“ Su Hayattir “

Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman
benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu
vaziyet karþýsýnda alýnacak tedbirin ne olduðuna karar vermek.

Aziz KOCAOÐLU
Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný

SUNUM
Stratejik yönetim, bir kurumun uzun dönemde
amaçlarýný gerçekleþtirmek üzere kaynaklarýný etkili ve
verimli kullanma sürecidir. Stratejik yönetimin temel
unsuru ise, stratejik planlamadýr. Stratejik planlama,
kamu yönetimine yeni bir anlayýþ getirmekte,
katýlýmcýlýkla biçimlenen süreçlere, sonuçlara ve hesap
verebilirliðe dayalý bir yaklaþým sergilemektedir. Bu
yaklaþýmla, yönetimde kalite, kamu kaynaklarýnýn daha
verimli, daha etkin ve daha ekonomik kullanýlmasý
amaçlanmaktadýr.
Stratejik Planlama, 2003 yýlýndan itibaren yapýlan yeni
yasal düzenlemeler ile gündeme gelmiþtir. Yerel
yönetimlerin görev ve yetkilerini düzenleyen, baþta
5393 sayýlý Belediye Kanunu, 5216 sayýlý Büyükþehir
Belediyesi Kanunu ve 5302 sayýlý Ýl Özel Ýdaresi Kanunu
ile 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu,
merkezi yönetim ve yerel yönetim kurumlarýnýn, beþ
yýllýk dönemleri kapsayan stratejik planlara göre
yönetilmesini zorunlu hale getirmiþlerdir.
Günümüzde etkin, verimli, kaliteli ve sorumlu bir
yönetim anlayýþý ve uygulamalarý, ortak bir özlem
halindedir. Hemen herkes kamu yönetiminin verimli ve
etkin olmasýný, adaletle hareket etmesini, kamu
yararýnýn korunmasýný, kaliteli hizmet sunmasýný,
vatandaþlarýn ve çalýþanlarýn yüksek düzeyde
memnuniyetini esas almasýný ve hesap verme
sorumluluðu içinde hareket etmesini beklemektedir.
Kýsacasý, günümüzde kamu yönetimlerinin temel amacý
ve iþlevi, hesap verme sorumluluðunu taþýyarak halkýn
günlük yaþamýný kolaylaþtýrmaktýr.
Hiçbir kurum, paydaþlarýndan baðýmsýz ve onlarýn
desteðini almaksýzýn baþarýya ulaþamaz. Temel yönetim
anlayýþýmýz, baþta çalýþanlarýmýz olmak üzere vatandaþ
merkezli bir bakýþ açýsý içinde hizmetlerimizi en iyi
þekilde yürütmektir. Ýzmir halkýna sunduðumuz
hizmetlerin, deðerli yönetici ve çalýþanlarýmýzýn
katkýlarýyla, gelecekte daha da güçleneceðine
inanýyorum.

Aziz KOCAOÐLU
ÝZMÝR Büyükþehir Belediye Baþkaný

Ýzmir tarihin en eski dönemlerinden beri Ege Bölgesinin ekonomik ve kültürel merkezi olarak
önemini korumuþ bir kentimizdir. Her zaman bir çekim merkezi olarak görülmüþ bu nedenle
önemli ölçüde iç göç almýþ ve almaya devam etmektedir. Artan nüfus baþta su olmak üzere alt yapý
ihtiyaçlarýnýn da hýzlý artmasýna yol açmýþtýr.
Su bir uygarlýðýn ortaya çýkabilmesi ve devamý için yaþamsal önem taþýyan etkenlerin baþýnda
gelmektedir. Kentimizde yaþayan atalarýmýzýn ve bizden önce çalýþan çalýþma arkadaþlarýmýzýn
yapmýþ olduðu su yapýlarýna ÝZSU olarak her geçen gün yeni projeler, yeni tesisler ekleyerek
kentimiz insanýnýn içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarýný daha güvenli olarak karþýlamak, kesintisiz
su vermek mutluluðunu yaþýyoruz.
Suyun dikkatli kullanýmý konusunda Ýzmirli hemþehrilerimizle ortaklaþa düzenlediðimiz su
tasarrufu kampanyalarý son iki yýlda birer Balçova barajý hacminde suyu bize kazandýrmýþtýr.
Ýzmirlilerin gösterdiði duyarlýlýða þükranlarýmýzý arz ederim.
Ayrýca zaman zaman su kalitesinde görülen bozulmalarýn kýsa sürede, doðru yollarla çözüme
kavuþturulmasý ÝZSU tarafýndan saðlanmaktadýr. Bu kapsamda, yaþanan arsenik kirliliðinden
sularýmýzý temizlemek için yapmýþ olduðumuz arýtma tesislerini belirtebiliriz. Dünyanýn sayýlý
büyük arsenik arýtma tesislerinden olan söz konusu tesisleri görmek için çeþitli meslek
gruplarýndan insanlar sýk sýk Ýzmir' e gelmektedir.
Suyun kullanýmýndan sonra ortaya çýkan atýk sularýn sorunsuz bir þekilde toplanmasý ve arýtma
tesislerinde arýtýldýktan sonra doðaya býrakýlmasý bugün en fazla önem verdiðimiz
hizmetlerimizdendir. Bu amaçla, iki yýllýk zaman zarfýnda 5 adet arýtma tesisi yapýlmýþ 6 adet tesisin
ise yapýmý devam etmektedir. Arýtma tesislerini tüm Ýzmir'imizi kapsayacak þekilde yaymak ve
Türkiye'de en büyük arýtma kapasitesinin Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ÝZSU Genel Müdürlüðünde
olmasýný saðlamak önemli hedeflerimizdendir. Ýzmir'imizin yoðunlaþan nüfusuna göre artan su
ihtiyaçlarýný kesintisiz karþýlamak üzere ilgili kuruluþlarla ortak çalýþmalarýmýz devam etmektedir.
Bu kapsamda yapýlmakta olan Gördes Barajý, isale hattý ve arýtma tesisi projeleri þehrimize suyu en
kýsa sürede saðlayacak biçimde planlanmakta ve gerçekleþtirilmektedir. Böylece Ýzmir için Manisa
ve Balýkesir yörelerinden dahi su transferi yapýlmasý, çok daha geniþ kapsamlý projelerin de ÝZSU
tarafýndan baþarý ile gerçekleþtirilebileceðini ortaya koymaktadýr.
ÝZSU olarak Ýzmirli hemþehrilerimiz için hizmetlerimize her geçen gün bir yenisini ekleyerek
çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Üniversitelerimizin bilim insanlarýyla birlikte, Ýzmir Körfezinin
su kalitesi deðiþimlerinden, su havzalarýndaki tarýmsal faaliyetlerinin ne olmasý gerektiðine ve
deniz suyundan tatlý su elde etme imkanlarýna kadar geniþ bir yelpazede sürdürdüðümüz çok sayýda
ortak araþtýrma projesi ile ileri teknoloji uygulamalarýný kentimize taþýyoruz. Böylece, hem
hizmet kalitemizi ve güvenilirliðimizi en üst düzeye çýkarmayý hem de çevreye duyarlý
sürdürülebilir projeler ve yatýrýmlar gerçekleþtirmeyi hedefliyoruz. Baþarýlý çalýþmalara doðru
ilerlerken saygýlarýmýzý sunarýz.

Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN
ÝZSU Genel Müdürü

STRATEJÝK PLANLAMA ÇALIÞMALARI ÜZERÝNE
Stratejik planlama; stratejik yönetim anlayýþýnýn analitik karar almayý, katýlýmý ve
iletiþimi teþvik ederek örgütleri açýklýða, dinamizme ve üretkenliðe motive eden
en temel unsurudur.
Stratejik planlar, günümüz þartlarýnýn en önemli taleplerinden olan daha etkin ve
sorumlu yönetim biçimlerine ulaþabilmede örgütler için akýlcý yol haritalarýdýr.
Kurumumuzun stratejik yönetimin bu kazanýmlarýndan yararlanabilmesi için
stratejik planlama çalýþmalarý bir fýrsat olarak deðerlendirilmiþtir. Gerek ekibimiz
içindeki çalýþma akýþýnda, gerekse kurumumuz birim temsilcileri ile
deðerlendirme ve bilgilendirme toplantýlarýnda stratejik plan çalýþmasýnýn
takvimine uygun olarak, çalýþmanýn aþamalarýna ve gerekliliklerine uygun adýmlar
ve stratejiler belirlenmiþtir. Çalýþmalarýmýz boyunca; kurum çalýþanlarýmýz,
birim temsilcilerimiz ve yöneticilerimiz baþta olmak üzere,
iç ve dýþ
paydaþlarýmýzdan ve çeþitli alanlardaki uzmanlardan alýnan çeþitli görüþ, öneri,
bilgi ve deðerlendirmeler çalýþmalarýmýza önemli girdiler ve açýlýmlar saðlamýþtýr.
Kurum çalýþanlarýmýz ve yöneticilerimiz, stratejik plan sürecinde birimlerini
temsilen katkýda bulunan çalýþma arkadaþlarýmýz ve birim yöneticilerimiz, Ýzmir
Büyükþehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüðü Strateji Geliþtirme birimleri
çalýþanlarý ve yöneticileri baþta olmak üzere; çalýþmalarýmýza görüþ, öneri, bilgi
ve deneyimlerini paylaþarak destek veren herkese teþekkürlerimizi sunarýz.
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KURUM ANALZ
I) ZSU Genel Müdürlüü: Kurum ve Hizmetler Tarihçesi
1. çme Suyu Hizmetleri Tarihçesi
Tarihi oldukça eskilere dayanan ve tarihsel/kültürel birikim açsndan zengin bir kent olan
zmir, birçok semtinde oldukça eski içme suyu ebekelerine sahiptir.
1886 ylnda yaplan bir anlama ile zmir’e su getirilmesi ve iletilmesi görevi Belçikal bir
irkete verilmitir. “zmir Osmanl Su irketi” ad altnda kurulan bu irket, Halkapnar’da
bulunan “Diana Hamamlar”n besleyen kaynaklar kullanma sokmutur. Daha sonra bu
hamam sökülerek, bu alanda göl meydana gelebilecek ekilde etraf çevrilmitir. irket
tesislerini burada kurmu ve ehre su buradan verilmitir.

Halkapnar gölü

Su Derleme Yaps
1897 tarihinde 250 beygir gücünde 600 ton/saat kapasitede emme basma tulumbal pompaj
istasyonu kurulmu ve 89,65 m irtifada bulunan 10.360 m³ lük depoya su baslmaya
balanmtr. 1905 ylnda daha yüksek irtifalar için Selvitepe’de Hm=157 m. irtifada
bulunan 600 tonluk depoya 25 ve 40 beygir gücünde, Q =35-40 ton/saat kapasiteli 2 dizel
jeneratör grubu kurulmutur.
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Halkapnar tarihi pompa binas

Halkapnar tarihi pompalar

1944-1970 yllar arasnda sadece mevcut ebeke uzatlm ve eski tesislerin yenilenmesi
çalmalar yaplmtr. 1970 ylnda 5 kaynaktan ehre verilen toplam su debisi Q=1.326
lt/sn olmutur. 1971 ylnda “zmir Metropolitan Alan Master Plan Fizibilite Çalmalar”
balatlmtr. 1973 ylnda 1053 sayl yasa ile DS Genel Müdürlüü ve zmir Belediyesi
arasnda bir protokol tanzim edilerek 2015’e kadarki su temini proje çalmalarna
balanmtr. Anlama çerçevesinde ana kaynaklarn ehre getirilmesi ii DS Genel
Müdürlüü’ne, ehir içindeki datm ebekesi, depolar, pompaj istasyonlar ve yardmc
tesisler yaplmas ii zmir Belediyesine verilmitir. Son düzenlemesi 1986 ylnda DS
Genel Müdürlüü tarafndan yaptrlarak onaylanan, “zmir Kenti çme, Kullanma ve
Endüstri Suyu Temin ve Datm Kati Projesi” 1993-2004-2015 nüfus yl ihtiyaçlarna
göre belli bir program çerçevesinde etap etap gerçekletirilerek günümüze kadar
gelinmitir. Bu projeye göre su temini ve datm ii 4 merhalede planlanmtr:

1.Merhale
2.Merhale
3.Merhale
4.Merhale

:
:
:
:

Göksu-Sarkz Kaynaklarnn salesi
Tahtal Baraj ve Artma Tesisleri
Turgutlu Y.A.S ile Begöz Kaynaklar
Medar Baraj Artma Tesisi
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(4.000 lt/sn)
(5.935 lt/sn)
(4.000 lt/sn)
( 3.200 lt/sn)

Bu merhalelerden 1. ve 2. gerçekletirilmi, 3. merhale yeralt suyunun kirlenmesi
nedeniyle,

4.

merhale

ise

baraj

yaplacak

sahadaki

jeolojik

nedenlerle

gerçekletirilememitir.
2. merhalede yer alan ehrin güney aksnda bulunan Tahtal Baraj 1996 ylnda su tutmaya
balamtr. 1997 ylnda 520.000 m3/gün kapasiteli pompa istasyonu ve artma tesisinin
tamamlanmas akabinde artlm su hatt ksm ksm devreye alnarak zmir Kentinde 24
saat kesintisiz su temin edilmeye balanmtr.

Tahtal Baraj ve gölü

Tahtal çmesuyu Artma

2009 yl itibariyle mevcut su kaynaklar; Halkapnar yeralt sular, Göksu-Sarkz yeralt
sular, Menemen ve Çavuköy yeralt sular, Balçova Cengiz Saran Baraj ve Tahtal
Baraj’dr.
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Gelecekte kente su temini salamaya yönelik çalmalar DS Genel Müdürlüü ve ZSU
Genel Müdürlüü tarafndan yaplmaktadr. Bu kapsamda 2007 ylnda ‘zmir çme Suyu
Gördes-Çalayan Projesi Kati Proje Raporu” DS Genel Müdürlüünce hazrlatlmtr.
Kati Projede su ihtiyaçlarna göre gelecekteki su kaynaklar devreye giri srasna göre
kademelendirilmitir.

