve
hedeflerin oluşturulmasında önem vermektedir.
8.2. Paydaş Analizi Yöntem ve Çalışmalarıyla İlgili
Temel Bilgi ve Kavramlar
Paydaş: Kuruluşumuzun çalışmalarından etkilenen
veya çalışmalarımızı etkileyen kişi, grup ve kuruluşlardır. Paydaşların faaliyetlerimizi etkilemeleri veya
etkilenmeleri, dolaylı veya direkt olabileceği gibi
olumu ve olumsuz bir şekilde de gerçekleşebilir.
Bu sebepten paydaş analizi çalışmalarının yapılması stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesini
aşamasında bize fayda sağlayacak kişi, grup ve
kurumların belirlenmesinin yanında, çalışmalarımızı ve kurumumuzu olumsuz yönde etkileyecek ve
engel teşkil edecek faktörlerde belirlenmiş olur.
a. İç paydaş: Kuruluşumuzun bünyesinde yer
alan ya da kuruluşa bağlı olan, gerçekleştirdi-
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ğimiz her türlü faaliyet ve çalışmalarımızdan etkilenen veya bu çalışmaları etkileyen kişi, grup
veya bağlı kurumlarıdır.
b. Dış paydaş: Aynı şekilde kurumumuzun çalışmalarından etkilenen ve çalışmalarımızı etkileyen kurum dışındaki kişi, grup ya da kuruluşlardır.
c.

Yaralanıcılar/Müşteriler: Kuruluşun ürettiği ürün
ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır.

1. Paydaşların Tespit
Edilmesi
• Kurumumuza ait
paydaşların kimler
olduğunun belirlenmesi

Stratejik planlama çalışmalarının durum analizi
kapsamında gerçekleştirilen paydaş analizinin bize
sağladığı birçok fayda vardır. Öncelikle kurumumuzun mevcut durumu hakkında iç ve dış paydaşlarımızın görüş ve önerilerini öğrenmiş olmak stratejik
amaç ve hedef geliştirme anlamında izleyeceğimiz
yolu bize tarif etmektedir. Ayrıca paydaşlarla iletişime geçilmesi stratejik planlama çalışmalarına da
katılımı arttırıcı bir etki göstermiştir.

2. Paydaşların
Önceliklendirilmesi
• Belirlenen paydaşların
önem sırasına göre
önceliklendirilmesi

3. Paydaşların
Değerlendirilmesi
• Anket, mülakat ve
toplantı gibi yöntemlerle
paydaşların görüş ve
önerilerinin alınması
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Kurumumuz çalışma alanının genişliği ve buna
bağlı olarak hizmet sunulan paydaş sayısının çok
olması, iletişime geçilecek paydaşlarda önceliklendirme yapılmasını gerekli kılmıştır. Paydaşlar
kuruluş ile olan ilişkilerine göre değerlendirmeye
alınarak, hangi faaliyetlerimizle ilgili oldukları, kurumumuzdan beklentileri, faaliyetlerimizi ve kurumumuzu ne şekilde etkiledikleri/etkilendikleri tespit
edilmiştir.
Paydaş olarak belirlenen kişi, grup ve kuruluşlardan, stratejik planlama çalışmaları için gerekli olan
bilgileri alabilmek için anket, mülakat ve toplantı
gibi çeşitli yöntemler kullanılmıştır.
Yapılan iç ve dış paydaş analizleri ile paydaşlarımız
önem sıralarına göre sınıflandırılmıştır. Çalışmalar
sonucu stratejik planlama süreci için gerekli olan
bilgilere ulaşılmış, stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi aşamasında paydaşlarımızın görüş, istek ve önerileri dikkate alınmıştır.
Paydaşlar görüşleri iki bölüm halinde ele alınmıştır. Bunlar iç paydaş ve dış paydaş analizleri olarak
gerçekleştirilmiştir. İç ve dış paydaşlarımızın görüş-

lerinin alınmasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi ile işbirliği yapılmış ve akademik destek
sağlanarak iç ve dış paydaş anketleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan anketlerde 5’li
Likert ölçeği kullanılmış olup,
• ASKİ Genel Müdürlüğü Dış Paydaş Anketi
• ASKİ Genel Müdürlüğü İç Paydaş Anketi
olmak üzere 2 farklı anket formu düzenlenmiştir.
İç paydaş anketi çalışmaları kurumumuz bünyesinde tüm birimlerde her kademedeki çalışanın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Dış paydaş anketleri ise
kurumumuzun dış paydaşı olan kurum ve kuruluşların yanı sıra vatandaşlara uygulanarak, belediyemizin kurumsal yapısı ve hizmetlerine ilişkin görüş
ve önerileri alınmıştır.
5’li Likert ölçeği ile hazırlanan anketlerden elde edilen verilerin analiz edilmesinde farklı nitel ve nicel
analiz metotlarından yararlanılmıştır. Anket sonuçlarına göre yapılan değerlendirmelerde bu analizlerden elde edilen sonuçlar kullanılmıştır. Değerlendirmelerdeki yorumların objektifliği bu yöntem
ile sağlanmıştır.
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8.3. Kullanılan Yöntemler
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8.4. Paydaşlarımız
Kurumumuzun hizmet ve faaliyetlerini en fazla
etkileyen veya bunlardan etkilenen kurum, kuruluş, grup veya kişilerin tespiti için önceliklendirme çalışması yapılmış, öncelikli paydaşlarımız belirlenmiştir.

İç Paydaşlar
1

Genel Kurul (Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri)

2

Yönetim Kurulu

3

Yöneticiler

4

Hizmet Birimleri

5

Kurum Çalışanları

6

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Dış Paydaşlar
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1

Akyurt Belediye Başkanlığı

26

Ankara valilği

2

Altındağ Belediye Başkanlığı

27

Akyurt Kaymakamlığı

3

Ayaş Belediye Başkanlığı

28

Altındağ Kaymakamlığı

4

Bala Belediye Başkanlığı

29

Ayaş Kaymakamlığı

5

Beypazarı Belediye Başkanlığı

30

Bala Kaymakamlığı

6

Çamlıdere Belediye Başkanlığı

31

Beypazarı Kaymakamlığı

7

Çankaya Belediye Başkanlığı

32

Çamlıdere Kaymakamlığı

8

Çubuk Belediye Başkanlığı

33

Çankaya Kaymakamlığı

9

Elmadağ Belediye Başkanlığı

34

Çubuk Kaymakamlığı

10

Etimesgut Belediye Başkanlığı

35

Elmadağ Kaymakamlığı

11

Evren Belediye Başkanlığı

36

Etimesgut Kaymakamlığı

12

Gölbaşı Belediye Başkanlığı

37

Evren Kaymakamlığı

13

Güdül Belediye Başkanlığı

38

Gölbaşı Kaymakamlığı

14

Haymana Belediye Başkanlığı

39

Güdül Kaymakamlığı

15

Kalecik Belediye Başkanlığı

40

Haymana Kaymakamlığı

16

Kazan Belediye Başkanlığı

41

Kalecik Kaymakamlığı

17

Keçiören Belediye Başkanlığı

42

Kazan Kaymakamlığı

18

Kızılcahamam Belediye Başkanlığı

43

Keçiören Kaymakamlığı

19

Mamak Belediye Başkanlığı

44

Kızılcahamam Kaymakamlığı

20

Nallıhan Belediye Başkanlığı

45

Mamak Kaymakamlığı

21

Polatlı Belediye Başkanlığı

46

Nallıhan Kaymakamlığı

22

Pursaklar Belediye Başkanlığı

47

Polatlı Kaymakamlığı

23

Sincan Belediye Başkanlığı

48

Pursaklar Kaymakamlığı

24

Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı

49

Sincan Kaymakamlığı

25

Yenimahalle Belediye Başkanlığı

50

Şereflikoçhisar Kaymakamlığı
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Dış Paydaşlar
Yenimahalle Kaymakamlığı

79

Ankara Üniversitesi

52

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

80

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

53

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

81

Gazi Üniversitesi

54

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

82

Hacettepe Üniversitesi

55

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

83

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

56

İçişleri Bakanlığı

84

Yıldırım Beyazit Üniversitesi

57

Kalkınma Bakanlığı

85

Anka Teknoloji Üniversitesi

58

Maliye Bakanlığı

86

Ankara Bilge Üniversitesi

59

Orman ve Su işleri Bakanlığı

87

Atılım Üniversitesi

60

Sağlık Bakanlığı

88

Başkent Üniversitesi

61

Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)

89

Çankaya Üniversitesi

62

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

90

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

63

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

91

Ufuk Üniversitesi

64

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

92

TED Üniversitesi

65

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

93

TOBB Ekonomi Üniversitesi

66

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

94

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

67

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

95

Başbakanlık

68

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

96

EGO Genel Müdürlüğü

69

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

97

Sayıştay Başkanlığı

70

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Gn. Md.lüğü

98

Su Vakfı

71

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Gn. Md.lüğü

99

Sulama Birlikleri Derneği (SUBİRDER)

72

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

100

Sulama Drenaj Komisyonu

73

Çalışma Genel Müdürlüğü

101

Tarımsal Üretici Kooperatifleri

74

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

102

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)

75

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

103

Türkiye Erozyonla Müc., Ağaç. ve Doğ. Var. Kor. Vakfı (TEMA)

76

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

104

Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği (TUSKOOP)

77

Muhasebat Genel Müdürlüğü

105

Sanayi Bakanlığı

78

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

97
97
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8.5. Dış Paydaş Analizi

ASKİ Genel Müdürlüğü Faaliyetleri;

Kurumumuz dış paydaş analizi çalışmaları kapsamında tüm paydaşlarımızla etkili bir iletişim kurularak, paydaşlarımızın birbirleriyle olan ilişkileri
ile kurumumuza ilişkin görüş ve beklentileri çeşitli
yöntemlerle tespit edilmiştir.

•
•
•
•
•
•
•

Paydaşlarımızın kurumumuz hakkındaki görüşleri
kurumumuzun güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesine katkı sağlamıştır. Paydaşlarımızın kurumumuz
tarafından yürütülen faaliyetlerin hangi aşamada
katkı sağlayacağı tespit edilmiş, paydaşlarımızın
görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama
sürecine dahil edilmesiyle planın bu kesimlerce
sahiplenilmesi sağlanmıştır.