Gördes Baraj ve gölü

Çekilecek Su
No

Baraj Ad

hm³/yl

m3/s

1

Gördes

56.54

2.36

2

Çalayan

43.99

1.84

3

Düvertepe

89.25

2.83

4

Balam

41.48

1.73

Toplam

8.76

DS Genel Müdürlüü ve ZSU Genel Müdürlüü arasnda imzalanan protokol ve ek
protokollere istinaden, Gördes Baraj ve Çalayan Baraj için 4,2 m3/sn kapasiteli isale
hatt ve artma tesisi uygulama projeleri yapmna ZSU Genel Müdürlüü’nce 2008 ylnda
balanmtr.
Ayrca, Deirmendere Baraj ve Çaml Baraj yapm için de ilgili kurumlara müracaatlar
yaplm olup deerlendirilmektedir.
Baz bilim adamlar Ege bölgesinin, küresel iklim deiikliklerinden ve bunlarn sonucu
olan yalarn ve su kaynaklarnn azalmasndan Türkiye’de en çok etkilenen bölge
olacan iddia etmektedirler. Küresel iklim deiiminin etkisiyle bölgemizde yaanan
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kuraklk sonucunda zmir’deki yeralt suyu kuyularnda, yöreye göre deien düzeylerde
arsenik art görülmütür. Bu konuda önce üniversitelerden bilim insanlarnn görüleri
alnm ve vakit kaybetmeden onlarn önerilerinin nda arsenik artma tesislerinin
yapm için harekete geçilmitir. 2008 ylnn yaznda, biri dünyann bu alandaki en büyük
artma tesisi olacak olan 3 ayr artma tesisinin ihalesine çklmtr.
Dünyann en büyük arsenik artma tesisi olan Çullu artma tesisinde Göksu ve Sarkz
kuyularndan gelen yeralt sular, Menemen artma tesisinde Menemen ve Çavuköy
kuyularndan gelen yeralt sular ve Halkapnar artma tesisinde ise Halkapnar
kuyularndan gelen yeralt sular arsenikten arndrlarak ülkemiz ve dünya standartlarna
uygun temiz içme suyu elde edilmesi hedeflenmitir. Her 3 arsenik artma tesisi de 4 Mart
2009 itibari ile tam kapasite ile devreye girmitir. Böylece Türkiye’de ilk defa bu boyutta
ve nitelikte yeralt suyu artma tesislerinin devreye girdii zmir’de, ZSU bir ilke imza
atm ve halkmza güvenli temiz içme suyu salamtr.

Göksu ve Sarkz kuyular arsenik artma tesisi
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Menemen kuyular arsenik artma tesisi

Halkapnar kuyular arsenik artma tesisi

LETME HALNDE OLAN ÇMESUYU ARITMA TESSLER:
Tahtal çmesuyu Artma Tesisi

:

520.000 m³/gün

Balçova çmesuyu artma Tesisi

:

70.000 m³/gün

Aliaa çmesuyu Artma Tesisi

:

6.000 m³/gün

Ürkmez çmesuyu Artma Tesisi

:

9.000 m³/gün

Çullu çmesuyu artma Tesisi

:

260.000 m³/gün

Menemen çmesuyu Artma Tesisi

:

51.000 m³/gün

Halkapnar çmesuyu Artma Tesisi

:

86.000 m³/gün
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5216 Sayl yasa ile ZSU görev kapsamna giren köy yerleik alanlarnn içmesuyu
ihtiyaçlar yeralt su kaynaklar ile karlanmaktadr. Alternatif kaynak bulunamadndan
su kalitesinin iyiletirilmesi için paket/modüler artma tesisleri kurulmutur.

Bornova Çiçekli Köyü çmesuyu Art.Tes. :

260 m3/gün

zmir Yüksek Tekn.Enst.çmesuyu Art.Tes. :

604 m3/gün

Foça Yeniköy çmesuyu Artma Tesisi

:

260 m3/gün

Torbal Helvac çmesuyu Artma Tesisi

:

518 m3/gün

Torbal Ormanköy çmesuyu Artma Tesisi :

777 m3/gün

Bayndr Kzlcaaaç çmesuyu Art.Tesisi :

260 m3/gün
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2. Kanalizasyon Hizmetleri Tarihçesi
Evsel ve endüstriyel atksularn toplanp artldktan sonra alc ortam olan zmir
Körfezi’nin d kesimine verilmesi amacyla 1969–1971 yllarnda DS Genel
Müdürlüü’nce “Master Plan ve Fizibilite Raporu” hazrlatlmtr. Geçen zaman zarfnda
bu raporun revize edilmesi gerekli görülmü ve bu görev ller Bankas Genel Müdürlüü
tarafndan Su-Yap Müavirlik Mühendislik Koll. ti.’ne verilmitir. Bu çalmalar 1981
ylnda tamamlanm olup mar ve skan Bakanlnca tasdik edilmitir.
Master plana göre Büyük Kanal Projesi; Çili Atksu Artma tesisi, ana kuaklama
kanallar, kollektörler, pompa istasyonlar, ehir ebekesi, yamur suyu kanallarnn
toplamndan olumutur.
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Kanalizasyon fotoraflar (Seferihisar Orhanl Köyü Kanalizasyonu)
Takip eden zamanda artma tesisinin ina edilerek artlm sularn da orta körfeze verilmesi
konusunda en uygun yer aratrmas ve artma teknolojisinin ne olacann belirlenmesi
ihtiyac domutur. Bu amaçla ller Bankas Genel Müdürlüü söz konusu iin fizibilite
(olabilirlik) çalmalarnn yaplmasn Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendislii
Bölümü’ne vermitir. Fizibilite etüd raporu tamamlanm ve Büyükehir Belediyesi
Bakanlna sunulmutur. Sonuç olarak artma tesisi için Çili Hava Meydan güneyinde
u anda kurulu bulunan 3.000 ha.’lk alan uygun bulunmu ve kamulatrma çalmalar
yürütülmütür.
Toplanan atksular artma tesisine tayan ve körfezi boydan boya saran 48 km’lik ana
kuaklama kanal, ller Bankas’nca 4 ksm halinde ihale edilmi ve ina edilmitir.
zmir Kanalizasyon Projesi; Güzelbahçe’den balayp Çili’de havaalannn güneyinde yer
alan kentsel atksu artma tesisine kadar körfezi çevreleyen ana kuaklama kanal 65 km.
uzunluundadr. Ana kuaklama kanal üzerinde 4 büyük pompa istasyonu bulunmaktadr.
zmir Kenti’nin atksularn ana kuaklama kanalna tayan yaklak 95 km. uzunluunda
tali kolektörler ve yaklak 3000 km. uzunluundaki mevcut pis su ebekesi Büyük Kanal
Projesi’nin toplama sistemini oluturmaktadr.
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Atksu artma tesisi sisteminin havalandrmal lagün sisteminden ileri biyolojik artma
sistemi

olarak

revize

edilmesi

1990’l

yllarda

ZSU

Genel

Müdürlüü’nce

kararlatrlmtr.
zmir Kanalizasyon Projesi kapsamnda; dere slahlar, tersip bentleri, 2 adet atksu artma
tesisi, büyük çapl kollektör ve kanalizasyon ebekesi ZSU Genel Müdürlüü’nce ihale
edilmi ve ina edilmitir.
Çili’de bulunan 7m³/sn (605.000m³/gün) kapasiteli atksu artma tesisine iletilip, ileri
biyolojik yöntemlerle artlan atksular 2.5 km.lik dearj hatt ile orta körfeze verilmektedir.
Büyük Kanal Projesi bileenlerinden Çili Atksu Artma Tesisi 2000 ylnda tamamlanarak
devreye alnmtr.

Çili Atksu Artma Tesisi (ÇAAT)
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Toplanan pis suyu artma tesisine tayan ve körfezi boydan boya saran 48.904m’lik ana
kuaklama kanal, ller Bankasnca 4 ksm halinde ihale edilmi ve ina edilmitir.
Tüm pompa istasyonlar, artma tesisine kadar uzanan kolektörler, artma tesisinin
projelendirilmesi ve yapm ZSU Genel Müdürlüü tarafndan gerçekletirilmitir.

Gümrük Pompa stasyonu
Aktif çamur metodu ile fosfor ve azot gideriminin de yapld biyolojik artma sistemine
göre çalan tesis faz baznda ina edilmitir. Çili Atk su Artma Tesisinde üçüncü faz 12
Austos 2001 tarihinde devreye alnmtr. Tesis kuru havalarda ortalama 7 m3/sn, yal
havalarda maksimum 12 m3/sn atk su artabilecek kapasitesinde tasarlanmtr. Bu verim
deerlerine göre yl içerisinde yaplan analiz sonuçlar incelendiinde; izin verilen Su
Kirlilii Kontrol Yönetmelii (SKKY) tablolarnda belirtilen snr deerlerin içerisinde
çallmakta olduu görülmektedir.
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zmir’in Güzelbahçe lçesi ve Narldere’nin bir bölümünün atksularn artmak amacyla
planlanan 250 lt/sn (21.600m³/gün) kapasiteli leri Biyolojik Güneybat Atksu Artma
Tesisi’nin inaa çalmalarna 2001 ylnda balanp 2002 tarihin de tamamlanarak devreye
alnmtr.

Güneybat Atksu Artma Tesisi
100 bin kiilik nüfusa sahip zmir li Menderes lçesi çevre yerleim alanlarndan,
Menderes Havaalanndan ve Kskköy Küçük Sanayi Sitesi’nden gelen atksularn Tahtal
Baraj Gölü’ne karmasn önlemek amacyla Havza Atksu Artma Tesisi kurulmu ve
Aralk 2004’te faaliyete geçmitir. 250 lt/sn kapasiteye sahip azot ve fosfor artmn da
içeren ileri biyolojik artma sistemine sahip olan bu tesis, zmir’de kurulan 3. atksu artma
tesisidir.
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Havza Atksu Artma Tesisi
5216 sayl Büyükehir Belediyesi Kanunu’nun 2004 ylnda yürürlüe girmesiyle zmir
Büyükehir Belediyesi’ne balanan ilçe ve beldelerle birlikte toplam 21 ilçe ve 185 orman
köyünün mevcut artma tesislerinin iletimi ZSU Genel Müdürlüü’nün denetimine
geçmitir. Bu balamda; Foça lçesi’ne bal Kozbeyli orman köyünün atk sularn
toplayp artan artma tesisleri 2007 ylnda ZSU Genel Müdürlüü tarafndan iletilmeye
balanmtr.
2004 ylnda Foça lçesine bal Baaras Beldesinde yapm aamasnda bulunan atksu
artma tesisi ZSU Genel Müdürlüü’ne devredilmi ve bu tesis ZSU tarafndan günün
artlarna uygun olarak tamamlanarak 2007’de iletmeye alnmtr. 5216 Sayl Yasa
gerei eklenen ilçeler de dahil olmak üzere, ZSU Genel Müdürlüü’nün mal varl olan
ve devreye alnp iletilen atksu artma tesislerinin listesi özet olarak aada verilmitir.
Söz konusu atksu artma tesislerine ait analiz sonuçlar incelendiinde; izin verilen Su
Kirlilii Kontrol Yönetmelii (SKKY) tablolarnda belirtilen snr deerlerin içerisinde
çalmakta olduklar görülmektedir.
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LETME HALNDE OLAN ATIKSU ARITMA TESSLER:
Çili Atksu Artma Tesisi

: 605.000 m³/gün (leri Biyolojik Artma)

Güneybat Atksu Artma Tesisi

: 21.600 m³/gün

Havza Atksu Artma Tesisi

: 21.600 m³/gün (leri Biyolojik Artma)

Urla lçesi Atksu Artma Tesisi

: 21.600 m3/gün

(leri Biyolojik Artma)

Bayndr lçesi Atksu Artma Tesisi

: 6.912 m3/gün

(leri Biyolojik Artma)

Foça Atksu Artma Tesisi

: 9.763 m³/gün

(leri Biyolojik Artma)

(leri Biyolojik Artma)

5216 Sayl Yasa gerei eklenen ilçeler de dahil olmak üzere, ZSU Genel Müdürlüü’nün
mal varl olan ve devreye alnp iletilen atksu artma tesisleri özet olarak aada
verilmitir:

Yüksek Teknoloji Enst. Atksu Art. Tesisi :

2.250 m³/gün (Biyolojik Artma)

Gümüldür Atksu Artma Tesisi

:

900 m³/gün (Biyolojik Artma)

Baaras Atksu Artma Tesisi

:

2.100 m³/gün (Biyolojik Artma)

Kozbeyli Atksu Artma Tesisi

:

1.800 m³/gün (Biyolojik Artma)

Halilbeyli Atksu Artma Tesisi

:

1.300 m³/gün (Biyolojik Artma)

Hacömerli Atksu Artma Tesisi

:

500 m³/gün (Biyolojik Artma)
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3. ZSU Genel Müdürlüü’nün Kuruluu
Su ve kanalizasyon hizmetlerinin zmir Büyükehir Belediyesi’ne bal ayr bir kurulu
tarafndan yürütülmesini salamak amacyla zmir Su ve Kanalizasyon daresi Genel
Müdürlüü (ZSU) kurulmutur.
ZSU Genel Müdürlüü; stanbul Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlüü’nün
kuruluu hakkndaki 2560/3009 Sayl Kanuna eklenen 3305 Sayl Kanun, 23.03.1987
tarih ve 1941 Sayl Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlüe giren 01.03.1987 tarih,
87/11594 Sayl Bakanlar Kurulu Karar ile zmir Büyükehir Belediyesi Metropol Alan
içinde “Su ve Kanalizasyon Hizmetlerini” yürütmek üzere 01.04.1987 tarihinde zmir
Büyükehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlüü ad altnda
kurulmutur.
zmir Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlüü (ZSU), zmir Büyükehir
Belediyesi’ne bal müstakil bütçeli ve kamu tüzel kiiliine haiz bir kurulu olup,
Tekilat, Yönetim ve Karar Organlar, Ana Hizmet Birimleri ile Danma, Denetim ve
Yardmc birimlerden meydana gelir.
01.04.1987 tarihinde kurulan ZSU Genel Müdürlüü’nde 01.03.2008 tarihinden beri Genel
Müdürlük görevini Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN yapmaktadr. ZSU Genel
Müdürlüü’nün kronolojik srayla Genel Müdürleri aadaki listede yer almaktadr.
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ZSU GENEL MÜDÜRLER
Sra No Ad Soyad

Balangç Tarihi

Biti Tarihi

1

Ylmaz YARAN

01.07.1987

07.07.1988

2

Erol NAN

12.07.1988

22.01.1990

3

Ali hsan KALEMC

13.02.1990

01.04.1994

4

Erol NAN

01.04.1994

18.05.1995

5

Prof. Dr. Yakup BASMACI

16.06.1995

14.07.1997

6

Fahrettin USLUSOY

01.09.1997

26.05.1999

7

Hasan Fehmi MAN

26.05.1999

19.01.2007

8

smet Halim GÜRSOY

19.01.2007

29.02.2008

9

Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN

01.03.2008

4. ZSU Genel Müdürlüü’nün Görevleri, Yetki Alanlar ve lgili Mevzuat
5216 sayl Büyükehir Belediyesi kanununun 2004 ylnda devreye girmesiyle zmir
Büyükehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk snrlar genilemi, dolaysyla ZSU Genel
Müdürlüü’nün su ve kanalizasyon hizmeti verdii alan da 37 belde ve 185 orman köyü ile
21 ilçeyi kapsayacak duruma gelmitir. Daha sonra belde birimleri kaldrlarak belediyelere
balanmtr.
ZSU Genel Müdürlüünün 2560 sayl kurulu kanununa dayal görev, yetki ve
sorumluluklar ve 3009 sayl yasayla görev, yetki ve sorumluluk alanlarnda getirilen
deiiklikler, aadaki tabloda birlikte gösterilmitir. ZSU Genel Kurulu, Yönetim
Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürün görev, yetki ve sorumluluklar da ayn biçimde bu
tablolara eklenmitir.
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Tablo-1. ZSU Genel Müdürlüünün Görev ve Yetkileri
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Tablo-2. ZSU Genel Kurulunun Görevleri
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Tablo-3. ZSU Yönetim Kurulunun Görevleri
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Tablo-4. ZSU Denetçilerinin Görevleri

Tablo-5. ZSU Genel Müdürünün Görevleri
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ZSU’NUN GÖREVLERN YERNE GETRRKEN
UYMASI GEREKEN DER KANUNLAR

1.

T.C. Türk Ceza Kanunu

2.

7201 Sayl Tebligat Kanunu

3.

657 Sayl Devlet Memurlar Kanunu

4.

5216 Sayl Büyükehir Belediyesi Kanunu

5.

831 Sayl Sular Hakknda Kanun

6.

4857 Sayl  Kanunu

7.

1593 Sayl Umumi Hfzshha Kanunu

8.

1380 Sayl Su Ürünleri Kanunu

9.

4734 Sayl Kamu hale Kanunu

10.

4735 Sayl Kamu hale Sözlemeleri Kanunu

11.

2872 Sayl Çevre Kanunu

12.

3194 Sayl imar Kanunu

13.

2886 Sayl Devlet hale Kanunu

14.

5188 Sayl Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

15.

5018 Sayl Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
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ZSU’NUN GÖREVLERN YERNE GETRRKEN
UYMASI GEREKEN YÖNETMELKLER

1.

ZSU hale Yönetmelii

2.

ZSU Disiplin Yönetmelii

3.

hale Kanunu le ilgili tüm yönetmelikler

4.

3194 Sayl mar Yönetmelikleri

5.

ZSU Tarifeler Yönetmelii

6.

2872 Sayl Çevre Kanununa Bal Tüm Yönetmelikler

7.

Tekilat Yönetmelii

8.

Yönetim Kurulu Toplanma ve Çalma Esaslar Yönetmelii

9.

Memur Sicil Yönetmelii

10.

Su Havzalar Koruma Yönetmelii

11.

Atk sularn Kanalizasyon ebekesine Dearj Yönetmelii

12.

Havza Ykm Yönetmelii

13.

Tefti Kurulu Bakanl Yönetmelii

14.

Hukuk Müavirlii Kurulu Görev Yetki Yönetmelii

15.

Hizmet çi Eitim Yönetmelii

16.

Aday Memurlarn Yetitirilmesi Yönetmelii

17.

Temsil, Tören ve Arlama Giderleri Yönetmelii

18.

Evrak Yönetimi Hakknda Yönetmelik
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II) ZSU Genel Müdürlüü Genel Kurum Yaps
1. Yönetim ve Organizasyon Yaps
ZSU Genel Müdürlüü; Genel Müdürlük, Genel Müdürlüe bal Sular letmesi ve
Artma Tesisleri ile zmir Halkndan gelen abonelik ve ikâyet bavurularna daha ksa
sürede cevap verebilmek amacyla büyük ilçelerde Abone leri Dairesi Bakanl
bünyesinde bulunan ube Müdürlüklerinden olumaktadr. Genel müdürlük yöneticileri ve
birim amirliklerinin says aadaki gibidir:
GENEL MÜDÜRLÜK
1 Genel Müdür
3 Genel Müdür Yardmcs
1 Tefti Kurulu Bakanl
1 Hukuk Müavirlii
1 Sivil Savunma Uzmanl
15 Daire Bakanl
48 ube Müdürlüü
1 Koruma ve Güvenlik Amirlii
1 dare Tabiplii
1 Evrak eflii
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ZSU Genel Müdürlüü hizmetlerini yürütürken zaman zaman Belediye irketleri olan
ZELMAN, ZBELCOM, ZBETON personelinden destek almaktadr. Söz konusu
irketlerden ald destekler aada irketler baznda belirtilmitir:

ZELMAN
ZELMAN Genel Hizmet Temizlik leri Özel Eitim, Reklam ve Tamaclk Ticaret
Limited irketi 1992 ylnda zmir Büyükehir Belediyesi Yaynclk ve Tantm Hizmetleri
Ticaret ve Sanayi A.. (zmir Yaynclk) ve zmir Ulam Hizmetleri ve Makine Sanayi
A..’nin (ZULA) ortaklyla kurulmu olan irket ZSU Genel Müdürlüü’ ne insan
kaynaklar tedariki hizmeti vermektedir.

ZBELCOM
* 2001 yl itibar ile kurulan ZBELCOM A.., ZSU’nun ihtiyaç duyduu;
* Evsel ve Sanayi Atk sular’nn toplanmas ve artlmas,
* Deniz, körfez, akarsu ve yüzey sularnn temizlenmesi,
* Çevre korunmas ve iyiletirilmesi kapsamnda su, toprak ve hava kirlilii,
* Takn ve dere slah çalmalar ile erozyonla mücadele çalmalarnda; Etüt,
Fizibilite, Mühendislik ve Müavirlik Hizmetleri, Kontrollük Hizmetleri, Kurulu
Tesislerin letme ve Bakm konularnda personel ve bilgi destei vermektedir.
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ZBETON
1980’de kurulmu olan ZBETON A.., ZSU Genel Müdürlüü ile mütereken; ZSU
adna doal su kaynandan el demeden ebeke kurarak zmir halkna ucuz ve salkl
içme suyu salayan su sat istasyonlarnn kurulmas ve iletilmesi konusunda
çalmaktadr. Bunun yan sra, makine park ve teknik donanm sayesinde zmir’ in en
büyük taahhüt firmas olma özelliini tayarak u anda alt yap ve sanat yaplar, zgara,
baca yükseltme, imalat ve montajlarnn yaplmas konularnda ZSU’ya yardmc
olmaktadr.
Ayrca; ZSU Genel Müdürlüü’nün ihale yolu ile hizmet ald taeron irketler
bulunmaktadr. Bunlar;
* Sayaç Okuma,
* Açma-Kesme,
* Temizlik leri’nde hizmet vermektedir.
Sayaç okuma iinde 150 kii, Açma-kesme iinde 65 kii, Temizlik ilerinde ise 59 kii
görev yapmaktadr.
ZSU Genel Müdürlüünün 31 Mays 2009 tarihi itibariyle Organizasyon Yaps aadaki
ekildedir.
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2. Yönetim ve ç Kontrol Sistemi
a) Yönetim Sistemi
ZSU Genel Müdürlüü; toplumsal ve çevresel etkisi açsndan büyük önem tayan bir
kurulutur. ZSU’nun yönetimi; 2560 sayl kanunun 3. maddesi gereince aadaki
organlar tarafndan salanmaktadr:
* Genel Kurul,
* Yönetim Kurulu,
* Denetçiler,
* Genel Müdür ve yardmclar
Genel Kurul:
zmir Büyükehir Belediye Meclisi, ZSU Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir.
Yönetim Kurulu:
ZSU Yönetim kurulu 1 Bakan ve 5 üyeden oluur. ZSU Yönetim Kurulu’nun Bakan
zmir Büyükehir Belediye Bakandr. Bugünkü haliyle Yönetim Kurulu, aadaki
gibidir:
Yönetim Kurulu Bakan

:

Aziz KOCAOLU

Genel Müdür

:

Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN

ZSU Genel Müdür Yard.

:

Hilmi ÖZEN

Yönetim Kurulu Üyesi

:

Prof. Dr. Ömer Zafer ALKU

Denetçiler:
2 yllk hizmet süreleri boyunca ZSU’nun ilemlerini denetleyen mesleki tecrübesi 10
yldan az olmayan 2 kiidir.
Erturul AKSOYDAN

Mehmet GÜLTEKN
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Genel Müdür ve Yardmclar:
ZSU Genel Müdürü zmir Büyükehir Belediye Bakannn teklifi üzerine çileri Bakan
tarafndan atanr. Genel Müdür yardmclar da Genel Müdürün teklifi üzerine zmir
Büyükehir Belediye Bakannn onay ile atanrlar.
Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardmclarna devredebilir. Bu gibi
hallerde genel müdür yardmclar yetkili bulunduklar hizmet konularndan dorudan
sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluunu kaldrmaz.
Dairelerin bakan ve dier görevlileri, kendilerine verilen hizmetleri mevzuat ve usullere
uygun bir ekilde gerçekletirmek ve yürütmekle birinci derecede sorumlu olup Genel
Müdür yardmclarna bal olarak çalmalarn yürütürler.
ZSU Genel Müdürlüü’nde; Tefti Kurulu Bakan, Hukuk Müaviri, Sivil Savunma
Uzman, Güvenlik ve Koruma Amiri, 15 Daire Bakan ve 48 ube Müdürü birim amiri
olarak görev yapmaktadr. Birim amirleri hizmetlerin yürütülmesi sürecinde Genel Müdür
ve Genel Müdür Yardmclar ile sürekli iletiim içinde olup, düzenli olarak toplanmakta ve
deerlendirmeler yapmaktadrlar.
b) ç Kontrol Sistemi
5018 sayl Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile ç Kontrol mekanizmas, kamu
idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve mali
hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden olumaktadr.
01.01.2006 tarihi itibariyle tam olarak yürürlüe giren 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu, mali saydamlk, hesap verebilirlik kamu kaynaklarnn etkili, verimli ve
ekonomik kullanm gibi mali yönetim ilkelerini esas almaktadr. Bu çerçevede mali
ilemlerin yaplmas sürecinde ilemler, harcama yetkililerince mevzuata uygunluk
açsndan kontrol edilmektedir.
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Genel Müdürlüün Ön Mali Kontrole ilikin ilemleri “ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole
likin Usul ve Esaslar” çerçevesinde harcama birimleri ve Mali Hizmetler Müdürlüü
tarafndan yerine getirilmektedir.
Bu kapsamda ç Kontrol;
darenin amaçlarna, belirlenmi politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili,
ekonomik ve verimli bir ekilde yürütülmesini, varlk ve kaynaklarn korunmasn,
muhasebe kaytlarnn doru ve tam olarak tutulmasn, malî bilgi ve yönetim bilgisinin
zamannda ve güvenilir olarak üretilmesini salamak üzere idare tarafndan oluturulan
organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve dier kontroller bütününü
oluturmaktadr.
ç Kontrolün Amac;
Kaynaklarn etkili ve etkin bir ekilde ve idarenin amaçlarna uygun olarak kullanlmasn
salamak, mevzuata uygunluu salamak, idarenin faaliyetleri hakknda düzenli,
zamannda ve güvenilir bilgi salamak, idarenin varlklarn korumak, yolsuzluk ve
usulsüzlüü önlemektir.
ç Kontrol Sorumluluu:
Üst Yönetici: Sistem kurma ve gözetim
Harcama Yetkilileri: Uygulama
Mali Hizmetler Birimi: Sistemin kurulmas, standartlarn uygulanmas ve
raporlanmas, ön mali kontrol
Muhasebe Yetkilisi: Kaynaklarn usulüne uygunluu ve saydamlk
Gerçekletirme Görevlileri: Uygulama
Ön Malî Kontrol;
darelerin gelir, gider, varlk ve yükümlülüklerine ilikin malî karar ve ilemlerinin;
idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanlabilir ödenek tutar, harcama program, finansman
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program, merkezi yönetim bütçe kanunu ve dier malî mevzuat hükümlerine uygunluu ve
kaynaklarn etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullanlmas yönlerinden yaplan
kontrolünü kapsamaktadr.
Harcama Birimlerinde Ön Mali Kontrol süreç kontrolü ile yerine getirilmektedir.
Süreç Kontrolü: lemlerin ardk kontrolü
Gerçekletirme Görevlisi Kontrolü
Harcama Yetkilisi Kontrolü
Muhasebe Yetkilisi Kontrolü
Mali Hizmetler Birimi Kontrolü
ç Kontrolün bir parçasdr, balayc deildir ve danma ve önleyici niteliktedir.
Sorumluluk bir birimin (ön mali kontrol birimi) deildir, harcama yetkilileri ve
gerçekletirme görevlileri ile paylalr.
ç Denetim;
Kamu idaresinin çalmalarna deer katmak ve gelitirmek için; kaynaklarn ekonomiklik,
etkililik ve verimlilik esaslarna göre yönetilip yönetilmediini deerlendirmek ve rehberlik
yapmak amacyla yaplan bamsz ve nesnel olan, güven ve danmanlk salayan bir
faaliyettir. Bu faaliyetler, idarelerin mali risk yönetimi, yönetim ve kontrol yaplar ile
yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliini deerlendirmek ve gelitirmek amacyla
sistematik, disiplinli ve kabul görmü standartlara uygun bir biçimde gerçekletirilir.
ç denetim, iç denetçi tarafndan yaplr. Kamu idarelerinin yaps ve personel says dikkate
alnmak süratiyle ç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun uygun görüü üzerine, dorudan
üst yöneticiye bal iç denetim birimi bakanlklar kurulabilir. ( 5018 sayl Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu madde 63- ç Denetim)
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ç Denetçinin Görevleri
Nesnel risk analizine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yaplarn
deerlendirmek, kaynaklarn etkili, ekonomik ve verimli kullanlmas konusunda
incelemeler yapmak ve öneride bulunmak; harcama sonrasnda yasal uygunluk denetimi
yapmak; idare harcamalarnn, mali ilemlere ilikin karar ve tasarruflarnn, amaç ve
politikalara, kalknma planna, programlara, stratejik planlara ve performans programlarna
uygunluunu denetlemek ve deerlendirmek; mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem
denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak; denetim sonuçlar çerçevesinde
iyiletirmelere yönelik önerilerde bulunmak; denetim srasnda veya denetim sonuçlarna
göre soruturma açlmasn gerektirecek bir duruma rastlandnda, ilgili idarenin en üst
amirine bildirmek. (5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu madde 64- ç
Denetçinin Görevleri)

3. Kurum Biliim Sistemi
ZSU Genel Müdürlüü’nün biliim sistemi; Bilgi lem Dairesi Bakanl tarafndan
organize edilerek hizmet alm yoluyla 1 ubat 2010 tarihine kadar Meteksan Sistem ve
Bilgisayar Teknolojileri A.’den temin edilmektedir. hale kapsamnda yer alan
uygulamalar; Muhasebe, Abone leri, Sayaç Takip, Ambar, Satnalma, Stok Kontrol,
Personel-Bordro, Stajyer Uygulamas, Araç Takip, Arza Takip, Su Kalite Kontrol,
Endüstriyel Kontrol,  Tevzi, tirak Paylar, Ekipman Projeleri’dir.
Tüm bu uygulamalarn çalmas için gerekli network altyaps, donanmlar (PC, printer,
router, modem, switch vb.), sarf malzemeleri bakm ve onarm ileri yüklenici firma
tarafndan yaplmaktadr.
Uygulamada kullanlan veri taban Oracle 8i’dir. ABYS ve Finans Lojistik Uygulamalar
Oracle 9i As uygulama sunucusu üzerinde çalmaktadr.
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Donanm Bileenleri:
Sunucular
9