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum
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Paydaş analizi çalışmaları ile faaliyetlerin etkin bir
şekilde gerçekleştirilmesine engel oluşturabilecek
unsurların saptanması ve bunların giderilmesine
yönelik stratejiler oluşturulması ve Stratejik Planın
uygulanma şansının arttırılması hedeflenmiştir.
Yapılan ön çalışmalar sonucu önceliklendirilen dış
paydaşlar ile anket çalışmasının kullanılmasının
gerektiği konusuna karar verilmiş, uygulanacak
anket çalışmasının içeriği hazırlanırken paydaşlarımızın hizmetlerden yararlanma, hizmetleri etkileme, hizmetlerden etkilenme ve sayı gibi kriterler
dikkate alınmıştır.
Dış paydaş analiz çalışmaları kapsamında 108 kurum ve kuruluşa anket gönderilmiştir.
Dış Paydaşlara yönelik olarak uygulanan anket ile,
Kurumumuz Çalışmaları (Dış Paydaş Kurum/Kuruluş), ASKİ Genel Müdürlüğü Kurumsal Çalışmaları,
ve Faaliyetleri hakkında görüş beyanı talep edilmiştir.

Yönetsel faaliyetler
Tanıtım faaliyetleri
İçme ve kullanma suyu hizmetleri
Atıksu ve yağmur suyu hizmetleri
Abone hizmetleri
Spor etkinlikleri
Bilimsel ve Teknolojik çalışmalar ve uluslararası etkinlikler

başlıkları altında ele alınmış olup ve paydaşlara
toplamda 40 soru yöneltilmiştir.
Dış paydaş olarak belirlenen kurumlar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen anket çalışmasının detaylı değerlendirmeleri yapılmıştır. Genel kanaat olarak dış paydaşlarımızın sahip olduğumuz
stratejik önemin ve yüklendiğimiz misyonun son
derece önemli olduğuna dair görüş bildirdiği tespit
edilmiş, kurumumuz çalışmalarına yönelik her türlü
yenilik ve projenin halkımız tarafından desteklenmekte ve takdir edilmekte olduğu görülmüştür.
Paydaşlarımıza 5’li likert ölçeğinde 40 soru yöneltilmiş olup, soruları Hiç Katılmıyorum, Az Katılıyorum,
Katılıyorum, Çok katılıyorum ve Tam Katılıyorum seçeneklerinden biriyle cevaplandırmaları istenmiştir.
Paydaşlarımızın %20 si tam katılıyorum, %22’si çok
katılıyorum ve %38’i ise katılıyorum seçeneklerini
işaretleyerek ortalama %80 lik bir oranla kurumumuz çalışmalarından haberdar olduklarını ve çalışmalarımızdan memnun olduklarını ifade etmişlerdir.
Paydaşlarımıza yöneltilen sorular ve cevaplara ilişkin sonuçlar % olarak aşağıda verilmiştir.

Az
Katılmıyorum %

Çok
Katılmıyorum %

Tam
Katılmıyorum %

ASKİ Genel Müdürlüğünün, kurumumuzun “Dış Paydaşı” olduğuna inanıyorum.

2

12

48

12

27

ASKİ Genel Müdürlüğünün Stratejik Planlama çalışmalarına katılmamız yararlı olacaktır.

2

13

50

10

25

ASKİ Genel Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları kurumumuz tarafından bilinmektedir.

-

6

53

12

29

ASKİ Genel Müdürlüğünün üstlenmiş olduğu görevler, toplum yaşamında çok önemli bir yere sahiptir.

-

4

27

25

44

ASKİ Genel Müdürlüğünün Ankara genelinde sunduğu hizmetler yeterlidir.

-

31

29

19

21

Anket Soruları

Katılmıyorum %

Hiç
Katılmıyorum %
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-

6

25

31

38

Paydaşlar, olası problemlerde yetkililere kolaylıkla ulaşmaktadır.

6

23

40

15

15

Faaliyetlerde kamuoyu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına daha fazla zaman ve emek
harcanmalıdır.

-

4

23

42

31

Genel Müdürlük üst yönetiminin kurumsal kültürü sahiplendikleri gözlenmektedir.

6

24

33

20

18

ASKİ Üst Yönetimine kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

10

29

33

14

14

ASKİ Üst Yönetimi, kurumsal gelişim çalışmalarına geniş katılımı sağlamaktadırlar.

3

18

36

14

29

ASKİ Genel Müdürlüğü etkili ve önemli kamu kurumlarından birisidir.

-

6

33

25

37

Su, kanal ve çevre koruma hizmetlerinin toplumsal hayata olumlu katkısı vardır.

-

2

25

31

42

ASKİ Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen faaliyetlerin ulusal ekonomiye dolaylı katkısı yüksektir.

-

8

37

29

27

ASKİ Genel Müdürlüğünün gerçekleştirmiş olduğu çalışma ve faaliyetler Ankara halkını yakından
ilgilendirmektedir.

-

2

28

21

49

ASKİ Genel Müdürlüğü çağdaş yaşam şartlarını sağlamak için gerekli proje ve planlamaları yapmaktadır.

-

16

45

22

18

ASKİ Genel Müdürlüğü Ankara halkının yaşam kalitesini yükseltecek hizmetleri sunmak için çalışmaktadır.

-

12

46

19

23

ASKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerin sunumunda kararlılık ve süreklilik gözetmektedir.

2

13

36

21

29

ASKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerin planlanmasında ve sunumunda tarafsız davranmaktadır.

2

23

35

21

19

Genişleyen hizmet sınırları ve hızla artan nüfus karşısında ASKİ hizmet ve faaliyetleri düzenli olarak devam
edebilmektedir.
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23

44

17

12

Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli sunumuna dönük başarılı faaliyet ve projeler desteklenmektedir

-

15

48

19

17

Ankara halkının su kullanımı ve çevreyi koruma bilinç düzeyinin arttırılmasına yönelik etkinlik ve hizmetlere
büyük önem verilmektedir
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47
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10

Ankara halkının görüş, öneri, dilek ve şikayetleri dikkate alınmaktadır.

4
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13

ASKİ Genel Müdürlüğü faaliyetleri planlarken ve yürütürken, paydaşları ile birlikte hareket etmektedir.
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38
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12

Su, atık su ve abonelik hizmetlerinin doğru, etkili ve kararlı biçimde yürütebilmesinde geliştirilen politikalar
yeterlidir.
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32
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17

11

Su havzalarının ve su kaynaklarının kirletilmesini önlemek amacıyla yapılan çalışmalar gözle görülür düzeyde
olup takdir edilmektedir.
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Su havzaları ve su kaynaklarını tehdit eden erozyonla mücadele kapsamında ağaçlandırma ve yeşil alan
oluşturma faaliyetlerine önem verilmektedir.
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Genel Müdürlük susuzlukla mücadele çalışmalarını başarıyla yürütmüş, su konusunda Ankara’nın geleceğini
garanti altına almıştır.
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13

Ankara içme ve kullanma suyu temini, arıtımı ve dağıtımında yeterli altyapıya ve tesislere sahiptir.
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Genel Müdürlük hizmet alanı genişlemesine rağmen su ve kanalizasyon hizmetlerinde kalite artmaktadır.
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Bütçe kaynaklarından hizmet üretimine en yüksek payı ayıran bir kurumdur.
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12

Dış paydaşlarla ve STK’larla etkili koordinasyon ve işbirliği sağlayan bir kurumdur.
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12

Kurumun tanıtım faaliyetlerinde sosyal ağların kullanımı yeterli düzeydedir.
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Genel Müdürlüğün faaliyetleri yazılı ve görsel basında yeterli oranda yer almaktadır.
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Genel Müdürlük faaliyetlerinin tanıtımında ve vatandaşın bilgilendirilmesinde iletişim kanalları etkin
kullanılmaktadır.
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Genel Müdürlüğün sık sık kamuoyu yoklaması ve araştırması yapması, kamuoyunun eğilimlerinin tespitinde
ve geribildirim sağlamada yeterlidir.
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http://www.aski.gov.tr, kurumsal imajın yükseltilmesinde yeterli düzeyde bulunmaktadır.
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e-.devlet hizmetleri ve internet üzerinden gerçekleştirilen diğer hizmetler vatandaşlara kolaylık sağlamaktadır.
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Kurum hakkındaki bilgilere Web sitesi üzerinden kolaylıkla ulaşılabilmektedir.
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Genel Müdürlük su ve kanal hizmetleri ile ilgili tüm işlemleri dijital ortamda en kısa sürede çözüme
kavuşturmaktadır.
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ASKİ Genel Müdürlüğü Ankara’da tanınan ve bilinen bir kamu kurumudur.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dış paydaşlarımız Ankara halkının su kullanımı ve
çevreyi koruma bilinç düzeyinin arttırılmasına yönelik etkinlik ve hizmetlere büyük önem verilmektedir;
Su, atık su ve abonelik hizmetlerinin doğru, etkili ve
kararlı biçimde yürütebilmesinde geliştirilen politikalar yeterlidir, Su havzalarının ve su kaynaklarının
kirletilmesini önlemek amacıyla yapılan çalışmalar
gözle görülür düzeyde olup takdir edilmektedir, Su
havzaları ve su kaynaklarını tehdit eden erozyonla
mücadele kapsamında ağaçlandırma ve yeşil alan
oluşturma faaliyetlerine önem verilmektedir, seçeneklerine verdikleri yanıtlarla ASKİ Genel Müdürlüğünün sağlıklı içme ve kullanma suyu çalışmaları
ile kullanılmış su ve yağmur suyu sağlıklı dönüşüm
çalışmalrını başarıyla yürüttüğünü ve su konusunda Ankara’nın geleceğini garanti altına aldığını ortay koymaktadır.
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Yine anket çalışmasında ortaya çıkan önemli sonuçlardan birisi de Ankara içme ve kullanma suyu
temini, arıtımı ve dağıtımında yeterli altyapıya ve
tesislere sahip olduğunun paydaşlarca belirtilmiş
olmasıdır.
ASKİ Genel Müdürlüğünün hizmet alanı genişlemesine rağmen su ve kanalizasyon hizmetlerinde
kalite artmakta, bütçe kaynaklarının büyük kısmını
hizmet üretimine yönlendirmektedir.
ASKİ Genel Müdürlüğü Dış paydaş ve STK’larla
etkili koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmalarını yürütmeye önem vermekte, hizmet üretimi ve
sunumunda Ankara halkının görüş, öneri, dilek ve
şikâyetlerini dikkate almaktadır.
8.6. İç Paydaş Analizi
İç Paydaş Analizi çalışmaları kapsamında kurumumuz çalışanlarının memnuniyetini, çalışma koşullarını, kurum hakkındaki görüşlerini ve ileriye dönük
beklentilerini belirlemek amacıyla iç paydaş anket
formunu düzenlemiştir. Bu anket yöneticilerin, ça-

lışanlarının fikirleri doğrultusunda daha sağlam
kararlar verebilmelerini sağlamayı hedeflemekte,
stratejik planlama dahilinde gerekli bilgilere ulaşmak için sorulan sorular ile ileriye yönelik atılması
gereken adımlar konusunda yol gösterici sonuçlar
elde etmeyi amaçlamıştır. Kurumu en iyi bilen kişiler olan çalışanlar, yaptıkları durum değerlendirmesi ile stratejik planlama ekibine görüş ve düşüncellerini bu anket vasıtasıyla aktarmışlardır.
Kurumumuzun bütün birimlerinde ve kademelerinde ayrım yapılmaksızın uyguladığımız anket, şeffaflık ve eşitlik ilkeleri göz önünde bulundurularak
hazırlanmıştır. Yapılan anket çalışması ile 5 ana
kriter, 22 soru başlığı altında görüş beyanı talep
edilmiştir. İç paydaşlarımıza yönelik hazırlanan anket sorularında 3’lü likert yöntemi tercih edilmiştir.
ASKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarının kurum ile ilgili
görüşlerini bildirdikleri anket çalışmasında tüm birimlerin katılımı doğrultusunda toplamda 200 anket
formu doldurulmuş ve bu sayı genel kanaat oluşumu için yeterli görülmüştür.
İç Paydaşlara Yöneltilen Sorular; “Liderlik, Politika
ve Strateji, Çalışanlar, Kaynaklar, , Toplumla İlgili
Sonuçlar, “ana kriterleri bazında değerlendirilmiştir.
Liderlik ana başlığı altında çalışanlarımıza yöneltilen sorularda Liderlerlerimizin Genel Müdürlüğümüz değerleri doğrultusunda davranıp davranmadıkları, stratejik yönetime bakış açıları, Stratejik
yönetim unsurlarının uygulanabilirliğine verdikleri
önem; kurumsal gelişim ile çalışma ortamını iyileştirme çalışmalarına katılım düzeyleri ve kalite
yönetimini destekleme davranış düzeyleri analiz
edilmiştir. Anket sonuçlarının ortaya koyduğu veriler ışığında ankete katılan çalışanlarımızın %70’i bu
hususlarda olumlu görüş bildirmiş, %15 lik kısım
olumsuz görüş bildirmiş, geri kalan %15 lik kesim
ise bu konulara ilişkin fikir bildirmemiştir.
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Liderlik başlığı altında sorulara verilen cevaplara ilişkin sonuç grafiği aşağıda verilmiştir.
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Bu başlıkta yöneltilen sorulara verilen cevapları içeren grafik aşağıdadır.
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Politika ve strateji anabaşlığıaltında yöneltilen sorularla kurumumuz politika ve stratejilerinn belirlenmesinde paydaşlarımızın görüş ve düşüncelerine başvurulup vurulmadığı,
kararların alınmasında ve hizmetlerin yürütülmesinde katılımcılık ilkesinin hangi düzeyde
hayata geçirildiği hususunun çalışanlarımızca değerlendirilmesi talep edilmiştir. Bu başlık
altında verilen cevaplar değerlendirildiğinde; Politika ve stratejileri belirlenirken çalışanlar
ile tedarikçilerin görüşleri alınıyor seçeneğine. %57, politika ve stratejileri belirlenirken iç
ve dış paydaşların görüş ve düşünceleri alınıyor seçeneğine %65, politika ve stratejileri
belirlenirken diğer kuruluşların görüşlerinden yararlanılıyor seçeneğine %71 ile politika
ve stratejileri belirlenirken ilgili mevzuat göz önünde bulunduruluyor seçeneğine ise %85
oranında evet cevabı verilmiştir.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çalışanlarımızın memnuniyetini ve çalışma ortamına ilişkin görüşlerini, belirlemeye yönelik sorularla fiziksel çalışma ortamının niteliğine ve iyileştirilmesine bu konuda yürütülen çalışmaların
yeterlilik düzeyine, İnsan kaynakları yönetiminin planlaması ve yürütülmesinde kurumumuz
politika ve stratejilerinin dikkate alınıp alınmadığına, uygulamada hangi hususların yetersiz
olduğunun belirlenmesine, insan kaynakları-görev dağılımında objektif bir tutum sergilenip
sergilenmediği ve en önemlisi kurumun stratejik kaynağı olan çalışanlarımızın bilgi ve becerilerinin artırılması için yapılan çalışmaların mevcut durumunun belirlenmesine ve yapılacak
hizmeti içi eğitim çalışmalarının niteliğinin iyileştirilmesine yönelik verilerin elde edilmesi hedeflenmiştir.
Sonuçlar değerlendirildiğinde ankete katılan çalışanlarımızın ortalama %72’si evet seçeneğini,
%8’i fikrim yok seçeneğini, %19’u ise hayır seçeneğini işaretlemiştir. Bu veriler ışığında insan
kaynakları yönetim çalışmaları memnuniyet düzeyinin yüksek olduğu görülmektedir. Bununla
birlikte çalışanlar başlığı altında kurumun yeni projeler geliştirmesi ihtiyacı olduğu söylenebilir.
Kurumumuz bu tespitten hareketle hem eğitim ihtiyacı hem de çalışanlarımızın beklentilerini
karşılayacak yeni projeler geliştirecek ve bunları uygulayacaktır.
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Kurum kaynaklarının özellikle mali kaynaklarımızın kullanılmasına ilişkin sorulara verilen yanıtlar ışığında mali kaynakların kullanılmasında önceliklendirmeye dayalı harcama politikası
yürütüldüğü, tüm kaynakların etkili, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde kullanıldığı, kaynakların
aşırı tüketiminin azaltılmasına özen gösterildiği, güçlü bir mali yapısının bulunduğu yönünde
görüş belirtilmiştir. Bu başlıkta altında verilen “ASKİ Genel Müdürlüğünde çalışıyor olmaktan
memnunum” seçeneğine verilen %88 lik evet cevabı kaynakların kullanımına ilişkin politikalarımızın oldukça yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir.
Kaynakların kullanımına yönelik seçeneklere verilen cevaplara ilişkin grafik aşağıdadır.
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9 / GZFT (SWOT) Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER

•

da yüksek düzeyde bilgi ve teknoloji birikimine sahip

• Yaygın Tahsilat merkezleri ve Sumatiklere sahip olun-

üniversitelerin ve araştırma kurumlarının var olması

ması
• Kurumun idari ve kurumsal yapısının güçlü olması

•
•

Bilgi çağında istenilen veriye ulaşımın hızlı ve etkin
şekilde sağlanması

• Elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) ve e-imza
uygulamalarının kullanılması

Ar-Ge faaliyetlerinin devlet tarafından desteklenmesi
ve teşvik edilmesi

• Bilgi işlem teknolojilerinin yeterli seviyede kullanılması
• Halk günleri ile abonelerin sıkıntılarının çözülmesi

Ankara’da içme ve kullanma suyu, atıksu konusun-

•

Çevre Kanununda su kaynaklarının korunmasına ve

• Etkin ekip çalışmasının olması

çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemele-

• Hizmetlerin 7/24 kesintisiz verilebilmesi

rin yapılmış olması

• Hızlı karar alabilme yeteneğinin bulunması

•

Performansa dayalı çalışma sisteminin oluşturulması

• Hizmet içi eğitime önem verilmesi

•

Su kaynaklarımızın kaliteli ve havzalarımızın temiz
olması

• Kurumun deneyimli bir yapıya sahip olması
• Kurumsal gelişmeyi sağlayacak stratejik yönetim an-

•

Su tasarrufu konusunda çalışmalar yapılıyor olması.

layışının benimsemiş vizyoner liderliğe sahip olması

•

Ülkemizde özel sektörün güçlenmesi ve alternatif
hizmet yöntemlerinin gelişmiş olması

• Kurumun kendine ait yazılım ve sistem biriminin olması
• Mali yönetimin şeffaf ve ölçülebilir verilerle kontrol edi-

•

•

daha kolay yapılıyor olması

• SCADA sistemi ile anlık olarak tesislerden veri alınması
ve gerekli tedbirlerin önceden alınması

•

Tüm kurumların Bilgi İşlem teknolojilerine yönelmesi

•

Türk Ceza Kanununda mutlak havza koruma alanları içerisinde kaçak yapılaşmaya ilişkin caydırıcı hü-

• Üst yönetimin kurumsal gelişim çalışmalarına tam

kümlerin yer alması

destek veriyor olması
• Tüm abonelik ve tahsilat işlemlerinin Web sitesi üzerinden online yapılıyor olması

TEHDİTLER
•
•
•

Kurumsal yetkinliğin ve tecrübenin uzun yıllar alması

•

İl özel idaresinden kurumumuza gelen personelin
bilgi ve tecrübelerin az oluşu

•

•

Çevre kirliliğinin artması ve ekolojik dengenin bozulması

•

Sel gibi doğal afet ve deprem risklerinin olumsuz
etkileri

FIRSATLAR
•

Ankara’nın coğrafi ve iklim yapısının su kaynaklarını
olumsuz etkilemesi

ZAYIF YÖNLER
•

Ana iletim hatlarına diğer kuruluşların zarar veriyor
olması

• Yönetimin bilgi İşlem teknolojilerine güçlü bir şekilde
destek vermesi

Altyapı faaliyetlerinin farklı kuruluşlarca yürütülmesi
sonucu ortaya çıkan koordinasyon yetersizliği

• Yatırımlarını kendi ekonomik gücü ile yapabilecek durumda olması

Teknolojinin ilerlemesi ile abonelik hizmetlerinin

Alt yapı konusunda toplumsal bilincin oluşması ve

•

İlçe belediyelerinde imar yollarının açık olmaması

bu konunun vatandaş tarafından sahiplenilmesi

•

Küresel ısınma ve kuraklık

Farklı havzalarda alternatif su kaynaklarının bulunması

www.aski.gov.tr

nulması

• Mevcut içme suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamı-

• Tesislerin periyodik bakımlarının zamanında yapılması
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malzemelerin üretilmesi ve kullanım alanımıza su-

liyor olması
nın sayısal ortama aktarılmış olması

Teknolojinin ilerlemesi ile daha kaliteli ve dayanıklı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

II

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum
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Geleceğe Bakış
1. Vizyon, Misyon, İlke ve Değerlerimiz
2. Temel Politika ve Önceliklerimiz
3. Amaç ve Hedeflerimiz
4. Maliyetlendirme ve Kaynak İhtiyacı

www.aski.gov.tr

Hayatın Kaynağını Yaşatan Kurum
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VİZYONUMUZ
Hayatın Kaynağını
Yaşatan Kurum Olmak

MİSYONUMUZ
Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum
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Kaliteli ve temiz içme suyunu sunan, su kaynaklarını en
iyi şekilde koruyan, kullanılmış suların doğaya faydalı
dönüşümünü sağlayan ve kurumsal gelişimde modern
yönetim anlayışını benimseyen bir kurum olmak

DEĞERLERİMİZ
• İnsana ve Çevreye Saygı
• Kurumsal Gelişim
• Sürekli ve Kaliteli Yönetim

• Farkındalık ve Sorumluluk Duygusu
• Özgüven ve Oto Kontrol
• Süreç Yönetimi ve Ekip Çalışması

Stratejik Plan

İLKELERİMİZ
• Vatandaş odaklı hizmet anlayışı
esastır.
• Uluslararası kalite yönetim sistemleri benimsenecektir.
• Hizmet anlayışı ve sunumunda süreklilik sağlanacaktır.
• Süreç yönetimi ve ekip çalışması
etkin kılınacaktır.
• Güler yüzlü ve saygılı hizmet sunumu esas alınacaktır.
• Kaliteli ve sağlıklı içme suyu sağlanacaktır.