2 adet kümelenmi Sun E420 (sun1,sun2)

9

1 adet Sun E250 (sun3)

9

1 adet test sunucusu Sun E420

9

1 adet test sunucusu Sun Fire V250

9

1 adet Sun Ultra 5 (sun5)

9

1 adet Domain Server

9

1 adet ISA Server

9

2 adet Terminal Services Server

9

(1 adet Evrak Kayt Server, 1 adet Hemehri letiim Merkezi Server)

9

1 adet Trend Micro Anti-Virüs Server

9

1 Adet Websense-Checkpoint Server

stemciler
9

969 adet PC

9

237 adet nokta vurulu yazc (174 adet 80 kolon, 53 adet 132 kolon)

9

17 adet hzl satr yazc

9

252 adet deskjet/laserjet yazc

ZSU Genel Müdürlüü’nün biliim sistemi; Bilgi lem Dairesi Bakanl tarafndan
organize edilerek hizmet alm yoluyla 1 ubat 2010 tarihinden itibaren Siemens A.’den
temin edilecektir. hale kapsamnda yer alan uygulamalar; Muhasebe, Abone leri, Sayaç
Takip, Ambar, Satnalma, Stok Kontrol, Personel-Bordro, Stajyer Uygulamas, Araç Takip,
Arza Takip, Su Kalite Kontrol, Endüstriyel Kontrol,  Tevzi, tirak Paylar, Ekipman
Projeleri’dir.
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Tüm bu uygulamalarn çalmas için gerekli network altyaps, donanmlar (PC, printer,
router, modem, switch vb.), sarf malzemeleri bakm ve onarm ileri yüklenici firma
tarafndan yaplacaktr.
Uygulamada kullanlan veri taban Oracle 10g’dir. ABYS ve Finans Lojistik Uygulamalar
Oracle 10i As uygulama sunucusu üzerinde çalmaktadr.
Donanm Bileenleri:
Sunucular
9

2 adet kümelenmi Fujitsu SES M4000 (ABYS, DB)

9

2 adet kümelenmi Fujitsu SES M4000 (ERP, DB)

9

1 adet Web Sunucusu Fujitsu SES M3000

9

2 adet Sanallatrma Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S5

9

2 adet Etki Alan Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S5

9

1 adet Dosya Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S5

9

1 adet Yönetim Bilgilendirme Sunucusu Fujitsu SES M3000

9

2 adet Uygulama ve Veritaban Test Sunucusu Fujitsu SES T1000

9

1 adet Harici Veri Depolama Ünitesi Fujitsu FibreCat CX4-120

9

1 adet Yedekleme Ünitesi Fujitsu Eternus LT40

9

1 adet Sistem Yönetim Sunucusu Fujitsu Primergy RX100 S5i

9

1 adet ABYS Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu SES
M3000

9

1 adet ERP Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu SES M3000

9

1 adet Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu Primergy RX300
S5

9

1 adet FKM Harici Veri Depolama Ünitesi Fujitsu Eternus DX60

35

9

1 adet ISA Server

9

(1 adet Evrak Kayt Server, 1 adet Hemehri letiim Merkezi
Server)

9

1 adet Trend Micro Anti-Virüs Server

9

1 Adet Websense-Checkpoint Server

stemciler
9

1085 adet PC

9

245 adet nokta vurulu yazc (180 adet 80 kolon, 65 adet 136 kolon)

9

20 adet hzl satr yazc

9

252 adet deskjet/laserjet yazc
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4. nsan Kaynaklar
Genel Müdürlüümüzde; 31 Mays 2009 tarihi itibariyle 745 memur, 24 sözlemeli
personel, 971 kadrolu içi ile irketlerden temin edilen 840 zelman, 296 zbelcom ve 253
zbeton personeli olmak üzere toplam 3.129 personel hizmet vermektedir.

MEMUR PERSONEL
Genel Müdürlüümüzde 745 memur personel bulunmaktadr. ZSU Memur personeli 657
sayl Devlet Memurlar Kanunu hükümlerine tabi olup, aadaki kategorilerde
snflandrlmtr:
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1. Memur Personelin Hizmet Snflarna Göre Dalm

577

600
500
400
300

147

200
9

6

Salk
Personeli

Av ukatlk
Hizmeti

100

6

0
Genel dari
Personel

Teknik
Personel

Yardmc
Hizmetler

2. Memur Personelin Hizmet Yllarna Göre Dalm

500

422

400
300
200

125

122

61

100
5

10

0
0–5

6 – 10

11 – 15

38

16 – 20

21 – 25

25 Y ldan
Fazlas

3. Memur Personelin Örenim Durumlarna Göre Dalm

250
206
183

200

154

150
115

100
59

50
10

3

1

11

3

0
lkokul (5 Yl)

Ortaokul

Lise (3 Yl)

Mes.Lisesi /
Tek.Ö.

Lise Üstü 1Y l Y üksek Okul
Mes./Tek.Ö.
(2 Y l)

4. Memur Personelin Cinsiyetine Göre Dalm
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Y üksek Okul
(4 Y l)

Y üksek Okul
(5 Y l)

Lisansüstü
(Master)

Doktora

SÖZLEMEL PERSONEL
Genel Müdürlüümüzde 24 Sözlemeli personel bulunmaktadr. ZSU Sözlemeli personeli
5393 Sayl Kanunun 49.madde hükümlerine tabi olup, aadaki kategorilerde
snflandrlmtr:
1. Sözlemeli Personelin Hizmet Snflarna Göre Dalm

20

20
15
10

4

5
0
Teknik Hizmetler

Av ukatlk Hizmetleri

2. Sözlemeli Personelin Hizmet Yllarna Göre Dalm

40

13

14
12
8

10
8

3

6
4
2
0
0–5

6 –10

11 – 15

3. Sözlemeli Personelin Örenim Durumlarna Göre Dalm

22

25
20
15
10

2

5
0
Üniv ersite

Lisansüstü (Master)
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4. Sözlemeli Personelin Cinsiyetlerine Göre Dalm

SÖZLEMEL PERSONELN CNSYETLERNE
GÖRE DAILIMI

ERKEK; 11;
46%

KADIN; 13;
54%

KADIN
ERKEK

KADROLU Ç
Genel Müdürlüümüzde 971 Kadrolu çi bulunmaktadr. ZSU Kadrolu çi personeli
4857 Sayl  Kanunu hükümlerine tabi olup, aadaki kategorilerde snflandrlmtr:
1. Kadrolu çilerin Personel Gruplarna Göre Dalm

42

292
273

300
250

197

200

148

150
100
50

35

13

13

0
Vasf sz
Vasf l çilik Usta çilik
Ustaba
Teknisy en of ör çilik  Makinalar
çilik Grubu
Grubu
Grubu
çilik Grubu çilik Grubu
Grubu
Operatörü

2. Kadrolu çilerin Örenim Durumlarna Göre Dalm

700

642

600
500
400
300
200

116

74

82

100

21

32
4

0
lkokul
(5 Yl)

Ortaokul

Lise
(3 Y l)

Endüstri
Mes.Lis.
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Meslek
Yük.Ok.

Yüksek
Okul

Üniv ersite

3. Kadrolu çilerin Hizmet Yllarna Göre Dalm

250

221

220

218

200
156
128

150

100
28

50

0
0–5

6 – 10

11 – 15

16 – 20

21 – 25

25 Yldan f azla

4. Kadrolu çilerin Cinsiyete Göre Dalm

KADROLU ÇLERN CNSYETE GÖRE DAILIMI

KADIN; 53; 5%

KADIN
ERKEK

ERKEK; 918; 95%
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ZSU GENEL MÜDÜRLÜÜ RKET PERSONEL
Genel Müdürlüümüzde 1.389 irket Personeli bulunmaktadr. ZSU irket personeli 4734
Sayl Kamu hale Kanunu gereince çeitli irketlerden hizmet alm yoluyla temin
edilmekte olup, aadaki kategorilerde snflandrlmtr:

ZSU GENEL MÜDÜRLÜÜ RKET PERSONEL SAYILARI
ZBETON; 253;
18%
ZELMAN; 840;
61%

ZBELCOM; 296;
21%

ZELMAN
ZBELCOM
ZBETON

1. zelman Personelinin Örenim Durumlarna Göre Dalm

45

294

300
218

250
200
125

150
85
65

100
24

29

50
0
lkokul
(5 Yl)

Ortaokul

Lise
(3 Yl)

Endüstri
Mes.Lis.

Meslek
Yük.Ok.

Yüksek Okul

Üniv ersite

2. zbelcom Personelinin Örenim Durumlarna Göre Dalm

115

120
100

86

80
60
31

40

23

17

13
11

20
0
lkokul
(5 Y l)

Ortaokul

Lise
(3 Yl)

Endüstri
Mes.Lis.
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Meslek
Yük.Ok.

Y üksek Okul

Üniv ersite

3. zbeton Personelinin Örenim Durumlarna Göre Dalm

197

200
180
160
140
120
100
80
60
16

40

12

25
2

20

1

0
lkokul
(5 Yl)

Ortaokul

Lise
(3 Y l)

Endüstri
Mes.Lis.

Meslek
Y ük.Ok.

Y üksek Okul

4. ZSU Genel Müdürlüü irket Personelinin Hizmet Yllarna Göre Dalm
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5. ZSU Genel Müdürlüü irket Personelinin Cinsiyete Göre Dalm

6. Kuruluun Fiziki Kaynaklar
a. Tanmazlar
ZSU Genel Müdürlüü hizmetlerini yürütürken her türlü tanmaz mal satn alr, kiralar,
ZSU’nun hizmetleriyle ilgili tesisleri dorudan doruya ya da dier kamu ya da özel
kurulularla ortak olarak kurar ve iletir, bu maksatla kurulmu ya da kurulmakta olan
tesislere itirak eder, kurulu amacna dönük çalmalarn gerekli klmas halinde her türlü
tanmaz mal kamulatrr. 31 Mays 2009 itibariyle Genel Müdürlük bünyesinde bulunan
gayrimenkullere ilikin tüm listeler aada yer almaktadr.
48

49

50

51

52

53

b. Teknik Altyap
ZSU Genel Müdürlüü her türlü tanr mal satn alr, kiralar, ekonomik deeri kalmam
araç ve gereçleri satar. Kurulu yasasna uygun olarak Genel Müdürlük bünyesinde 31
Mays 2009 itibariyle iletilen araç ve i makineleri listesi aada yer almaktadr.
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55

56

57

58

59

60

61

62

63

6.Mali Yap
ZSU Genel Müdürlüü’nün mali yaps kapsamnda kurumun gelirleri ( letme Gelirleri,
iletme D Gelirleri, Ba ve Yardmlar) ile giderleri (Personel Giderleri, Mal Hizmet
Almlar, Faiz Giderleri, Cari Transferler, Borç Verme) incelenmitir.

GELRLER
ZSU’nun Gelirleri 2560 Sayl Kanunun 13. Maddesinde öyle sralanmtr.
1- Su sat ve kullanlm sularn uzaklatrlmasna karlk tarifesine göre
abonelerden alnacak ücretler.
2- Belediye

Gelirleri

Kanunu

uyarnca

su

ve

kanalizasyon

tesislerinden

yararlananlardan alnacak katlm paylar.
3- Hizmet almndaki belediyelerin, ller Bankas’nca 2380 Sayl ‘Belediyelere ve l
Özel darelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakknda Kanun’
gereince nüfus esasna göre datlan paylardan, bu bankaca tutularak ZSU’ya
gönderilecek %10’lar.
4- Her türlü yardm ve balar.
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ZSU Genel Müdürlüü’nün gelirlerinin 2006-2008 yllar arasnda genel olarak artt
aadaki tablodan anlalmaktadr.

Teebbüs ve Mülkiyet Gelirlerimiz 2007 ylnda gelir kalemleri arasnda %75 orannda en
yüksek paya sahip olduu görülmektedir.

Son üç ylda ZSU Genel Müdürlüü’nün kredi kullanmad görülmü, yatrmlar öz
kaynaklar ile yapt izlenmitir.

Bu tablolardan anlalaca gibi ZSU’nun mali özerklii yüksek ve mali dengesi güçlü bir
kamu kurumu olduu söylenebilir. Bu durum, öz gelirler olarak kabul edilen teebbüs ve
mülkiyet gelirlerinin toplam gelirler içindeki paynn yüksek olmasyla ilgilidir.

GDERLER
ZSU’nun gider kalemleri, analitik bütçe snflandrlmasna uygun olarak öyle
sralanabilir;
Personel Giderleri

Mal ve Hizmet Almlar

Faiz Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri

Borç Verme
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ZSU Genel Müdürlüü’nün toplam giderlerinin genel olarak artt görülmektedir.
Sermaye giderleri yani yatrmlar her sene bir önceki yla göre artarak seyretmektedir.
Giderlere ilikin son üç yllk durum aadaki tablodan izlenebilir:

2008 ylnda %23 orannda yatrm gerçeklemitir. 2009 ylnda ise bu gerçekleme
orannn %50 - 60 seviyelerine çkmas planlanmaktadr.
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III)Faaliyetlere likin Bilgi ve Deerlendirmeler
1.Temel Politikalar ve Öncelikler
ZSU Genel Müdürlüü’nün temel politikas; 24 saat kesintisiz ve standartlara uygun su
temini, etkin, verimli ve rasyonel kaynak kullanm, kanal ve dere slahlar ve
temizliklerinin en iyi ekilde yaplmas, su kaçaklarnn azaltlmas, çada ve teknolojiye
uygun olarak hizmet verilmesi ve zaman içinde AB Uyum Yasalar’na paralel olarak
hizmet kalitesinin en üst düzeye çkarlmasdr.
Faaliyetlerin yürütülmesinde; VIII. ve IX. Be Yllk Kalknma Planlar, Ulusal Programa
uyulmu; AB mevzuatnda öngörülen sistemin daha etkin ileyiine imkân verecek,
kurumsal ve yapsal düzenlemeleri de öne çkaran, temel amaç ve önceliklere daha fazla
younlaan yaklamlar tercih edilmitir. Stratejik amaç ve hedefleri netletiren ve
finansman bilgileri de içeren somut eylem programlar ile hayata geçirilecek olan
yaklamlar,

geçmite

tam

olarak

kurulamayan

plan-program-bütçe

balantsn

güçlendirecek ve etkili bir izleme ve deerlendirme mekanizmas ile desteklenerek, hesap
verilebilirlie zemin oluturacaktr.

2.Ana Faaliyet Alanlar
ZSU Genel Müdürlüü’nün ana faaliyet konular ana balklar ve onlara bal alt balklar
olarak aadaki gibi sralanmtr.
ÇME SUYU
1.