• Doğaya faydalı geri dönüşüm sağlanacaktır.
• Yaşanabilir bir çevre için çalışılacaktır.
• Hukuka uygun karar alma ve uygulama süreçleri oluşturulacaktır.
• Paydaşlarla etkin işbirliği geliştirilecektir.
• Şeffaflık ve hesap verilebilirlik yaygınlaştırılacaktır.
• Açık kapı politikası uygulanacaktır.
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KALİTE POLİTİKAMIZ
• Kurumsal gelişim sürecini ta- • Yaşam kaynağı olan suyu ve su
mamlamış, toplam kalite ilkelehizmetlerini; Ankara halkının ihtirini benimsemiş, teknolojiyi en
yaçlarına en üst düzeyde cevap
üst düzeyde kullanmayı esas
verebilecek şekilde kesintisiz,
almış, müşteri memnuniyetini
sağlıklı ve ekonomik biçimde
sağlayarak, toplumsal saygınlısunmak, su kaynaklarını en iyi
ğını ve itibarını en üst düzeyde
şekilde yönetmek.
sağlamış bir kurum olmak
• Su konusunda toplumsal ve bireysel bilgi ve bilinç düzeyinin
yükseltilmesini sağlamak.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 / Temel Politika ve Önceliklerimiz
Genel Müdürlüğümüz, Stratejik Planımızda belir-

15. Personel ihtiyacı hizmet alımı yoluyla karşılan-

lediğimiz olan vizyona ulaşmak, stratejik amaç ve
hedefleri gerçekleştirebilmek için gerekli, kurumsal, sosyal sorumluluk, genel müdürlük hizmetleri,
teknoloji kullanımı, ekonomik işlemler ve uluslararası hizmetlere yönelik temel politika ve önceliklerini tespit etmiştir.
5.1. Kurumsal Politikalar

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum
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malıdır.
16. Vatandaş memnuniyeti sağlanmalıdır.
5.2. Hizmetlere İlişkin Politikalar
1.

Temiz su kaynakları ve çevre korunmalıdır.

2.

İnsan, çevr e ve hayvan sağlığına önem verilmelidir.

3.

Kent içi ve kırsal eksik altyapı tamamlanmalıdır.

1.

Kurumsal gelişim önceliklidir.

4.

Susuzlukla mücadele edilmelidir.

2.

Kurumsal gelişim önceliklidir.

5.

Su kültürü oluşturulmalı ve geliştirilmelidir.

3.

Nitelikli personel istihdamı gereklidir.

6.

Kurum içi yetki ve sorumluluklar belirlenmelidir.

4.

Yönetimde vizyoner liderlik esastır.

7.

Toplumsal diyalog güçlendirilmelidir.

5.

İş analizi ve görev tanımı yapılmalı ve revize edil-

8.

Hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapı-

melidir.

sına geçilmelidir.

6.

Hizmet içi eğitim önemlidir.

9.

7.

Ekip çalışmaları özendirilmelidir.

10. Geleceğe yönelik sürdürülebilir yönetim ve hiz-

8.

Çalışan memnuniyeti olmalıdır.

9.

Stratejik planlama uygulanmalıdır.

10. İçsel potansiyele ve dinamiklere dayalı gelişme sağlanmalıdır.
11. Kurumsal kapasite artırılmalıdır.
12. Yapılan işlerde denetim en önemli unsurdur.
13. Hizmet sunumunda kurum imkanları kullanılarak en ucuz maliyet ortaya çıkarılmalıdır.
14. Şeffaflık esas olmalıdır.

Üniversiteler ile işbirliği artırılmalıdır.
met anlayışı geliştirilmelidir.

11. Alınacak hizmetin ucuzluğundan daha önemli
olanı kalitesidir.
12. Hizmetlerde süreklilik esastır.

Stratejik Plan

5.3. Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar

5.5. Ekonomik İşlemlere Yönelik Politikalar

1.

Su maliyetlerinin düşürülmesine ve vatandaşa

1.

Gelirler etkin toplanmalıdır.

ucuz su sunumuna çalışılmalıdır.

2.

Gelir-gider dengesi sağlanmalıdır.

Suyun sosyal yaşamı olumlu etkileyecek yön-

3.

Harcamalar stratejik planlamaya uygun olarak

2.

lerine ağırlık verilmelidir.
3.

yapılmalıdır.

Bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler geliştiril-

4.

Faaliyet-bütçe ilişkisi etkinleştirilmelidir.

melidir.

5.

ASKİ kendi imkânları ile ek kaynaklar üretme-

4.

Su tasarrufu bilinci oluşturulmalıdır.

5.

Bilinçli topluma dönüş özendirilmelidir.

6.

Sosyal, bilimsel ve kültürel yayınlara yer verilmelidir.

7.

Sivil Toplum örgütleri ile işbirliği sağlanmalıdır.

8.

Spor ve müzik etkinlikleri özendirilmelidir

lidir.
5.6. Uluslararası Hizmetlere İlişkin Politikalar
1.

Gelişmiş ülke deneyimlerinden yararlanılmalıdır.

2.

Uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapılmalıdır.

5.4. Teknoloji Kullanımına İlişkin Politikalar
1.

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

2.

Teknolojiden en üst düzeyde yararlanılmalıdır.
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3 / Amaç ve Hedeflerimiz
Kalkınma Planında, kamu hizmetlerinin gerçek-

Stratejik amaç ve hedefler belirlenirken öncelikli

leştirilmesinde kalite ve etkinliğin arttırılması, ülke

olarak ele alınan esaslar aşağıda belirtilmiştir.

genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaşılması

•

Kurumsal altyapı ve insan kaynakları yönetimi

•

Stratejik yönetim

•

Mali yönetim ve denetim

•

AR-GE Yönetimi

•

Bilgi teknolojileri yönetimi

•

Hizmet kalitesi yönetimi

•

Vatandaş memnuniyeti

•

Sosyal ve idari hizmetler

•

Proje yönetimi

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz, Stratejik Pla-

•

Su kaynakları yönetimi

nını hazırlamış, Ankara Büyükşehir Belediye Baş-

•

Atıksu ve yağmur suyu yönetimi

kanlığının vizyonuna ulaşmasında katkı sağlaya-

•

Kayıp ve kaçak su yönetimi

cak kurumsal vizyonunu belirlemiş, ve bu vizyona

•

Çevre koruma

ulaşmak için Büyükşehir Belediyesinin Stratejik

•

Emlak ve istimlak

stratejik önceliklerini esasa alan 13 adet Stratejik

•

Koruma ve güvenlik hizmetleri

Amaç ve 39 adet Stratejik Hedef belirlemiştir.

•

Kurumlar arası koordinasyon

•

Doğal afet yönetimi

•

Bilgilendirme ve bilinçlendirme

•

Uluslararası standartların takibi

amacıyla merkezi idarece belirlenen standartlara
uyumun denetlenmesi önem kazanmıştır. Kamu
ve mali yönetimde başlatılan kapsamlı reformlarla
kamu idarelerine güvenin güçlendirilmesi, mali etkinliğin sağlanması ve kuruluşların etkili kamu hizmeti sunmalarını sağlamak amacıyla. 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yasal
düzenleme getirilmiştir.

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum
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Stratejik Plan

No

Stratejik Amaç

1

Ankara halkına içilebilir, temiz ve kaliteli su temin etmek.

2

Su ihtiyacının karşılanmasında sürekliliğin sağlanması için gerekli projeleri
üretmek, tedbirleri almak ve alt yapı çalışmalarını yürütmek

3

Su, atıksu ve yağmursuyu alt yapı hizmetlerini hızlı, etkin ve sürekli olarak
yürütmek

Birim
Barajlar ve Ana İsale Hatları Dai. Bşk.
Su Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.
İçme Suyu Proje Dai. Bşk.
Su İnşaat Dai. Bşk.
Ankara 1. Bölge Su ve Kanal İş.Dai.
Bşk.
Ankara 2. Bölge Su ve Kanal İş.Dai.
Bşk.
Tesisler Dai. Bşk.
Atıksu Arıtma Dai. Bşk.

4

Çevre sağlığını ve ekolojik dengeyi koruma amacıyla kullanılmış suların
arıtılmasını sağlamak.

5

Daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak amacıyla kullanılmış suları uzaklaştırmak.

6

Hizmet sunumunda hız ve kaliteyi arttırmak için bilgi işlem teknolojilerini en üst
düzeyde kullanmak ve gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak

Bilgi İşlem Dai. Bşk.

7

Abonelik iş ve işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirerek vatandaş
memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak.

Abone İşleri Dai. Bşk.

8

Stratejik yönetim anlayışına uygun olacak şekilde güçlü bir mali yapı oluşturmak

Atıksu Kon. ve Ruh. Dene. Dai. Bşk.
Kanal Yat. Dai. Bşk.
Kanalizasyon Proje Dai.Bşk.

Mali Hizmetler Dai. Bşk.
Destek Hizmetleri Dai. Bşk.

9

Etkili, hızlı ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak amacıyla gerekli fiziksel
ihtiyaçları karşılamak, havza koruma ve erozyonla mücadeleyi gerçekleştirmek

Makine ve Malzeme İkmal Dai. Bşk.
Ticaret İşleri Dai. Bşk.
Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.

10

Çalışanların tüm süreçlerde verimlilik ve performanslarının artırılmasına yönelik
çağdaş insan kaynakları politikası geliştirmek ve uygulamak.

11

Varlıklarla ilgili tüm işlemlerin en hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini
sağlamak

İnsan Kay. ve Eğ. Dai. Bşk.
Emlak İstimlak Dai. Bşk.
İşletmeler Dai. Bşk.
Etüd Planlama Dai. Bşk.
Özel Kalem Müdürlüğü

12

Stratejik yönetim anlayışı ve hukuka uygunluk ilkesinden hareketle etkin bir
iletişim ve denetim mekanizması oluşturmak

Teftiş Kurulu Bşk.
1. Hukuk Müşavirliği
İç Denetim Birim Bşk.

13

Hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli alt yapı ve üst yapı
çalışmalarını yürütmek.

Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.

www.aski.gov.tr

Strateji Geliştirme Dai. Bşk.
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Çevre sağlığını ve ekolojik dengeyi koruma
amacıyla kullanılmış suların arıtılmasını sağlamak.

Daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak amacıyla
kullanılmış suları uzaklaştırmak.

4

5

Endüstriyel atıksu denetimlerini yürütmek
Atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek.
Atıksu ve Yağmur suyunun çevreye zarar vermeyecek şekilde toplanılarak
alıcı ortama deşarj edilmesini sağlamak amacıyla gerekli altyapı ve üstyapı
çalışmalarını yürütmek
Şehrimizin atıksu, yağmursuyu altyapısına yönelik tespit, plan ve proje çalışmaları
yapmak

Stratejik Hedef 4.3
Stratejik Hedef 5.1
Stratejik Hedef 5.2

Kanalizasyon Pro Dai Bşk

Kanal Yat. Dai. Bşk.

Atıksu Kon. ve Ruh. Dene. Dai. Bşk.

Atıksu Arıtma Dai. Bşk.

Atıksu arıtma tesislerinin sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda etkin ve verimli bir
şekilde çalışmasını sağlamak

Stratejik Hedef 4.1
Stratejik Hedef 4.2

Tesisler Da. Bşk.

Ankara halkına insan sağlığına uygun içme suyunu ulaştıracak tesisleri işletmek
ve içmesuyu şebekesini en son teknolojiler aracılığı ile kontrol etmek.

Ankara 1. Bölge Su ve Knl İş.Daire
Başk. - Ankara 2. Bölge Su ve Knl
İş.Daire Başk.

Su İnşaat Dai. Bşk.

İçme Suyu Pro. Dai. Bşk.

Su Arıtma Dai. Bşk.

Barajlar ve Ana İs. Hat. Dai. Bşk.

Birim

Stratejik Hedef 3.3

Atıksu ve yağmur suyu toplama sisteminiaktif halde tutmak ve verimli çalışmasını
sağlayacak tedbirler almak.

Su, atıksu ve yağmursuyu alt yapı hizmetlerini hızlı,
Stratejik Hedef 3.2
etkin ve sürekli olarak yürütmek

3

Su ihtiyacını karşılamaya yönelik plan ve projeler üretmek

Stratejik Hedef 2.1

İçme ve kullanma suyu dağıtım sistemini aktif halde tutmak ve verimli çalışmasını
sağlayacak tedbirler almak.

Ankara halkına verilen suyu sağlık normlarına uygun olarak arıtmak, su kalitesine
ilişkin kontrolleri yapmak ve endüstriyel atıksu denetimlerini yürütmek

Stratejik Hedef 1.3

Stratejik Hedef 3.1

2

Su kaynakları ve havzaların kirlenmesini önlemek

Stratejik Hedef 1.2

Su ihtiyacını sürekli olarak karşılayacak tedbirleri almak ve geliştirmek

Suyun temin edilmesi, arıtılması ve iletiminde gerekli inşaat çalışmalarının
yürütülmesini sağlamak

Su ihtiyacının karşılanmasında sürekliliğin
sağlanması için gerekli projeleri üretmek, tedbirleri
almak ve alt yapı çalışmalarını yürütmek

1

Stratejik Hedef 1.1

Stratejik Hedefler

Stratejik Hedef 2.2

Ankara halkına içilebilir, temiz ve kaliteli su temin
etmek.

Stratejik Amaç
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Abone iş ve işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde
gerçekleştirerek vatandaş memnuniyetini en üst
düzeye çıkarmak.

Stratejik yönetim anlayışına uygun olacak şekilde
güçlü bir mali yapı oluşturmak

Etkili, hızlı ve verimli kurumsal işleyişi sürekli
kılmak amacıyla gerekli fiziksel ihtiyaçları
karşılamak, havza koruma ve erozyonla
mücadeleyi gerçekleştirmek

7

8

9

6

Stratejik Hedef 6.1

Çevre Koruma Dai. Bşk.
Ticaret Dai. Bşk.

Kalite ve miktar açısından su kaynaklarını korumak, geliştirmek ve sürdürülebilir
şekilde kullanmak için katılımcı ve bütünleşik bir yaklaşımla havza koruma,
kontrol faaliyetlerini yürütmek
Kurumsal işleyişin etkin ve ekonomik biçimde yürütülmesine en üst düzeyde katkı
sağlamak

Stratejik Hedef 9.4
Stratejik Hedef 9.5

Destek Hiz. Dai. Bşk.

Makine ve Malzeme İk. Dai. Bşk.

Baraj havzaları ve tesislerde erozyonla mücadele amacıyla ağaçlandırma
çalışmalarını yürütmek

Stratejik Hedef 9.2

Kurumun ihtiyaç duyduğu makine, araç ve gereçleri sürekliliğini sağlamak için
çalışmalar yürütmek

Hizmetlerin yürütülmesinde sürekliliği sağlamak için gerekli tüm lojistik çalışmaları
gerçekleştirmek ve devamlılığını sağlamak

Stratejik Hedef 9.1

Strateji Gel. Dai. Bşk.- Mali
HizmetlerDai. Bşk

Abone İşleri Dai. Bşk.

Bilgi İşlem Dai. Bşk.

Birim

Stratejik Hedef 9.3

Faaliyet ve projelerin stratejik yönetim anlayışına uygun olarak yürütülmesini
sağlamak

İç kontrol sistemini tüm unsurlarıyla kurmak ve ön mali kontrol işlemlerini
gerçekleştirmek

Stratejik Hedef 8.2

Stratejik Hedef 8.4

Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla alternatif finans kaynaklarını geliştirmek,
bütçeyi stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye göre hazırlamak

Stratejik Hedef 8.1

Stratejik Hedef 8.3

Kaçak su kullanımını en aza indirmek için gerekli tedbirleri almak

Stratejik Hedef 7.3

Politika oluşturma ve karar alma süreçlerini güçlendirecek güvenilir veri, istatistiki
bilgi üretimini sağlayacak stratejik yönetim anlayışını tüm birimlerde hayata
geçirmek

Vatandaşların su aboneliği ile ilgili talep ve şikayetlerini çözüme kavuşturmak için
çalışmalar yapmak

Abonelik iş ve işlemlerini hızlı, etkin bir şekilde yürütmek

Stratejik Hedef 7.1
Stratejik Hedef 7.2

Bilgi işlem teknolojilerini en üst düzeyde kullanmak

Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda altyapı bilgi sistemini güncel tutmak

Kurum faaliyetlerinin yürütülmesinde teknolojik gelişmeleri takip ederek
teknolojiden en iyi şekilde yararlanmak

Abonelerimiz ile ilgili tüm işlemlerin dijital ortamda hızlı ve kolay bir şekilde
gerçekleşmesini sağlamak

Stratejik Hedefler

Stratejik Hedef 6.4

Stratejik Hedef 6.2
Hizmet sunumunda hız ve kaliteyi arttırmak için
bilgi işlem teknolojilerini en üst düzeyde kullanmak
ve gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak
Stratejik Hedef 6.3

Stratejik Amaç
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No

Stratejik Plan
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Stratejik Amaç

Çalışanların tüm süreçlerde verimlilik ve
performanslarının artırılmasına yönelik çağdaş
insan kaynakları politikası geliştirmek ve
uygulamak.

Varlıklarla ilgili tüm işlemlerin en hızlı ve verimli
bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak

Stratejik yönetim anlayışı ve hukuka uygunluk
ilkesinden hareketle etkin bir iletişim ve
denetim mekanizması oluşturmak

Hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi
için gerekli alt yapı ve üst yapı çalışmalarını
yürütmek.

10

11

12

13

Teftiş Kurulu Bşk.
Hukuk Müşavirliği
İç Denetim Bir. Bşk

Kurumun nicelik ve nitelik bakımından en üst düzeye ulaşmasını
sağlayacak denetim ve rehberlik faaliyetlerini yürütmek
Hukuki faaliyetleri etkin bir şekilde yürütmek
Kurum adına yürütülen tüm süreçlerde etkinliği artıracak iç denetim
uygulamalarını yürütmek

Stratejik Hedef 12.2
Stratejik Hedef 12.3
Stratejik Hedef 12.4

Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.

Özel Kalem Müd.

Kurumun idari faaliyetlerini modern yönetim anlayışı içerisinde etkin bir
biçimde yürütmek ve gerekli iletişim ve koordinasyonu sağlamak

Stratejik Hedef 12.1

Su, atık su ve yağmursuyu hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla
gerekli yatırım ve inşaat işlerini yapmak

Etüd Planlama Dai.Bşk

Gelecekteki su ihtiyacı konusunda analiz çalışmaları yapmak, su
kaynaklarının geliştirilmesi, bilinçli kullanılması ve korunmasına yönelik
etkili yöntem ve politikalar geliştirmek, veri bankası oluşturmak.

Stratejik Hedef 11.3

Stratejik Hedef 13.1

İşletmeler Dai. Bşk.

Emlak İstimlak Dai. Bşk.

Kurumumuza ait işletmelerin verimli bir şekilde işletilmesi için gerekli
çalışmaları yapmak

Gerekli yatırımların yapılabilmesi için proje kapsamında yer alan
taşınmazlarla ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmek

Stratejik Hedef 11.1

İnsan Kay. ve Eğ. Dai. Bşk

Birim

Stratejik Hedef 11.2

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmek

Çağdaş insan kaynakları yönetim ve eğitim politikalarını yürütmek

Stratejik Hedef 10.2

Stratejik Hedef 10.1

Stratejik Hedefler
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Ankara halkına içilebilir, temiz ve
kaliteli su temin etmek.

Su ihtiyacının karşılanmasında
sürekliliğin sağlanması için gerekli
projeleri üretmek, tedbirleri almak
ve alt yapı çalışmalarını yürütmek

1

2

Stratejik Amaç

Su ihtiyacını karşılamaya yönelik plan
ve projeler üretmek

Stratejik Hedef 1.3

Stratejik Hedef 2.1

Stratejik Hedef 2.2

Ankara halkına verilen suyu sağlık
normlarına uygun olarak arıtmak, su
kalitesine ilişkin kontrolleri yapmak
ve endüstriyel atıksu denetimlerini
yürütmek

Suyun temin edilmesi, arıtılması ve
iletiminde gerekli inşaat çalışmalarının
yürütülmesini sağlamak

Su kaynakları ve havzaların
kirlenmesini önlemek

Stratejik Hedef 1.2

Stratejik Hedef 1.1

Su ihtiyacını sürekli olarak
karşılayacak tedbirleri almak ve
geliştirmek

Stratejik Hedef
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No

Gösterge
Türü
Miktar
Adet
Miktar
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Miktar
Adet
Adet

Miktar

Adet
Adet
Miktar
Adet
Adet

Gösterge
Bakım ve onarımı yapılan isale hattı uzunluğu
İsale hattı arıza onarım sayısı
Katodik koruma yapılan hat uzunluğu
Kontrol sayısı
Değiştirilen ekipman sayısı
Kontrol sayısı
Denetim sayısı
Denetim sayısı
Denetim sayısı
Ağaçlandırma yapılan alan
Dikilen ağaç sayısı
Kontrl/numune sayısı

Arıtılarak içilebilir hale getirilen ham su

Hazırlanan proje sayısı
Rapor sayısı
Yapımı gerçekleştirilen hat uzunluğu
İnşa Edilen Tesis Sayısı
Yapılan Proje Sayısı

Su İnşaat Dai.
Bşk.