Kaynak Yaratm ve Korunmas

zmir ehrinin nüfus artna paralel olarak mevcut su kaynaklarna ek besleyici yeni su
kaynaklar (yeralt ve yer üstü) bulmak, fizibilite çalmalarn yürütüp, yaplabilirlik
sonuçlarna dayanarak etüd proje, kamulatrma çalmalarn yapmak, ihaleye çkp
imalatlarn gerçekletirmek, iletim aamasnda su kaynak havzalarn kirlenmeye kar
korumak ve güvenli iletilmesine yönelik çalmalar yürütmektir.
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2.

Üretim ve Datm

çme sularnn üretim noktalarnda artmn yapmak, pompalar aracl ile ana isale
hatlarna, depo, ebeke, branman ve sayaçlar vastasyla aboneye ulamnn 24 saat
kesintisiz sunumu için datm sistemi üzerindeki tüm makine, tesis ve ekipmanlarn bakm,
onarm ve iyiletirmesini yapmak, salkl su temini için belirlenmi kontrol noktalarnda
analiz ve dezenfeksiyon çalmalarn yürütmek, datm hatlar üzerindeki depo, pompa vs.
güvenlii salayarak datmn güven içinde gerçekletirilmesini salamak, su datmnn
izlenmesi, kontrolü ve kumandasn SCADA sistemi ile kontrol altnda tutmaktr.

Scada Binas
Yaklak 3.000.000 nüfusa sahip zmir’de 2009 yl Mays ay sonu itibariyle 1.152.237
adet içme suyu abonesi (897.972 merkez ve 254.265 belde) yaklak 1.341.873 hane
(1.081.019 merkez ve 260.854 belde) bulunmakta ve nüfusun % 99’una 24 saat kesintisiz
su verilmektedir. Bununla birlikte, 5216 sayl yasann yürürlüe girmesiyle, ZSU hizmet
alan kent merkezi itibariyle 50 km’lik yarçapl daire içinde bulunan toplam 185 orman
köyü ve 21 ilçeyi kapsayacak biçimde genilemitir. Dolaysyla, abone says yukarda
belirtilen sayya ek olarak genileyen snrlar paralelinde artacaktr.
01 Temmuz 2008 ile 30 Haziran 2009 tarihi arasnda su kaynaklarndan temin edilerek
kullanlabilir hale getirilen su; toplam 186.173.444 m3/yl’dr. Bu miktarn % 61,56 s olan
114.614.975 m3’ü yeraltndan, % 38,44’ü olan 71.558.469 m3’ü yerüstü kaynaklarndan
salanmtr.
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3.

Su Kaçaklar

ZSU Genel Müdürlüü’nün yürüttüü en önemli faaliyetlerden biri de; su ebekesi
üzerindeki su kayplarn en aza indirmek için su kaçak kontrol noktalarn tespit eden
çalmalar yapmak, arza ve patlak ihbarlarn da deerlendirerek ebeke üzerinde gerekli
onarm ya da ebeke yenilemelerini gerçekletirmektir.
ATIK SU
Atk su Artm
zmir ehri genelinde toplanan atk sularn atk su artma tesislerinde 24 saat kesintisiz
olarak mevcut yasa ve yönetmeliklerle belirlenmi standartlarnda artlmasn salamak,
atk su artm ile ilgili yeni teknikleri takip etmek ve uygulamak, çk suyunun denize
dearj edilmesi ya da tarmda kullanmna yönelik çalmalar yürütmek, artmdan çkan
çamurlarn kat atk depolama alanlarnda çevre mevzuatna uygun olarak iletimini
salamaktr.

KANALZASYON
1.

Kanalizasyon Sisteminin Kurulmas

zmir ehrinin nüfus artna paralel olarak, abonelerden gelen talepleri de dikkate alarak
atk suyun aboneden artma tesislerine, yamur sularnn da toplanma noktasndan alc
ortamna ulamasn salamak için gerekli tüm tesislerin (atk su artma tesisi, her çap ve
kesitteki kanalizasyon ebekesi, kollektör, ana kuaklama kanallar, atk su pompa
istasyonlar ile yamursuyu kanallar ve derelerin slah çalmalar) yaplabilirlik
sonuçlarna dayanarak etüd, proje, kamulatrma çalmalarn yapmak, imalatlarn
gerçekletirmektir.
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2.

Kanalizasyon Sisteminin letilmesi, Bakm ve Onarm

malat tamamlanm her çap ve kesitteki kanalizasyon ebekesi, kollektör, ana kuaklama
kanallar, atk su pompa istasyonlar, yamursuyu kanallar tesisi ile dereleri sürekli çalr
halde tutmak, oluabilecek her türlü arzay gidermek, bakm-onarm ve temizliklerini
periyodik olarak yapmak, atk su pompa istasyonlarn sürekli çalr halde tutmak için
periyodik bakmlarn gerçekletirmek, pompa istasyonlarna gerekli sarf malzemeleri
stokta tutmak, ömrünü tamamlam ya da herhangi bir nedenle çalamaz hale gelen
kanalizasyon ve yamursuyu hatlarn yenilemek, abonelerin kanal açma ve foseptik çekim
hizmetlerini yürütmektir.

3. Önemli Proje ve Yatrmlar
Atksu Artma Tesisi ve Kanalizasyon Yatrmlar:

Bilindii üzere, doal çevrenin korunmas; ekolojik dengenin insanlarn geleceini tehdit
edecek ölçüde tahribi sorunu, bata dünyann ciddi bilim çevreleri olmak üzere, uluslararas
kurulularn, aydnlarn, birçok ülkede faaliyet gösteren derneklerin gündeminde öncelikle
yer almakta olup uluslararas anlamalarn, müzakerelerin ve konferanslarn bata gelen
konularndandr.
Kademe kademe etüdü, ihalesi ve yapm gerçekletirilen artma tesislerinin aracl ile
zmir ve çevresindeki yerleimlerin atksularnn artlmadan denizlere ve akarsulara
verilmemesi ZSU Genel Müdürlüü’nün hedefleri arasndadr. Böylece zmir Kenti çevre
yönünden ülkemizin en temiz bölgelerinden biri olma özellii kazanma yönünde
ilerlemektedir.
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YAPIMI DEVAM EDEN ATIKSU ARITMA TESSLER
:

21.600 m3/gün

Ayranclar-Yazba lçesi Atksu Art.Tes. :

6.912 m3/gün

Torbal lçesi Atksu Artma Tesisi

Menemen lçesi Atksu Artma Tesisi

:

21.600 m3/gün

Seferihisar lçesi Atksu Artma Tesisi

:

10.800 m3/gün

Kemalpaa lçesi Atksu Artma Tesisi

:

12.960 m3/gün

Aliaa lçesi Atksu Artma Tesisi

:

21.600 m3/gün

GELECEKTE YAPIMI PLANLANAN ATIKSU ARITMA TESSLER PROJELER
Çili Atksu Artma Tesisi Kapasite Art Projesi
Çili Atksu Artma Tesisi Çamur Çürütme Tesisi Projesi
Çili Atksu Artma Tesisi Çamur Kurutma Tesisi Projesi
Artlm Atk Sularn Yeniden Kullanm Projesi
Atksu Artma Çamuru Yönetimi Master Plan Hazrlanmas
Atksu Artma Tesisleri Merkezi Scada Projesi
Atksu Artma Tesisleri Koku Kontrol Sistemleri Projesi
Yeni Foça Atksu Artma Tesisi
Doanbey-Ürkmez Atksu Artma Tesisi
Gümüldür-Özdere Atksu Artma Tesisi
Türkelli-Buruncuk Atksu Artma Tesisi
Maltepe-Gerenköy Atksu Artma Tesisi
Kemalpaa-Ulucak Atksu Artma Tesisi
Hasköy Atksu Artma Tesisi
Emiralem Atksu Artma Tesisi
Selçuk Atksu Artma Tesisi
Narldere Ali Onba Atksu Artma Tesisi
Derin Deniz Dearj Sistemleri
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5216 sayl yasa kapsamnda ZSU Genel Müdürlüü görev alanna giren ilçelerin atksu
ebekeleri, toplama sistemleri yenilenerek çevre kirliliine neden olan evsel atksu
kirliliini önlemek amacyla ilçelerde yeni artma tesisleri proje ve yapm ile yüzme amaçl
kullanlan kylara dearj edilen artlm sular için derin deniz dearj proje ve yapm
planlanmaktadr.
Köy yerleik alanlarnda ise kanalizasyon sistemlerinin inaas ve atksu bertaraf yöntemi
için yürürlükte olan Su Kirlilii Kontrol Yönetmelii ve Teknik Usuller Teblii gereince
proje çözümleri gerçekletirilecektir.
Ayrca metropol alan için “ZSU Kanalizasyon ve Yamursuyu Master Plan” hazrlatlarak
mevcut kanalizasyon sisteminin gözden geçirilmesi ve gelecek yllara yönelik atksu ve
yamursuyu projelerinin oluturulmas hedeflenmektedir.

Su ve Su ebekesi Yatrmlar:
Tabii kaynaklar korumaya yönelik su temin ve datm projeleri uygulanmaya devam
edilmektedir.

Su ebekelerinin eskilii yannda sistemsizlii, basnç farklar ve

faturalandrlmayan kaçak su kullanmlar, ebekenin istenen verimlilikte kullanlmasn
engellemekte; bu da, idarenin ebekenin bakm ve onarmna, gelitirilmesine harcayaca
geliri azaltmaktadr.

Üstelik kurak bir ehir olan zmir ve çevresinde suyun elde edilme maliyeti yüksektir;
çünkü uzaktan getirilmektedir ve kttr. Yaplmakta olan ve yaplacak baraj tesisleri için çok
büyük yatrmlar ve uzun inaat süreleri gerekmektedir.

Bu nedenle “su kaçaklarn”

önleme projeleri için sonuç alc önemli yatrmlara devam edilecektir.
Bu kapsamda;
x

Su ebekesinin yenilenmesi projeleri,

x

Pompalarda enerji tasarrufu projeleri,

x

Pompalarda uzaktan ve önceden arza alglama ve önleme projeleri,

x

Optimizasyon

ve uzaktan

alglamal

uygulanacaktr.
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kaçak

kontrol

sistem

projeleri

Su Kaçaklarn Kontrol Projesi:
Tüm dünyada mevcut su kaynaklarnn kapasitelerinin snrl olmas, suya olan talebin
sürekli olarak artmas, su kaynaklarnn verimli kullanlmasn zorunlu hale getirmitir.
Bunun için su ile ilgili kurumlar öncelikle su kaçaklarn önlemeye çalmaktadr.

zmir ehrinde su kaynaklarnn snrl olmas nedeniyle, yeni kaynaklarn gelitirilmesi
durumunda dahi gelecekte taleplerin karlanmasnn zor olaca gerçei su kaçaklar ile
mücadelenin önemini artrmaktadr.

“Su Kaçaklar” ifadesi genel olarak, “üretilen (ehre verilen) su miktar ile ölçülen tüketim
miktarna göre kullanclara tahakkuk ettirilen su miktar arasndaki fark” anlamnda
kullanlr ve aadaki bileenlerden oluur:

Fiziki kaçaklar
Tahakkuk (okuma) kayplar
Ölçüm hatalar
Üretilen su miktarlarnn ölçülmesinden kaynaklanan hatalar
Tüketilen su miktarlarnn ölçülmesinden kaynaklanan hatalar
Denetin d kullanmlar
Park sulamalar, cami tüketimleri, yangn hidratlarndan su alnmas gibi kullanmlar
Yasal olmayan kaçak kullanmlar

zmir halknn su ihtiyacn karlayan datm ebekeleri ölçeinde içme suyu sisteminin
alt yapsnn ve iletilmesinin mercek altna alnmas, alnacak önlemlerle faturalanamayan
suyun azaltlmas amacyla,1986 ylnda balatlan ve aralklarla sürdürülen proje
çalmalar 2000 ylnda yeniden balatlmtr.

2001 ylnda, TÜ Gelitirme Vakfndan danmanlk hizmeti alnarak 6 ay süreli bir pilot
çalma kapsamnda Hatay’da 27, Karyaka’da 46, Alsancak ve Çamdibi’nde 31,
Yeilyurt’ta 25 bölgede pilot çalmalar sürdürülmütür. Söz konusu bölgelerde basnç
regülasyonu yaplarak verilen suyun %22’nin kazanlmas, daha sonra sorunlu bölgelerde
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dinlemeler yaplarak bulunan arzalarn giderilmesi ile kazanç %28’lere çkarlmtr. Pilot
çalmadan olumlu sonuç alnmas üzerine projenin zmir geneline yaygnlatrlmasna
karar verilmitir.

Proje kapsamnda matematik modelleme yolu ile izole sayaç bölgeleri oluturulmaktadr.
zole sayaç bölgesi, ana datm hatlarndan tek debi giri noktas olan ve 1500-2000
haneden oluan snrlandrlm bölgelerdir. Debi giri noktalarna sayaç, filtre ve basnç
kontrol vanas montaj yaplmakta ve bölgenin su tüketimi düzenli olarak izlenmektedir.

Bugün itibari ile devreye alnarak tüketimleri izlenen izole sayaç bölgesi says 366’dr. Su
kaça tahmini yaplan izole sayaç bölgelerinde, su kaça tespit çalmalar yaplarak
arzalar giderilmektedir.

zole bölge sayaçlarnn otomasyonunu salamak amacyla kurulan Uzaktan Okuma
Sistemi, zmir eski metropol alannda oluturulan izole bölge sayaçlarnn giri basnc,
çk basnc ve debi deerlerinin SMS dataloggerlarla belirlenen zaman aralklarnda
kaydedilerek günde bir defa SMS ile merkezi bilgisayara aktarlmas, verilerin
raporlanmasn salar.

zole bölge sayaçlarn uzaktan okuma sistemi,

yalnzca verilerin daha hzl

deerlendirilmesini deil, su kaça olduu düünülen bölgelerde zamannda kaçak tespit
çalmalar yaplmasn da salayacak ve bulunan kaçaklarn giderilmesi ile su kayplar
azaltlacaktr. Sistem SCADA ve Abone Bilgi Yönetim Sistemi ile çapraz kontrollere
olanak salayacandan toplam su kayplarnn bileenlerini tespit etmeye yönelik
çalmalar daha salkl yaplacaktr. Çevre belediyelerde izole sayaç bölgeleri oluturulup
devreye alndktan sonra bu belediyelerin de uzaktan okuma sistemine dahil edilmeleri
planlanmaktadr.
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Su kaçaklarnn kontrolü ve önlenmesi konusunda yaklak son 10 ylda gösterilen gelime,
aadaki tablodan izlenebilir.