İçme Suyu Pro.
Dai. Bşk.

Su Arıtma Dai.
Bşk.

Barajlar ve Ana İs.
Hat. Dai. Bşk.

Birim

Stratejik Plan

115
115

Stratejik Amaç

Su, atıksu ve yağmursuyu alt yapı
hizmetlerini hızlı, etkin ve sürekli
olarak yürütmek

Çevre sağlığını ve ekolojik dengeyi
koruma amacıyla kullanılmış
suların arıtılmasını sağlamak.

No

3

4

Atıksu ve yağmur suyu toplama
sistemini aktif halde tutmak ve
verimli çalışmasını sağlayacak
tedbirler almak.

Ankara halkına insan sağlığına uygun
içme suyunu ulaştıracak tesisleri
işletmek ve içme suyu şebekesini en
son teknolojiler aracılığı ile kontrol
etmek

Atıksu arıtma tesislerinin
sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda
etkin ve verimli bir şekilde
çalışmasını sağlamak
Atıksu ruhsatlandırma işlemleri ve
Endüstriyel atıksu denetimlerini
yürütmek

Stratejik Hedef 3.2

Stratejik Hedef 3.3

Stratejik Hedef 4.1

Stratejik Hedef 4.2

Stratejik Hedef 3.1

Adet

İçme kullanma suyu hizmeti götürülen
yerleşim sayısı

Denetim sayısı

Adet

Miktar

Adet

Kimyasal analiz sayısı yıllılk

Arıtılan atık su miktarı

Adet

Adet

Analiz için su numunesi alınan nokta sayısı
Bakteriyolojik analiz sayısı yıllık

Adet

Adet

Keşif sayısı

Bakım onarım işlem sayısı

Miktar

Tespiti yapılan toplam fiziki kaçak miktar

Adet

Adet

Hasar tespit sayısı

Tesis sayısı

Adet

Kot Ve Koordinatları E-Ortama Aktarılan
Proje Sayısı

Adet

Adet

İncelenen ve onaylanan proje sayısı

Vize, Ruhsat, Katılım İşlem Sayısı

Miktar

Bakım ve onarımı yapılan hat uzunluğu

Gösterge
Türü
Adet

Gösterge
Bakım ve onarım sayısı

116
116

İçme ve kullanma suyu hatlarını aktif
halde tutmak ve verimli çalışmasını
sağlayacak tedbirler almak.

Stratejik Hedef

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum

Atıksu Kon. Ve
Ruh. Dene. Dai.
Bşk.

Atıksu Arıtma
Dai. Bşk.

Tesisler Da. Bşk.

Ankara 1.
Bölge Su ve
Knl İş.Daire
Başk. - Ankara 2.
Bölge Su ve Knl
İş.Daire Başk.

Birim

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç

Daha yaşanabilir bir çevre
oluşturmak amacıyla kullanılmış
suları uzaklaştırmak.

Hizmet sunumunda hız ve
kaliteyi arttırmak için bilgi işlem
teknolojilerini en üst düzeyde
kullanmak ve gerekli teknolojik
altyapıyı sağlamak

5

6
Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
altyapı bilgi sistemini güncel
tutmak

Bilgi işlem teknolojilerini en üst
düzeyde kullanmak

Stratejik Hedef 6.4

Stratejik Hedef 6.2

Stratejik Hedef 6.3

Kurum faaliyetlerinin
yürütülmesinde teknolojik
gelişmeleri takip ederek
teknolojiden en iyi şekilde
yararlanmak

Stratejik Hedef 6.1

Atıksu ve Yağmur suyunun
çevreye zarar vermeyecek şekilde
toplanılarak alıcı ortama deşarj
edilmesini sağlamak amacıyla
Şehrimizin
atıksu,
yağmursuyu
gerekli
altyapı
ve üstyapı
altyapısına yönelik
tespit, plan ve
çalışmalarını
yürütmek
proje çalışmaları yapmak

Abonelerimiz ile ilgili tüm
işlemlerin dijital ortamda hızlı ve
kolay bir şekilde gerçekleşmesini
sağlamak

Stratejik Hedef 5.2

Stratejik Hedef 5.1

Stratejik Hedef
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No
Adet
Miktar
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Yüzde
Yüzde
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Oran
Adet
Oran
Adet
Adet

İnşa edilen hat uzunluğu
Hazırlanan Proje- plan sayısı
Yenilenen yazılım sayısı
İnternet üzerinden yapılan abonelik işlem
sayısı
e-randevu yapan abone sayısı
Artırılan hız ve kapasite miktarı
Yenilenen sistem sunucu sayısı
EBYS üzerinden yürütülen işlem oranı
MİTS üzerinden yürütülen işlem oranı
Geliştirilen mobil uygulama sayısı
Yenileme ve güncelleştirme işlem sayısı
Devreye alınan yazılım sayısı
Alınan bilgisayar ve çevre cihazı sayısı
Yayın yapılan gün sayısı
Sosyal medya üzerinden ulaşılan abone
sayısı
Sayısal ortama aktarılan veri miktarı
Dijital ortama aktarılan evrak sayısı
Devreye alınan yazılım miktarı
Kurulan FKM sistem sayısı
Verilen eğitim sayısı

Gösterge
Türü

Yapılan tesis sayısı

Gösterge

Bilgi İşlem Dai.
Bşk.

Kanalizasyon
Pro Dai Bşk

Kanal Yat. Dai.
Bşk.

Birim

Stratejik Plan
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117

Stratejik yönetim anlayışına uygun
olacak şekilde güçlü bir mali yapı
oluşturmak

7

8

Stratejik Amaç

Adet
Adet

Yapılan abonelik sayısı
Ön Ödemeli Su Sayacı Kullanan Abone Sayısı

Adet

Sistem kurulumu ve tanımlar için
hazırlanan form sayısı

İç kontrol sistemini tüm
unsurlarıyla kurmak ve ön mali
kontrol işlemlerini gerçekleştirmek
Politika oluşturma ve karar alma
süreçlerini güçlendirecek güvenilir
veri, istatistiki bilgi üretimini
sağlayacak stratejik yönetim
anlayışını tüm birimlerde hayata
geçirmek
Faaliyet ve projelerin stratejik
yönetim anlayışına uygun olarak
yürütülmesini sağlamak

Stratejik Hedef 8.2

Stratejik Hedef 8.3

Stratejik Hedef 8.4

Hazırlanan faaliyet raporu sayısı

Eğitim seminer sayısı

Adet

Adet

Adet

Yüzde

Tahakkuk tahsil oranı

Yapılan toplantı sayısı

Adet

Hazırlanan istatistik sayısı

Stratejik Hedef 8.1

Adet

Adet

Hazırlanan performans esaslı bütçe sayısı

Güçlü bir mali yapı oluşturmak
amacıyla alternatif finans
kaynaklarını geliştirmek, bütçeyi
stratejik planlama ve performans
esaslı bütçelemeye göre
hazırlamak

Ön mali kontrol yapılan işlem sayısı

Adet

Denetim Ve Tespit Sayısı

Kaçak su kullanımını en aza indirmek
için gerekli tedbirleri almak

Stratejik Hedef 7.3

Adet

Uzaktan yükleme yapılan sayaç sayısı
Adet

Adet

Telefon üzerinden yapılan abone sayısı

Hazırlanan tanıtıcı ve bilgilendirici materyal
sayısı

Adet

Yenilenen Sayaç Sayısı

Vatandaşların su aboneliği ile
ilgili talep ve şikayetlerini çözüme
kavuşturmak için çalışmalar yapmak

Adet

Değiştirilen Arızalı Sayaç Sayısı

Adet

Adet

Güncellenen Abone Sayısı

Bakım Onarım İşlem Sayısı

Adet

Gösterge
Türü

Okunan Sayaç Sayısı

Gösterge

Stratejik Hedef 7.2

Stratejik Hedef 7.1

Abonelik iş ve işlemlerini hızlı, etkin
bir şekilde yürütmek

Stratejik Hedef

118
118

Abone iş ve işlemlerini hızlı ve
etkin bir şekilde gerçekleştirerek
vatandaş memnuniyetini en üst
düzeye çıkarmak.

No

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum

Strateji Gel.
Dai. Bşk.- Mali
HizmetlerDai. Bşk

Abone İşleri Dai.
Bşk.

Birim

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9

Kurumsal işleyişin hızlı ve etkin
yapılabilmesi amacıyla gerekli
fiziksel ihtiyaçları karşılamak,
havza koruma ve erozyonla
mücadeleyi gerçekleştirmek

Stratejik Amaç

Baraj havzaları ve tesislerde
erozyonla mücadele amacıyla
ağaçlandırma çalışmalarını
yürütmek
Kurumun ihtiyaç duyduğu makine,
araç ve gereçleri sürekliliğini
sağlamak için çalışmalar yürütmek
Kalite ve miktar açısından su
kaynaklarını korumak, geliştirmek
ve sürdürülebilir şekilde kullanmak
için katılımcı ve bütünleşik bir
yaklaşımla havza koruma, kontrol
faaliyetlerini yürütmek
Kurumsal işleyişin etkin ve
ekonomik biçimde yürütülmesine
en üst düzeyde katkı sağlamak

Stratejik Hedef 9.2

Stratejik Hedef 9.3

Stratejik Hedef 9.4

Stratejik Hedef 9.5

Stratejik Hedef 9.1

Adet
Adet
Adet
Adet

Hazırlanan materyal sayısı
Hazırlanan sivil savunma planı sayısı
Dolumu yapılan yangın söndürme cihazı
sayısı
Güvenliği sağlanan birim sayısı

Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Miktar
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet

Sosyal faaliyet sayısı
Yararlanan kişi sayısı
Gelen giden evrak sayısı
Eğitim sayısı
Eğitime katılan kişi sayısı
Ağaçlandırılan alan
Dikilen ağaç / fidan sayısı
üretilen malzeme sayısı
bakım ve onarımı yapılan malzeme sayısı
Bakım ve onarımı yapılan araç sayısı
Yedek parça değişim sayısı

Sayı

Adet

Adet

Adet

Adet

Gösterge
Türü

Çözüme kavuşturulan talep sayısı

Gösterge

Yapılan abonelik sayısı.
Hizmetlerin yürütülmesinde
sürekliliği sağlamak için gerekli tüm Bakım onarım sayısı
lojistik çalışmaları gerçekleştirmek
Temizlik yapılan birim sayısı
ve devamlılığını sağlamak
Arşiv hizmet binası yapımı.

Stratejik Hedef
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No

Ticaret Dai. Bşk

Çevre Koruma
Dai. Bşk.

Makine ve
Malzeme İk. Dai.
Bşk.

Destek Hiz. Dai.
Bşk.

Birim

Stratejik Plan
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Stratejik Amaç

Çalışanların tüm süreçlerde
verimlilik ve performanslarının
artırılmasına yönelik çağdaş insan
kaynakları politikası geliştirmek ve
uygulamak.

Varlıklarla ilgili tüm işlemlerin
en hızlı ve verimli bir şekilde
gerçekleşmesini sağlamak

No

10

11

-

Gelecekteki su ihtiyacı konusunda analiz
çalışmaları yapmak, su kaynaklarının
geliştirilmesi, bilinçli kullanılması ve
korunmasına yönelik etkili yöntem ve
politikalar geliştirmek, veri bankası
oluşturmak.

Stratejik Hedef 11.3

Adet

Satın alınan gayrimenkul sayısı

-

-

Adet

Kiralanan gayrimenkul sayısı

Miktar

Kamulaştırılan arsa arazi alanı

-

Stratejik Hedef 11.1

Adet

Analiz sayısı

Kurumumuza ait işletmelerin verimli bir
şekilde işletilmesi için gerekli çalışmaları
yapmak

Gerekli yatırımların yapılabilmesi için proje
kapsamında yer alan taşınmazlarla ilgili her
türlü işlemi gerçekleştirmek

Adet

Adet

Tetkik ve tedavi yapılan personel sayısı
Eylem planı sayısı

Adet

Adet

Adet

Gösterge
Türü

Eğitime katılan kişi sayısı

İşlem yapılan personel sayısı

Gösterge

Stratejik Hedef 11.2

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını etkin bir
şekilde sürdürmek

Stratejik Hedef 10.2

Stratejik Hedef 10.1

120
120

Çağdaş insan kaynakları yönetim ve eğitim
politikalarını yürütmek

Stratejik Hedef

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum

Etüd Planlama
Dai.Bşk

İşletmeler Dai.
Bşk.

Emlak İstimlak
Dai. Bşk.

İnsan Kay. ve Eğ.
Dai. Bşk.

Birim

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç

Stratejik yönetim anlayışı ve hukuka
uygunluk ilkesinden hareketle etkin
bir iletişim ve denetim mekanizması
oluşturmak

Hizmetlerin etkin ve verimli şekilde
yürütülmesi için gerekli alt yapı ve
üst yapı çalışmalarını yürütmek.

12

13

Stratejik Hedef 12.4

Stratejik Hedef 13.1

Kurum adına yürütülen tüm süreçlerde
etkinliği artıracak iç denetim uygulamalarını
yürütmek

Su, atık su ve yağmursuyu hizmetlerinin
gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli yatırım
ve inşaat işlerini yapmak

Hukuki faaliyetleri etkin bir şekilde yürütmek

Stratejik Hedef 12.3

Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet

Eğitim sayısı
Sonuçlandırılan dava sayısı
İcra takip dosya sayısı
Verilen hukuki mütalaa sayısı
Denetim rapor sayısı
Danışmanlık hizmeti verilen konu sayısı
Eğitim sayısı
Üretilen proje sayısı
Gerçekleştirilen proje sayısı
Üretilen proje sayısı
Gerçekleştirilen proje sayısı
Üretilen proje sayısı
Gerçekleştirilen proje sayısı
Bakım ve onarım sayısı

Kurumun nicelik ve nitelik bakımından en üst
düzeye ulaşmasını sağlayacak denetim ve
rehberlik faaliyetlerini yürütmek

Stratejik Hedef 12.2

Adet

Gösterge
Türü

Denetim rapor sayısı

Kurumun idari faaliyetlerini modern yönetim
anlayışı içerisinde etkin bir biçimde yürütmek Yönetim kurulu toplantı sayısı
ve gerekli iletişim ve koordinasyonu sağlamak

Gösterge

Stratejik Hedef 12.1

Stratejik Hedef
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No

Yatırım ve İnşaat
Dai. Bşk.

İç Denetim Bir.
Bşk

Hukuk Müşavirliği

Teftiş Kurulu Bşk.

Özel Kalem Müd.

Birim

Stratejik Plan
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4 / Maliyetlendirme ve Toplam Kaynak İhtiyacı
Stratejik plan çalışmaları kapsamında belirlediğimiz amaç ve hedeflerin ve bunları gerçekleştirecek
faaliyet ve projelerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya
konulması suretiyle politika tercihlerinin ve karar
alma sürecinin rasyonelleştirilmesi maliyetlendirme
sürecindeki temel amaçtır. Maliyetlendirme, kamu
idarelerinin stratejik planları ile bütçeleri arasındaki
bağlantıyı kuran güçlendiren ve harcamaların öncelikle dirilmesi sürecine yardımcı olan bir süreçtir.
Amaç ve hedeflere yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler le bunların
kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenir.

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum

122
122

Kurum faaliyet ve projeleri belirlenirken aşağıdaki sorulara cevaplar aranmış ve analitik bir yaklaşımla her bir faaliyet/proje belirlenmiştir. Herhangi
bir hedefle ilişkisi kurulamayan faaliyet/projeler
maliyetlendirmede dikkate alınmamıştır. Kısaca

halihazırda yürütülen veya yürütülmesi planlanan
faaliyetler/projeler mutlaka bir hedef ve amaçla ilişkilendirilmiştir.
Maliyetlendirme sürecine temel teşkil eden faaliyetlerin/projelerin ortaya konulmasında şu sorulara
cevap aranmıştır:
•

Hedefi gerçekleştirecek faaliyet ve projeler nelerdir?

•

Hedefin gerçekleştirilmesinde bu faaliyetin/
projenin rolü ve önemi nedir?

•

Bu faaliyet/proje gerekli mi?

•

Belirlenen faaliyetler/projelerin tamamı gerçekleştirildiğinde hedefe ulaşılıyor mu?

•

Hedefleri ve altında yer alan faaliyetleri/projeleri yerine getirmekten sorumlu olan birimler
kimlerdir ve sorumlulukları nelerdir?

Stratejik Plan

Stratejik planda belirlediğimiz amaç ve hedefleri
gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlediğimiz her
bir faaliyet ve projemizin fayda maliyet analiz metodu esas alınarak yaklaşık maliyetleri belirlenmiş
sırasıyla faaliyet ve projelerin ilişkili olduğu hedef
ve amaçların kaynak ihtiyacı ortaya konmuştur. Kısaca hedeflerin maliyet tahmini toplamından her
bir amacın tahmini maliyeti, amaç maliyetleri toplamından ise stratejik planın o yılki tahmini maliyeti
belirlenmiştir. Beş yıllık toplam ise planın toplam
tahmini maliyetini verecektir
Stratejik plan bütçe ilişkisini ayrıntılı olarak ortaya koyan belge performans programlarıdır. Performans programında ilgili yılın öncelikli amaç ve
hedefleri ile o amaç ve hedefleri gerçekleştirecek
faaliyet/projelere, bunların maliyetine ayrıntılı olarak

yer verilir. 5018 sayılı yasa uyarınca kural olarak kurum bütçelerinin performans programları ve stratejik planlara dayalı olarak hazırlanması zorunludur.
2015-2019 Stratejik Plan döneminde gerçekleştirmeyi düşündüğümüz amaç ve hedeflerimize ilişkin
toplam tahmini kaynak ihtiyacımız belirlenmiştir.
Yıllık performans programları ile mali veriler ortaya
konulacaktır.
KAYNAK İHTİYACI:
2015 yılı toplam kaynak ihtiyacı 2.527.000.000,00
TL olarak belirlenmiştir.

123
123
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273.974.000,00
1.008.127.000,00
58.025.000,00
373.995.000,00
96.491.000,00
175.291.000,00
958.000,00
314.145.000,00

67.909.000,00
1.459.000,00
76.154.000,00

Su ihtiyacının karşılanmasında sürekliliğin sağlanması için gerekli
projeleri üretmek, tedbirleri almak ve alt yapı çalışmalarını yürütmek

Su, atıksu ve yağmursuyu alt yapı hizmetlerini hızlı, etkin ve sürekli
olarak yürütmek

Çevre sağlığını ve ekolojik dengeyi koruma amacıyla kullanılmış
suların arıtılmasını sağlamak.

Daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak amacıyla kullanılmış suları
uzaklaştırmak.

Hizmet sunumunda hız ve kaliteyi arttırmak için bilgi işlem
teknolojilerini en üst düzeyde kullanmak ve gerekli teknolojik
altyapıyı sağlamak

Abone iş ve işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirerek
vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak.