Baraj, Artma Projeleri ve Su Teminine Yönelik Dier Çalmalar
Kente yakn çevrede bulunan Çaml, Deirmendere, Bostanl Barajlar ile ilgili tüm
çalmalar tamamlanm olup, ilgili darelerin ve Bakanlklarn uygun görü vermesi
durumunda bu barajlarn yapmna hemen balanacaktr. Böylece zmir’in su yönünden en
zayf bölgelerine yakn bölgeden su tedarik edilmi olunacaktr. DS Genel Müdürlüü ile
yaplm olunan protokol esas alnarak “Gördes Baraj sale Hatt ve Artma Tesisi”nin
uygulama projelerinin ihalesi ZSU tarafndan yaplm, bu projenin tamamlanmasyla
birlikte zmir’e yaklak 60x106 m3/yl su salayacak Gördes sale Hatt projesinin yapm
ihalesine balanabilecektir. zmir kentinin dou girii ile beslenecei bu çok önemli
projenin en ksa zamanda yapm safhasna girmesi su potansiyelini belirgin bir ekilde
artracaktr.
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ZSU Genel Müdürlüü olarak, bir yandan zmir kent merkezinden 50 km. yarçapndaki
daire içinde kalan civar yerleimlere uzanan hizmet alan içinde 24 saat kesintisiz su temin
etme görevi yerine getirilirken, ayn zamanda yeralt su kaynaklarnda ortaya çkan arsenik
problemini çözmek için Artma Tesisleri yaplmas ile ilgili çalmalar hzla
tamamlanmtr. Bu kapsamda 3000 lt./sn. lik ülkemizin ve dünyann en büyük kapasiteli
arsenik ve artma tesisi Manisa Muradiye Beldesinde Çullu tepe deposu yanna ina
edilmi, ayrca Halkapnar kuyularnda 1000 lt./sn. Menemen ‘de 600 lt./sn. kapasiteli iki
ayr arsenik artma tesisinin proje, ihale ve inaatnn ayn yl tamamlanarak hizmete
açlmas ve zmir ‘e içme suyu standartlarnda su verilmeye balanmas salanmtr.

Su yatrmlar olarak ana kalemler altnda; zmir‘de su eksikliinin karlanmas su kuyusu
aratrma ve açma çalmalar da yürütülmeye devam edecektir. Bunun yan sra, zmir’e en
yüksek oranda su temin eden Tahtal barajnn su seviyesini artrmaya yönelik olarak
derelerin baraj beslemeye yönelik imalatlar yaplacaktr.
zmir’in gelecekte su ihtiyacnn karlanaca Gördes baraj isale hatt ve artma tesisi için
DS ile yaplan protokol kapsamnda projenin tamamlanmasyla zmir‘e ylda yaklak 60
milyon m3 ilave su getirilecektir. Bu kapsamda suyun daha önce alnabilmesi için Sarkz
kaynaklarna kadar olan ilk 35 km’lik hattn öncelikte yaplmas ve Sarkz kuyular alan
içinde 1,5 m3/sn kapasiteli konvansiyonel bir içmesuyu artma tesisinin ZSU Genel
Müdürlüünce yaplmas hususunda DS ile mutabakat salanmtr. Söz konusu bu proje
planland gibi sürmekte olup, 2010 ylnda Gördes Baraj suyunun bu tesis ile zmir’e acil
iletimi salanacaktr.
Ayrca, zmir Su Master Plan yaplarak DS tarafndan belirlenmi su kaynaklarnn içme
ve kullanma suyu amaçl kullanlabilirlii irdelenecek ve gelecee yönelik alternatif
yüzeysel ve yeralt suyu kaynaklarnn yatrmlar oluturulacaktr. DS onay sonrasnda
her bir kaynak için yatrm projeleri ortaya çkacaktr.
Yerleik alanlarn su temininde kullanlan yeralt suyu kaynaklarnn kalitelerinin
iyiletirilmesi için alternatif yeni kuyular açlmas ve/veya paket-modüler artma tesisleri
kurulmas salanacaktr.
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Bunun yan sra, yerleim bölgelerinde eski ebekelerden kaynakl su kaçaklarnn ortadan
kaldrlmas, su kalitesinin iyiletirilmesi, su tasarrufu salanmas için su ebekelerinin ve
depolarnn yenilenmesi için proje ve yapmlar sürdürülecektir. Böylelikle su kaynaklarnn
verimli ve etkin kullanm temin edilecektir.
Gelecek yllarda kuraklk etkisine karn en son alternatif kaynak olarak tuzlu su artmnn
uygulanabilirliinin tespiti için kritik ve gerekli bölgelerde fizibilite etüd / etüdleri
yaptrlarak bu sisteme bir yaklam yaplacaktr. Gerektiinde sistem yapm gözden
geçirilecektir.
ZSU Genel Müdürlüü, tarihi su yaplarna sahip çkmak ve kente kazandrmak için
restorasyon projelerini yaparak kurul onaylar akabinde imalatlarn gerçekletirecektir.

NA EDLMEKTE OLAN ÇMESUYU ARITMA TESSLER:
Gördes-Sarkz çmesuyu Artma Tesisi

130.000 m3/gün

:

5216 Sayl yasa ile ZSU görev kapsamna giren köy yerleik alanlarnn içmesuyu
ihtiyaçlar yeralt su kaynaklar ile karlanmaktadr. Alternatif kaynak bulunamadndan
su kalitesinin iyiletirilmesi için paket/modüler artma tesisleri kurma çalmalar devam
etmektedir.

Bayndr Çnardibi Köyü çmesuyu Art.Tes. :

691 m3/gün

Bornova Karaçam Köyü çmesuyu Art.Tes. :

130 m3/gün

Bornova Yaka Köyü çmesuyu Art.Tes.

:

346 m3/gün

Foça Ilpnar Köyü çmesuyu Artma Tesisi :

691 m3/gün

Aliaa Bozköy çmesuyu Artma Tesisi

:

604 m3/gün

Aliaa Samurlu Köyü çmesuyu Art.Tes.

:

302 m3/gün

Aliaa Yukar ehit Kemal Köyü ç.Art.Tes:

302 m3/gün

Menemen Bozalan Köyü çmesuyu Art.Tes. :

259 m3/gün

:

1.296 m3/gün

Bayndr Dernekli çmesuyu Artma Tesisi :

260 m3/gün

Menderes Özdere Çukuralt çm. Art.Tes.
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GELECEKTE YAPIMI PLANLANAN SU PROJELER:
Çaml Baraj ve çme Suyu Artma Tesisi
Deirmendere Baraj ve çme Suyu Artma Tesisi
Deniz Suyundan çme Suyu Elde Edilmesi
Gördes Baraj çmesuyu Artma Tesisi
Gördes-Sarkz çmesuyu Artma Tesisi
Aliaa çmesuyu Artma Tesisi Yenileme
Balçova Cengiz Saran Baraj çmesuyu Artma Tesisi Revizyonu
Yeni Yüzeysel Su Kaynaklar
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Paydaþ Analizi

PAYDAÞ ANALÝZÝ
I) ÝZSU Genel Müdürlüðü Paydaþlarý:
Genel Bilgiler ve Analiz Çerçevesi
Stratejik Plan çalýþmalarý kapsamýnda ÝZSU Genel Müdürlüðü için paydaþ analizi; ilgili
mevzuat, DPT Kamu Ýdareleri Ýçin Stratejik Planlama Kýlavuzu, konuyla ilgili uzman ve
bilim insanlarýnýn geliþtirdikleri modeller ve öneriler dikkate alýnarak, ilgili veri
tabanlarýndan ve araþtýrma yöntemlerinden yararlanýlarak yapýlmýþtýr.
Stratejik yönetim ve planlama terminolojisinde paydaþlar; kuruluþun ürün ve hizmetleri ile
ilgisi olan, kuruluþtan doðrudan yada dolaylý, olumlu yada olumsuz yönde etkilenen veya
kuruluþu etkileyen kiþi, grup ve kurumlar olarak tanýmlanmaktadýr. Paydaþlar; iç paydaþlar,
dýþ paydaþlar, yararlanýcýlar / hizmet alýcýlar (veya müþteriler) olarak üç ana kategoride
sýnýflandýrýlmaktadýr.
Ýç paydaþlar; kuruluþtan etkilenen yada kuruluþu etkileyen kuruluþ içindeki kiþi, grup veya varsa- ilgili/baðlý kuruluþlardýr. Kuruluþun çalýþanlarý en önemli iç paydaþlardýr. Dýþ
paydaþlar; kuruluþtan etkilenen veya kuruluþu etkileyen kuruluþ dýþýndaki kiþi, grup yada
kurumlardýr. Yararlanýcýlar veya hizmet alýcýlar ise; kuruluþun ürettiði ürün ve hizmetleri alan,
kullanan veya bunlardan yararlanan kiþi, grup ve kurumlardýr.
Paydaþlar kurumlarla iliþkileri bakýmýndan; Temel Ortak, Stratejik Ortak ve Tedarikçi olarak
da gruplanmaktadýr.
Temel Ortak; Kurumlar arasýnda amaç ve varlýk iliþkileri birbiriyle bütünleþmek/
desteklenmek üzere, kurumun kendi seçimine baðlý olmaksýzýn

kurulmuþ zorunlu

ortaklýklarýn tarafýdýr.
Stratejik Ortak; Kurumlarýn etkinliklerini yürütmek üzere, çýkar birliðinden hareketle ve
seçime baðlý olarak kurulan ortaklýklarýn tarafýdýr.
Tedarikçi; Kurumun etkinliklerini gerçekleþtirirken ihtiyaç duyduðu kaynaklarý ve girdileri
saðlayan kiþi veya kuruluþlardýr.
Bu tanýmlara paralel olarak; ÝZSU paydaþ analizinde, iç paydaþlar olarak ÝZSU Genel
Müdürlüðü çalýþanlarý ve birimleri, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ve ilgili birimleri ele
alýnmýþtýr.

Dýþ paydaþlar olarak, ÝZSU'nun hizmet ve faaliyetlerini etkileyen ve-veya

bunlardan etkilenen kurumlar, ÝZSU birimlerinin ve yönetiminin görüþleri doðrultusunda
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belirlenerek analiz kapsamýna alýnmýþtýr. Yararlanýcýlar ise, ÝZSU hizmet ve faaliyetlerinin
ana hedef kitlesi olan hizmet alýcýlar olarak aboneler ve esasen Ýzmir Büyükþehir Belediyesi
sýnýrlarý içinde yaþayan tüm vatandaþlardýr. Paydaþlarýn ve bunlarýn kurumla etkileþim biçimi
ve yönünün analizi sürecinde, genel anlamda paydaþ analizi ilke ve tekniklerinin katýlýmcýlýk
gözetilerek uygulanmasýnýn yaný sýra, kurumun hizmet ve faaliyet alanlarýnýn spesifik ve
teknik alanlara yoðunlaþmýþ olduðu gerçeðinden yola çýkýlarak ve deðerlendirmelerin iþlevsel
ve somut olabilmesi düþüncesi ile iki prensip benimsenmiþtir. Bunlardan birisi, kurum
hizmet ve faaliyetleri ile en fazla ilgili ve etkili kurum, birim ve kesimlerin analizinin ön plana
çýkartýlmasýdýr. Ýkincisi de, özellikle kurum paydaþlarýn analizinde; iþbirliði, koordinasyon ve
iletiþim alanlarýnda odaklanan tespit ve ihtiyaçlarýn belirlenmesine aðýrlýk verilerek; çok
genel ve soyut

deðerlendirmelerden ziyade,

ÝZSU'nun paydaþlarýyla iliþkilerinin

geliþtirilebilmesine iþlevsel katký olasýlýðý fazla olabilecek deðerlendirmelerin alýnmasý
hedeflenmiþtir.
Bu yöntem ve ilkelerden yola çýkýlarak; öncelikle ÝZSU Genel Müdürlüðü hizmetlerinin
icrasýnda etkili birimlerin (Daire Baþkanlýklarý ve Teknik Amirlikler) ve Genel Müdür'e
doðrudan baðlý birimlerin, iþbirliði koordinasyon ve iletiþim içinde hizmetlerini yürüttüðü
kuruluþ ve kesimlerin belirlenmesi, bu paydaþlarla etkileþim alanlarý, ÝZSU'nun ve
paydaþlarýn karþýlýklý olarak birbirini olumlu yada olumsuz yönlerde etkileme gücü ile
paydaþlarla iliþkilerin geliþtirilmesine yönelik görüþleri alýnmýþtýr. Bu görüþlerle gelen
güncel bilgiler, kurumda çeþitli düzeylerdeki deneyimli yönetici ve çalýþanlarýn deneyim ve
birikimlerinden yararlanýlarak elde edilen bilgilerle birleþtirilerek,

paydaþlar öncelikle;

paydaþlýk türü, paydaþlýk nedeni ve kurumun faaliyetlerinin ve hizmetlerinin yürütülmesinde
etki ve önem düzeyleri bakýmýndan analiz edilmiþtir.
Açýklanan çerçevede tespit edilen tüm paydaþlar; aþaðýdaki matriste listelenmiþtir.

82

ÝZSU GENEL MÜDÜRLÜÐÜ PAYDAÞ MATRÝSÝ
Paydaþ Adý

Paydaþ
Türü
(1)
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Paydaþlýk Nedeni
Temel
Ortak

Stratejik Hizmet Tedarikçi Çalýþan
Ortak
Alýcý

Paydaþ Adý

Paydaþ
Türü
(1)
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Paydaþlýk Nedeni
Temel
Ortak

Stratejik Hizmet Tedarikçi Çalýþan
Ortak
Alýcý

Paydaþ Adý

Paydaþ
Türü
(1)
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Paydaþlýk Nedeni
Temel
Ortak

Stratejik Hizmet Tedarikçi Çalýþan
Ortak
Alýcý

Paydaþ Adý

Paydaþ
Türü
(1)
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Paydaþlýk Nedeni
Temel
Ortak

Stratejik Hizmet Tedarikçi Çalýþan
Ortak
Alýcý

Paydaþ Adý

Paydaþ
Türü
(1)

Paydaþlýk Nedeni
Temel
Ortak

Stratejik Hizmet Tedarikçi Çalýþan
Ortak
Alýcý

(1): Ýç Paydaþ (ÝP), Dýþ Paydaþ (DP)
Ýlk aþama analizden sonra, kurumla etkileþimi en yoðun ve etki-önem açýsýndan en önde
geldiði tespit edilen paydaþlarýn ÝZSU'ya iliþkin görüþ ve deðerlendirmelerinin, paydaþýn türü,
konumu ve etkileþimin niteliðine uygun biçimde alýnmasýna çalýþýlmýþtýr. Bu çerçevede; iç
paydaþlar kapsamýnda ÝZSU çalýþanlarý için anket uygulamasýndan, yararlanýcýlar/hizmet
alýcýlar baðlamýnda Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Hemþehri Ýletiþim Merkezi veri tabanýndan
ve mahalle muhtarlýklarý kapsamýnda gerçekleþtirilen araþtýrmalardan elde edilen bulgular
deðerlendirilmiþtir. Bu kapsamda, dýþ ve iç paydaþlar çerçevesinde çeþitli kurum ve
birimlerden de görüþ ve önerileri yazýlý olarak istenmiþtir. Bu düzeydeki analizler, içerik ve
yöntem açýsýndan çeþitlilik ve farklýlýk gösterdiðinden, aþaðýdaki bölümlerde Ýç paydaþ, Dýþ
Paydaþ ve Hizmet alýcý/Yararlanýcýlar baþlýklarý altýnda ayrý ayrý deðerlendirilmektedir.
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II) Ýç Paydaþ Analizleri
1. ÝZSU Çalýþanlarý
ÝZSU Genel Müdürlüðü çalýþanlarýnýn görüþ ve deðerlendirmelerinin alýnmasýnda, kurumun
3000'den fazla çalýþaný olduðu, dolayýsýyla sýnýrlý zamanda oldukça büyük bir kitlenin
görüþlerinin deðerlendirilmesinin söz konusu olduðu göz önünde bulundurularak, anket
uygulamasý tercih edilmiþtir. Strateji Geliþtirme Daire Baþkanlýðý'nca; çeþitli kademelerden
yöneticilerin, üst yönetimin, çeþitli uzmanlarýn ve bilim insanlarýnýn görüþ ve önerilerinin
katkýlarýyla hazýrlanan anket, Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý ve Ünibel A.Þ. teknik desteði ile
ÝZSU internet sayfasýnda Haziran-Temmuz 2009'da yaklaþýk bir ay eriþime açýk tutulmuþtur.
Anketi bu süre içinde 744 çalýþan yanýtlamýþtýr.
Anketin bir kýsmýnda, kurum çalýþanlarýn, ÝZSU'yu hangi alanlarda baþarýlý bulduðu,
kurumdaki genel yönetim tarzý, kurum çalýþaný olmaktan genel memnuniyet düzeyi gibi
konulara yönelik genel ve doðrudan deðerlendirme almaya yönelik sorular sorulmuþtur.
Bunlarýn yaný sýra; kurumdaki fiziksel koþullar, çalýþma biçimi ve iliþkileri, psikolojik ortam
ve iletiþim özellikleri gibi alanlarda çalýþanlarýn düþüncelerini alarak daha kapsamlý
deðerlendirmeleri hedefleyen sorular da sorulmuþtur. Böylece, ÝZSU çalýþanlarýnýn
çalýþtýklarý kurumu, yalnýzca genel memnuniyet açýsýndan deðil, bir bütün olarak ve önemli
ana baþlýklar ve kriterler açýsýndan deðerlendirmelerine imkan tanýnarak, kurumda çalýþan
gözüyle hangi alanlarda hangi özelliklerin ve ihtiyaçlarýn yoðunlaþtýðý deðerlendirilmek
istenmiþtir. Anketin uygulanmasýyla alýnan yanýtlar ve bunlarýn analizi ile ulaþýlan sonuçlar
aþaðýdaki tablo ve grafiklerde sergilenirken, bu deðerlendirmeler de izlenebilecektir.
Anketin ilk bölümündeki sorularla, yanýtlayanlarýn yaþ, cinsiyet, eðitim gibi
özellikleri ve kurumdaki hizmet ve kadro durumlarýna iliþkin bilgiler toplanmýþtýr.

kiþisel

Aþaðýdaki tabloda sergilenen bulgulara göre, katýlýmcýlarýn % 40 oran ile en fazla 36-45 yaþ
grubunda toplandýðý, bunu % 34 ile 26-35 yaþ grubunun, % 20 ile de 46-55 yaþ grubundaki
katýlýmcýlarýn izlediði görülmektedir. Bu durumda, katýlýmcýlarýnýn çoðunluðunu 26 ile 46
yaþ arasýndaki çalýþanlar oluþturmaktadýr.
Yaþ
Seçenekler

Frekans

Daðýlým

18-25

42

%6

26-35

252

% 34

36-45

294

% 40

46-55

151

% 20

56 ve üzeri

5

%1

Toplam

744

% 100
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Ankete katýlýmýn, % 78'lik oranla büyük

çoðunlukla erkek çalýþanlarca gerçekleþtirildiði

aþaðýdaki tablodan izlenebilmektedir; kadýn katýlýmcýlarýn oraný ise % 22'dir. Kurum
genelinde kadýn çalýþan sayýsýnýn erkek çalýþanlara göre oldukça düþük oranda olmasý
nedeniyle, bu durumun ankete katýlým oranlarýna doðal olarak yansýdýðý söylenebilir.
Cinsiyet
Frekans

Seçenekler

Daðýlým

Erkek

583

% 78

Kadýn

161

% 22

Toplam

744

% 100

Anket katýlýmcýlarýnýn eðitim düzeyi bakýmýndan çoðunluðunu %41 ile ilkokul ve ortaokul
mezunlarý oluþturmakta, bu grubu %28 ile lise-meslek lisesi mezunlarýnýn, ardýndan da
sýrasýyla lisans, önlisans ve yüksek lisans-doktora mezunlarýnýn takip ettiði aþaðýdaki tabloda
izlenebilmektedir.
Eðitim Durumu (En son alýnan derece)
Seçenekler

Frekans

Daðýlým

Ýlkokul - Ortaokul

306

% 41

Lise Meslek Lisesi

208

% 28

Önlisans

75

% 10

Lisans

137

% 18

Yüksek Lisans ve Doktora

18

%2

Toplam

744

% 100

Ankete katýlanlarýn % 82'sini çalýþma hayatýna ilk kez ÝZSU'da baþlamayanlar
oluþturmaktadýr. ÝZSU dýþýnda 10 yýldan fazla çalýþmýþ olanlar bu grubun çoðunluðunu
oluþturmakta, bunu birbirine çok yakýn oranlarla 0-2 yýl, 2-5 yýl ve 5-10 yýl arasý ÝZSU dýþýnda
çalýþmýþ olanlar izlemektedir. Aþaðýdaki iki tabloda bu konuya iliþkin bulgular
izlenebilmektedir.

Çalýþma hayatýna ilk kez ÝZSU'da baþlayýp baþlamadýðý
Seçenekler
Evet

Frekans
131

Daðýlým
% 18

Hayýr

613

% 82

Toplam

744

% 100
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ÝZSU dýþýnda baþka bir iþte çalýþma süresi
Seçenekler

Frekans

Daðýlým

0-2 yýl

160

% 22

2-5 yýl

155

% 21

5-10 yýl

157

% 21

10 yýl üstü

207

% 28

Cevapsýz

65

%9

Toplam

744

% 100

ÝZSU'da çalýþma süresi açýsýndan ise, % 52 gibi bir oranla ÝZSU'da 5 yýla kadar bir süredir
çalýþanlarca ankete katýlýmýn gerçekleþtiði, bunu % 30 ile 10-20 yýldýr ÝZSU'da çalýþanlarýn
izlediði aþaðýdaki tablodan görülmektedir. En düþük katýlým % 2 oran ile 25 yýldan fazla
süredir kurumda çalýþanlarca geçekleþtirilmiþtir. % 8 oranýnda ise, 5 ila 10 yýldýr ÝZSU'da
çalýþanlar ankete katýlmýþtýr.
ÝZSU'da Çalýþma Süresi
Seçenekler

Frekans

Daðýlým

0-2 yýl

197

% 26

2-5 yýl

194

% 26

5-10 yýl

63

%8

10-20 yýl

222

% 30

20-25 yýl

53

%7

25 yýlda fazla

12

%2

Cevapsýz

3

%0

Toplam

744

% 100

Ýstihdam sýnýfý açýsýndan, anket katýlýmcýlarýnýn çoðunluðunu % 51 ile þirket personeli
oluþturmakta, bunu % 28 oran ile kadrolu iþçiler, %18 oran ile memurlar takip etmektedir. Bu
durum aþaðýdaki tabloda görülebilir. ÝZSU'da çalýþanlar içinde istihdam sýnýfý daðýlýmýna
bakýldýðýnda, bilindiði gibi 1300'den fazla sayý ile þirket personeli, 900 civarý kadrolu iþçi ve
745 memur personel bulunmaktadýr Bu durumda, her istihdam sýnýfýnýn kurum genelindeki
daðýlýmýnýn büyük ölçüde anket katýlýmcýlarýna yansýdýðý söylenebilir.
ÝZSU'daki istihdam sýnýfý
Seçenekler

Frekans

Daðýlým

Kadrolu Ýþçi

207

% 28

Memur

134

% 18

Sözleþmeli Personel

23

%3

Þirket Personeli

380

% 51

Toplam

744

% 100
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Hizmet sýnýflarý açýsýndan, aþaðýdaki tablodan da görülebileceði gibi, anket katýlýmcýlarýnýn
yarýsýndan fazlasý teknik hizmetler sýnýfýnda görev yapanlardýr. Bunu birbirine yakýn oranlarla
genel idare hizmetleri ve diðer hizmetler sýnýflarýnda görev yapanlar izlemektedir.
Kadronun bulunduðu hizmet sýnýfý
Seçenekler

Frekans

Daðýlým

Genel Ýdare Hizmetleri

148

% 20

Teknik Hizmetler

429

% 58

Yardýmcý Hizmetler

22

%3

Diðer

145

% 19

Toplam

744

% 100

Ýdari statü bakýmýndan bulgular incelendiðinde, ankete katýlanlarýn çoðunluðu idarecilik
görevi bulunmayanlar olup; idarecilik görevi bulunanlar arasýnda ankete katýlým birbirine
yakýn oranlarda gerçekleþmiþtir.
Ýdarecilik görevi varsa statüsü
Seçenekler

Frekans

Daðýlým

Daire Baþkaný

7

%1

Müdür

17

%2

Þef

32

%4

Ýdarecilik Görevi Yok

688

% 92

Toplam

744

% 100

Ýzsu çalýþanlarýnýn kurumu genel olarak deðerlendirmelerine imkan veren

sorularla,

çalýþanlarýn kurumu baþarýlý bulduklarý hizmet alanlarý, çalýþan ve vatandaþ memnuniyet
düzeyinin önemsenme düzeyi gibi konularda düþünceleri alýnmaya çalýþýlmýþtýr. Anketin bu
bölümdeki gibi deðerlendirme ve algý yansýtan bölümleri sonuçlarýný deðerlendirirken,
öncelikle altý çizilmesi gereken nokta; yanýtlarýn, tüm anket çalýþmalarýnda olduðu gibi algý
ve düþünceleri yansýttýðýdýr. Çalýþanlarýn algý ve düþünceleri, kurumlarýn artý ve eksilerini
deðerlendirme ve kurumsal geliþim için yön çizmede önemli araçlar olmakla birlikte; tek
baþýna yeterli doneler deðildir. Bu algý ve düþüncelerin gerçek durumla ve ihtiyaçlarla ne
kadar örtüþtüðü; ancak daha kapsamlý organizasyon ve iþ analizleri ile ortaya çýkarýlabilir.
Genel kurum deðerlendirmesi kapsamýnda ilk olarak, çalýþanlarýn kurumu ana faaliyet ve
hizmet alanlarýnda baþarýlý bulma oranlarý aþaðýdaki grafikte izlenebilir:
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HÝZMET ve FAALÝYET ALANLARINDAKÝ BAÞARI

Tarihi Su Yapýlarýnýn Korunmasý

Abone Hizmetleri

Çevrenin Korunmasý ve Kontrolü

Dere Islahlarý

Su Kaynaklarýnýn ve Su Havzalarýnýn Korunmasý
Yaðmur Sularýnýn Toplanmasý ve
Uzaklaþtýrýlmasý
Atýksularýn Toplanma sý, Arýtýlmasý ve
Uzaklaþtýrýlmasý
Temiz Su Temini, Arýtýlmasý ve Sunumu

-200

-100

Baþarýsýz
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Kararsýzým/Fikrim yok

300

Kýsmen baþarýlý

400
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700
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Baþarýlý

Grafikte de görülebileceði gibi; katýlýmcýlar ÝZSU'yu ana hizmet alanlarýnda büyük oranda
baþarýlý bulmaktadýr. Hizmet alanýna göre baþarýlý bulanlarýn oraný % 48 ile % 70 arasýnda,
kýsmen baþarýlý bulanlarýn oraný % 27 ile % 36 arasýnda deðiþmektedir. Kurumun en fazla
baþarýlý bulunduðu alan, % 70 “baþarýlý”, % 27 “kýsmen baþarýlý” bulunma oraný ile “temiz su
temini, arýtýlmasý ve sunumu”dur. Baþarýsýzlýk deðerlendirmesi, hizmet alanýna göre %2 ile %
11 arasýnda deðiþmektedir. Katýlýmcýlarýn, bir hizmet alaný hariç % 1 ila % 6'sýnýn, baþarý
deðerlendirmesinde kararsýz kaldýðý veya fikrinin olmadýðý anlaþýlmaktadýr; “tarihi su
yapýlarýnýn

korunmasý” konusunda ise katýlýmcýlarýn % 17 si kararsýzým/fikrim yok

seçeneðini iþaretlemiþtir. Sonuç itibariyle, anket katýlýmcýsý çalýþanlar arasýnda ÝZSU'yu
hizmetlerinde baþarýlý veya kýsmen baþarýlý bulanlar, baþarýsýz bulanlara ve kararsýz kalanlara
göre büyük farkla çoðunluðu oluþturmaktadýr.
Aþaðýdaki tabloda görülebileceði gibi, ankete katýlan çalýþanlarýn % 81'i kurumu, genel
hizmet kalitesi ve güvenilirlik düzeyi açýsýndan ÝZSU'yu nasýl bulduklarýný soran soruda %37
oranýnda “çok yeterli” %44 oranýnda “yeterli” seçeneðini iþaretleyerek olumlu
deðerlendirmiþtir. Bu açýdan kurumu “ortalama” bulan katýlýmcý oraný % 14 olup, “yetersiz”
seçeneðini iþaretleyerek olumsuz deðerlendiren katýlýmcýlar ise %4 gibi çok düþük bir
orandadýr.
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Sizce ÝZSU genel hizmet kalitesi ve güvenilirlik düzeyi açýsýndan nasýl bir kurumdur?
Seçenekler

Frekans

Daðýlým

Çok yeterli

274

% 37

Yeterli

328

% 44

Ortalama

103

% 14

Yetersiz

30

%4

Çok yetersiz

6

%1

Kararsýzým/Fikrim Yok

3

%0

Toplam

744

% 100

ÝZSU'da vatandaþ memnuniyetinin önemsenme düzeyi hakkýndaki düþüncelerini soran
soruya verilen yanýtlara göre, anket katýlýmcýsý çalýþanlarýn %80'i bu konuda kurumu net bir
þekilde olumlu deðerlendirmektedir. Aþaðýdaki tabloda da görülebileceði gibi, % 43 katýlýmcý
vatandaþ memnuniyetinin ÝZSU'da çok önemsendiðini, %37'si ise önemsendiðni
düþünmektedir. Vatandaþ memnuniyetinin kýsmen önemsendiðini düþünenler %14'tür.
Vatandaþ memnuniyetinin ÝZSU'da önemsenmediðini düþünenler % 3, hiç önemsenmediðini
düþünenler %1, kararsýz veya fikri olmayanlar ise %1 gibi çok düþük oranlarda kalmaktadýr.
Sizce ÝZSU'da vatandaþ memnuniyeti ne ölçüde önemsenmektedir?
Seçenekler