Stratejik yönetim anlayışına uygun olacak şekilde güçlü bir mali
yapı oluşturmak

Etkili, hızlı ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak amacıyla
gerekli fiziksel ihtiyaçları karşılamak, havza koruma ve erozyonla
mücadeleyi gerçekleştirmek

Çalışanların tüm süreçlerde verimlilik ve performanslarının
artırılmasına yönelik çağdaş insan kaynakları politikası geliştirmek
ve uygulamak

Varlıklarla ilgili tüm işlemlerin en hızlı ve verimli bir şekilde
gerçekleşmesini sağlamak

Stratejik yönetim anlayışı ve hukuka uygunluk ilkesinden hareketle
etkin bir iletişim ve denetim mekanizması oluşturmak

Hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli alt yapı
ve üst yapı çalışmalarını yürütmek.
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2.527.000.000,00
130.000.000,00
2.657.000.000,00

Toplam

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Tablosundaki Anapara
Ödemeleri

Genel Toplam

495.000,00

79.977.000,00

Ankara halkına içilebilir, temiz ve kaliteli su temin etmek

2015

1
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308.993.000,00

90.199.000,00

2017

85.888.000,00

1.646.000,00

76.589.000,00

558.000,00

354.298.000,00

1.080.000,00

197.697.000,00

108.825.000,00

421.800.000,00

65.441.000,00

70.000.000,00
2.790.000.000,00 2.920.000.000,00

105.000.000,00

2.685.000.000,00 2.850.000.000,00

80.916.000,00

1.550.000,00

72.155.000,00

526.000,00

333.786.000,00

1.017.000,00

186.251.000,00

102.524.000,00

397.379.000,00

61.655.000,00

1.071.160.000,00 1.136.986.000,00

291.104.000,00

84.977.000,00

2016
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3.049.000.000,00

34.000.000,00

3.015.000.000,00

90.861.000,00

1.741.000,00

81.023.000,00

591.000,00

374.810.000,00

1.143.000,00

209.142.000,00

115.125.000,00

446.219.000,00

69.232.000,00

1.202.811.000,00

326.882.000,00

95.420.000,00

2018

3.198.950.000,00

23.775.000,00

3.175.175.000,00

95.688.000,00

1.833.000,00

85.328.000,00

622.000,00

394.723.000,00

1.203.000,00

220.253.000,00

121.241.000,00

469.925.000,00

72.908.000,00

1.266.712.000,00

344.248.000,00

100.491.000,00

2019
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Red Ve İadeler (-)

09

130.000.000,00
2.657.000.000,00

GENEL TOPLAM

251.000.000,00

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Dış
Kredilerin Anapara Ödemeleri

Yedek Ödenekler

09

170.000.000,00
2.527.000.000,00

Borç Verme

08

798.120.000,00

18.746.000,00

15.000.000,00

GİDER TOPLAMI

Cari Transferler

Faiz Giderlerİ

04

Sermaye Giderleri

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

03

05

26.531.000,00

02
1.091.820.000,00

155.783.000,00

Personel Giderleri

2015 Bütçe Tahmini

Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri

06

2.790.000.000,00

-795.000

100.000.000

434.536.000

2.256.259.000

2016 Bütçe
Tahmini
500.000.000
50.000.000
-1.000.000
3.049.000.000,00

450.706.000
100.000.000
-841.000
2.920.000.000,00

2.790.000.000,00

105.000.000,00

2.685.000.000,00

255.600.000,00

180.200.000,00

850.671.000,00

19.896.000,00

7.112.000,00

1.178.192.000,00

28.126.000,00

165.203.000,00

2016 Bütçe
Tahmini

23.000.000,00
180.000.000,00
275.000.000,00
3.015.000.000,00
34.000.000,00
3.049.000.000,00

191.032.000,00
261.236.000,00
2.850.000.000,00
70.000.000,00
2.920.000.000,00

2.200.000,00

5.075.000,00

970.000.000,00

1.349.300.000,00

1.247.631.000,00
21.054.000,00

31.500.000,00

29.798.000,00

919.228.000,00

184.000.000,00

174.946.000,00

2017 Bütçe Tahmini

2018 Bütçe Tahmini

2.500.000.000

2018 Bütçe Tahmini

2.370.135.000

2017 Bütçe Tahmini
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2.657.000.000,00

-750.000,00

100.000.000,00

424.310.000,00

2.133.440.000,00

2015 Bütçe Tahmini
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Açıklama

Kodu

GELİR TOPLAMI

Diğer Gelirler

Alacaklardan Tahsilatlar

05

Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

03

08

Açıklama
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Kodu
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3.198.950.000,00

23.775.000,00

3.175.175.000,00

290.000.000,00

190.000.000,00

1.018.500.000,00

25.000.000,00

1.675.000,00

1.420.000.000,00

35.000.000,00

195.000.000,00

2019 Bütçe Tahmini

3.198.950.000,00

-1.050.000

50.000.000

550.000.000

2.600.000.000

2019 Bütçe Tahmini
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1 / İzleme ve Değerlendirme
İzleme ve değerlendirme idarenin amaç ve hedeflerine ulaşma konusunda planlamanın beklenen
katkıyı sağlayıp sağlamadığını izleme ve değerlendirme standartları çerçevesinde değerlendirilmesi
ve iyileştirmeye yönelik eylemlerin geçekleştirilmesi
sürecidir. İzleme ve değerlendirme ile idare faaliyetlerinin vizyon ve misyon doğrultusunda hedeflerle
uyumlu olarak yürütülüp yürütülmediği, risk yönetimi
esasları çerçevesinde gerekli kontrollerin öngörülüp
öngörülmediği, söz konusu kontrollerin uygulanıp
uygulanmadığı, iletişimin açık ve yeterli olup olmadığı gibi hususlar tespit edilip değerlendirilmektedir.

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum
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Kısaca izleme ve değerlendirme; idarenin amaç ve
hedeflerine ulaşma konusunda uygulama düzeyinin
incelenmesi ile iyileştirmeye açık alanlarının tespit
edilerek düzeltici önlemlerin belirlenmesini kapsayan bir süreçtir.
Stratejik Plan uygulamalarının belirli periyotlarla izleme ve değerlendirilmesinin yapılarak gerekli önlemlerin alınması ve uygulamaya dâhil edilmesi
planın etkinliğinin sağlanması açısından son derece
önemlidir.
Genel Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planı Belediyemiz Meclis onayını takiben yürürlüğe girerek
uygulanmaya başlayacak ve önümüzdeki beş yıllık
süreçte planda ulaşılması taahhüt edilen amaç ve
hedefler gerçekleştirilecektir. Önceki yıllarda başlatılan çalışmalar ile düzenli olarak her yıl yürütülen hizmetlere 2015-2019 bu plan döneminde de devam
edilecek, bu çalışmalardan bir kısmı plan dönemi
içinde sonlandırılacaktır. Söz konusu çalışmaların
başarıya ulaşmasında personel gereksinimi dâhil
tüm gereksinimler karşılanacak özellikle en önemli
kaynak olan insan kaynağı nitelik ve nicelik olarak
geliştirilecektir.

Stratejik planın uygulanmaya başlaması ile birlikte
misyon, vizyon ve temel değerler doğrultusunda yürütülecek çalışmaları izleme süreci de başlayacaktır.
Bu süreçte stratejik planda ortaya konulan amaç ve
hedeflere ne ölçüde erişildiği, belirlenen performans
göstergelerinden de yararlanılarak, sistemli bir şekilde izlenecek ve belirli aralıklarla raporlanacaktır. Bu
raporlar hedeflerin gerçekleşme düzeyleri hakkında
sorumlu birimlerden elde edilen açıklama ve yorumları içerecektir.
İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılabilmesi, ancak uygun veri ve istatistiklerin üretilmesi ile
mümkündür. Amaca uygun doğru ve tutarlı verilerin
varlığı, stratejik planın başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için gereklidir. İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi,
uygulama aşamasına geçmeden önce stratejik
planda ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergelerle ilişkilendirilmesini gerektirmektedir. Bu açıdan 2015-2019 Stratejik Plan çalışmaları
kapsamında geliştirilen performans göstergeleri
planın izlenmesi ve değerlendirilmesi açısından ilk
adımı oluşturmaktadır.
Bir sonraki aşamada stratejik planın amacına uygun
ve planlandığı şekilde yürüyüp yürümediğinin kontrolü için denetleme, performans izleme ve üst yönetime gerekli geribildirimi yapma amacıyla doğru ve
zamanında bilgi akışını sağlayan bir yönetim sistemi
oluşturulacaktır. Kurumsal performansın izlenmesi
ve değerlendirilmesi performans hedeflerine ulaşmak için kullanılan yöntem ile yürütülen çalışmaların
ve bunlardan elde edilen sonuçların değerlendirilmesi süreci olarak tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle performans değerlendirmesi, izleme raporları
da göz önünde bulundurularak uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve belirlenen amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun
karşılaştırmalı bir analizidir.

Stratejik Plan

İzleme ve değerlendirme birbirlerini tamamlayan
faaliyetlerdir. Değerlendirme faaliyetinin başarısı, izlemenin ne kadar iyi planlandığına ve tüm aşamalarda ne kadar iyi uygulandığına bağlıdır. Bu nedenle,
izleme ve değerlendirme çabalarının hem “izleme”
faaliyetlerini hem de “değerlendirme” faaliyetlerini
kapsaması çok önemlidir İzleme ve değerlendirme
kendi başına bir amaç olarak ele alınmamalı planlama ve bütçeleme süreçlerinin sonuçlarla izlenebilirliğini sağlayan sistematik bir yapı olarak kurgulanmalıdır. Sonuçların planlama ve bütçeleme süreçleriyle
bütünleştirilme çabası kurum kültürünün gelişmesine, yerleşmesine ve kaynaklarının etkin, verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır. Zira kurum girdilere
odaklanmayı bırakarak ne tür sonuçlar elde edileceğine ve nasıl başarılı olunacağı sorularına cevap
arayana bir yapıya dönüşecektir.

1.

Sonuç Odaklılık

2.

Bütünleşik Yönetim Bilgi ve Karar Destek Sistemi

3.

Plan Bütçe İlişkisini Kuran Performans Esaslı
Bütçeleme Sistemi

4.

Sonuç Yönelimli Personel Performans Değerlendirme Sistemi

5.

Performans Esaslı Değerlendirme ve Raporlama

Bu çalışmalarda üretilen veriler ışığında dönemsel
olarak planda gerçekleştirilen/gerçekleştirilemeyen
faaliyetler ile varsa karşılaşılan sorunlar, riskler ve bu
sorun ve risklere ilişkin çözüm önerileri sistematik bir
bakışla üst yönetime raporlanmakta, üst yönetimin
direktifleri doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapılarak kurum hizmet ve faaliyetlerinin istenilen düzeyde ve kesintisiz yürütülmesi sağlanmaktadır.
İzleme ve değerlendirmede etkin olarak kullanılan
raporlama yöntemi ise her yıl sonu ilgili yılın performansını ayrıntıları ile analiz eden ve kamuoyu
ile paylaşılan Faaliyet Raporlarıdır. Bunun yanında
daha teknik düzeylerde hazırlanıp; analitik bütçe
kapsamında hazırlanan raporlar vb; ilgili mercilere
sunulan raporlar da kurumumuzca üretilmekte ve
kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
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Bu gerçekten hareketle kurumumuz planlama çalışmalarının izlenmesi ve değerlendirilmesini önemsemekte ve aşağıda sıraladığımız bileşenler çerçevesinde izleme ve değerlendirme faaliyetlerini
yürütmektedir.

Yukarıda zikredilen bileşenler ve bu bileşenlere yönelik belirlenen ölçüm kriterleri esas alınarak yürüttüğümüz izleme ve değerlendirme çalışmalarımız,
stratejik planda belirlediğimiz hedefler ve kurumsal
gelişim çalışmaları kapsamında yürüttüğümüz iç
kontrol çalışmaları ile yine kalite yönetim çalışmalarında elde edilen kazanımların neler olduğu analitik
bir yaklaşımla ortaya konmaktadır.
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