Frekans

Daðýlým

Çok önemseniyor

321

% 43

Önemseniyor

277

% 37

Kýsmen önemseniyor

105

% 14

Önemsenmiyor

26

%3

Hiç önemsenmiyor

8

%1

Kararsýzým/Fikrim yok

7

%1

Toplam

744

% 100

Çalýþan memnuniyetinin ÝZSU'da önemsenme düzeyi konusunda ise, katýlýmcýlar birbiriyle
ayný oranda “çok önemseniyor” (%31) ve “önemseniyor”(%31) seçeneðini iþaretlemiþlerdir.
Aþaðýdaki tablodan da izlenebileceði gibi; katýlýmcýlarýn %23'ü bu konunun kýsmen
önemsendiðini, % 10'u önemsenmediðini, % 5'i ise hiç önemsenmediðini düþünmektedir.
Sizce ÝZSU'da çalýþan memnuniyeti ne ölçüde önemsenmektedir.
Seçenekler

Frekans

Daðýlým

Çok önemseniyor

229

% 31

Önemseniyor

230

% 31

Kýsmen önemseniyor

168

% 23

Önemsenmiyor

77

% 10

Hiç önemsenmiyor

36

%5

Kararsýzým/Fikrim yok

4

%1

Toplam

744

% 100
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Kurumlarýn çalýþma ortamýný ve koþullarýný, dolayýsýyla çalýþanlarýn memnuniyetini en fazla
etkileyen faktörlerin çalýþanlarýnca nasýl deðerlendirildiði, kurumlarýn bu alandaki artý ve
eksilerini görüp geleceklerini yönlendirmede önemli bir araç olduðu düþüncesiyle, bu
konudaki görüþler birkaç ana tema altýnda toplanan sorularla alýnmaya çalýþýlmýþtýr. Bu
temalar; kurumdaki iletiþim ortamý ve psikolojik faktörler, iþ/görevler ve mesleki geliþim
imkanlarý ve fiziksel koþullar olarak belirlenmiþ ve bu temalar altýnda çeþitli faktörler ve
ölçekli yanýtlar yardýmýyla deðerlendirmeleri almaya yönelik sorular sorulmuþtur.
Kurum-içi iletiþim ve psikolojik faktörlerle ilgili deðerlendirmeler; öncelikle kurumdaki
genel iletiþim ve bilgilenme yöntem ve araçlarý ile iþbirliðine ve yeniliðe açýklýk konularýnda
sorularla alýnmaya çalýþýlmýþtýr.
ÝZSU'nun faaliyetleri, hizmetleri ve bu alanlardaki güncel geliþmeler konusunda
katýlýmcýlarýn ne kadar bilgi sahibi olduklarýný düþündüklerine yönelik soruya, katýlýmcýlar
%42 ile “yeterli düzeyde” % 49 “orta düzeyde”, % 9 ile “yetersiz düzeyde” seçeneðini
iþaretleyerek yanýt vermiþlerdir. Katýlýmcýlarýn yaklaþýk yarýsýnýn bu konuda bilgi sahibi olma
düzeylerini orta düzeyde bulmalarýnýn nedeni, sorunun genel ve oldukça kapsamlý bir alaný
ilgilendirmesinden kaynaklanabileceði düþünülmektedir. ÝZSU'nun görev kapsamý teknik
bilgi gerektiren çok sayýda hizmet ve faaliyet içermektedir; dolayýsýyla ÝZSU'da uzmanlýk
daireleri kendi içinde oldukça geliþmiþ ve büyümüþtür. Buna paralel olarak; kurumda, çok
çeþitli uzmanlýk alanlarýndan, eðitim ve iþ geçmiþlerinden gelen çalýþan görev yapmaktadýr.
Uzmanlaþma ve bürokratikleþmenin yüksek olduðu büyük ölçekli kuruluþlarda çalýþanlarýn
kendi görev alanlarý dýþýndaki konularda yeterli bilgi sahibi olma konusunda imkan ve
zamanlarý kýsýtlýdýr. Nitekim, anketin ilerleyen bölümlerinde, çalýþanlarýn kendi birimlerinin
görev alaný ve hizmetleriyle ilgili yeterli bilgi sahibi olma düzeyleri hakkýnda düþüncelerini
soran sorularda % 70'ler oranýnda olumlu yanýt verilmiþtir. Bir

yandan da, anket

katýlýmcýlarýnýn yarýsýndan fazlasýnýn kurumda 0-5 yýl aralýðýnda çalýþanlardan oluþtuðu göz
önüne alýndýðýnda, oryantasyon eðitimlerinin
söylenebilir.
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planlanmasýnýn faydalý olabileceði

ÝZSU'nun faaliyetleri, hizmetleri ve bu alanlardaki güncel geliþmeler
konusunda ne düzeyde bilgi sahibi olduðunuzu düþünüyorsunuz?
Seçenekler

Frekans

Daðýlým

Yeterli düzeyde

315

% 42

Orta düzeyde

365

% 49

Yetersiz düzeyde

64

%9

Toplam

744

% 100

Kurum içinde görev ve yetki alanlarý ile uygulamada ve mevzuatta güncel geliþmeler
konusunda

yeterli bilgi edinildiði düþünülen kaynaklar ise aþaðýdaki tabloda

görülebilmektedir. Bunlarýn oranlarý arasýnda büyük farklar olmamasýna raðmen, göreceli
olarak en yaygýn bilgi kaynaklarý üstlerin doðrudan ve sözlü bilgilendirmesi (%19) ile günlük
iletiþim (%19), yani % 38 gibi bir oranla sözlü iletiþim olarak görülmektedir. Toplamda % 27
oranýnda yazýlý iletiþim kaynaklarýndan, üstlerin yazýlý bilgilendirmeleri (%14) ve üst
yönetimce yayýmlanan yazýlý genelge ve duyurular (%13) yoluyla olmak üzere yararlanýldýðý
görülmektedir. Bunlarý % 15 ile kurumun internet sitesi takip etmektedir. Sözlü, yazýlý iletiþim
araçlarý ve teknolojik araçlarýn iletiþim içindeki aðýrlýðýnýn, büyük ölçüde toplumsal/kültürel
özellik ve alýþkanlýklardan etkilendiði söylenebilir.
ÝZSU'nun faaliyetleri, görev ve yetki alanlarý, uygulamada ve
mevzuatta güncel geliþmeler ile ilgili aþaðýdaki hangi kaynaklardan
yeterli bilgi edindiðinizi düþünüyorsunuz? Aþaðýdaki seçeneklerden
size uyanlarý iþaretleyiniz. (Birden fazla seçenek iþaretleyebilirsiniz.)
Seçenekler

Frekans

Daðýlým

Kurum içindeki günlük iletiþim içinde

339

19%

Üstlerimin sözlü ve doðrudan bilgilendirmesi

337

19%

Kurumun Internet Sitesi

270

15%

Üstlerimin yazýlý bilgilendirmesi ve tebliðleri

250

14%

Üst yönetimce yayýmlanan yazýlý genelge ve duyurular

243

13%

Tesadüfi olarak bilgileniyorum

151

8%

Kendim araþtýrarak bilgi edinebiliyorum

117

6%

Yýllýk Faaliyet Raporlarý

104

6%

Toplam

1811

100%
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Astlar-üstler ve ayný idari düzey çalýþanlar arasýndaki iþbirliði ve uyum açýsýndan,
katýlýmcýlarýn durumu birbirine yakýn deðerlendirdiði söylenebilir. Aþaðýdaki iki tablodan
izlenebileceði gibi; katýlýmcýlar iþbirliði ve uyum düzeyini %19-20 oranlarýnda çok yeterli; %
40-42 oranlarýnda yeterli bulmakta, yani katýlýmcýlarýn % 60'lar oranýnda çoðunluðu bu açýdan
net biçimde olumlu deðerlendirmelere sahip iken; %25-26 katýlýmcý, iþbirliði ve uyum
düzeyini “orta”, %10 katýlýmcý “yetersiz” % 3-4 gibi çok düþük bir oranda katýlýmcý ise “çok
yetersiz” bulmaktadýr.
ÝZSU'da astlarla üstler arasýnda sizce ne düzeyde iþbirliði ve uyum vardýr?
Seçenekler

Frekans

Daðýlým

Çok yeterli

155

21%

Yeterli

294

40%

Orta

192

26%

Yetersiz

78

10%

Çok yetersiz

25

3%

Toplam

744

100%

ÝZSU'da idari statü bakýmýndan ayný düzeyde çalýþanlar
arasýnda sizce ne ölçüde iþbirliði ve uyum vardýr?
Seçenekler
Çok yeterli

Frekans
143

Daðýlým
19%

Yeterli

311

42%

Orta

185

25%

Yetersiz

78

10%

Çok yetersiz

27

4%

Toplam

744

100%

ÝZSU'da yenilikçi ve yaratýcý düþünceler, katýlýmcýlara göre, % 26 “her zaman” % 26 oranýnda
“çoðu zaman” , % 38 oranýnda ise “bazen” önemsenmekte, % 10'a göre hiçbir zaman
önemsenmemektedir.

Aþaðýdaki tabloya yansýyan bu bulgulara göre; katýlýmcýlarýn

yarýsýndan fazlasý bu konunun kurumda önemsendiðinde hemfikir görünmekte; geri kalan
kesimin çoðunluðu ise daha az önemsenme deðerlendirmektedir. Yenilikçi ve yaratýcý
düþüncelerin hiç önemsenmediði yönünde olumsuz deðerlendirme yapanlarýn oraný ise
oldukça azýnlýkta kalmaktadýr.
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ÝZSU'da yenilikçi ve yaratýcý düþünceler sizce ne
ölçüde önemsenmekte ve desteklenmektedir?
Seçenekler

Frekans

Daðýlým

Her zaman

193

26%

Çoðu zaman

193

26%

Bazen

286

38%

Hiçbir zaman

72

10%

Toplam

744

100%

Kurumda iþ akýþlarýndaki iletiþimin olumluluðu ve iþin geliþtirilmesine katkýsý, katýlým,
paylaþým ve inisiyatif almaya tanýnan alanlar gibi konularda çalýþanlarýn deðerlendirmelerini
soran sorulardan elde edilen bulgular aþaðýdaki grafikte izlenebilir.

KURUM ÝÇÝ ÝLETÝÞÝM ve PSÝKOLOJÝK FAKTÖRLERLE
ÝLGÝLÝ DEÐERLENDÝRMELER-1

Çalýþmalarým hakkýnda ayný düzeydeki çalýþma arkadaþlarýmýn eleþtirileri yapýcýdýr
Çalýþmalarým hakkýnda üstlerimin eleþtirileri yapýcýdýr
Ýþimi yaparken gerektiðinde ayný ekip içindeki çalýþma arkadaþlarým bana yardýmcý olur
Çalýþmalarým konusunda üstlerimden, kendimi ve iþimi doðru yönlendirmeme yardýmcý olacak
düzeyde geri bildirim (deðerlendirme) alabiliyorum
Görevlerimde baþarýlarýmýn ve katkýlarýmýn takdir gördüðünü düþünüyorum
Ýþimle ilgili konularda birlikte çalýþtýðým ekip içinde düþüncelerimi ve önerilerimi rahatça ifade
edebiliyorum
Ýþimle ve görevlerimle ilgili konularda üstlerime düþüncelerimi ve önerilerimi rahatça ifade
edebiliyorum
Ýþimi ve görevlerimi yaparken gerektiðinde inisiyatif kullanabiliyorum
Ýþimi ve görevlerimi ilgilendiren konularda düþüncelerim dikkate alýnmaktadýr
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Yukardaki grafikte görüldüðü gibi; iþ ve görevleri yerine getirirken deneyimledikleri olumlu,
katýlýmcý ve paylaþýmcý iletiþim biçimlerine iliþkin çalýþanlarýn deðerlendirmeleri büyük
oranda olumludur. Bu alanlardaki olumlu deneyimlere denk düþen ifadelere %65 oranýnda
“her zaman” ve “çoðu zaman” yanýtlarý verilmiþtir. Bunlar içinde; ayný ekip içinde çalýþýlan
kiþilerle yardýmlaþma ve açýk iletiþim düzeyi en fazla olumlu deðerlendirilen özellikler olarak
göze çarpmaktadýr. Bunlarý, sýrasýyla üstlere düþünceleri açýk dile getirebilme, çalýþmalar
hakkýnda üstlerin ve ayný düzey çalýþma arkadaþlarýnýn yapýcý eleþtirilerini alabilmekle ilgili
özellikler izlemektedir. % 1 ve % 11 arasýnda deðiþerek oldukça düþük oranlarda kalan
“hiçbir zaman” yanýtlarýyla gelen

olumsuz deðerlendirmelerin; sýrasýyla, görevlerde

baþarýlarýn ve katkýlarýn takdir görmesi, inisiyatif kullanabilme, üstlerden iþleri yönlendirmek
için yeterli düzeyde geri bildirim alabilme konularýnda olduðu görülmektedir.
Çalýþan psikolojisini ve kurum içi iletiþimi etkileyen, motivasyon, þeffaflýk, rekabet, güven
gibi

alanlarda olumlu veya olumsuz çeþitli faktörlerin kurum ortamýnda ne kadar

bulunduðuna iliþkin görüþleri almaya yönelik soruya verilen yanýtlarýn daðýlýmý ise aþaðýdaki
grafikte izlenebilmektedir. Bulgulara göre; yüksek oranlarla ve diðer faktörlere göre en fazla
“çalýþanlarýn iþe karþý yeterli motivasyonu”, “iþlem ve prosedürlerde açýklýk ve þeffaflýk”,
“ekip ruhu ve paylaþýmcýlýk” faktörlerinin, ÝZSU'daki çalýþma ortamýnda “her zaman” ve
“çoðu zaman” bulunduðunun düþünüldüðü anlaþýlmaktadýr. Bunlarý, sýrasýyla “karþýlýklý
güven”, “profesyonel ve objektif deðerlendirmelerin belirleyiciliði”, “kaliteli iletiþim” , “eþit
ve adaletli davranýþ ve deðerlendirmeler” faktörlerinin izlediði görülmektedir. “Baþarýnýn
ödüllendirilmesi”nin kurumdaki çalýþma ortamýnda bulunma düzeyinin, çoðunlukça “bazen”
veya “hiç bir zaman” olarak deðerlendirilmesi, kurumda baþarýyý teþvik edici ve ödüllendirici
mekanizmalarýn geliþtirilmesi gereðine iþaret etmektedir. Rekabet baðlamýnda, hem olumlu
hem

olumsuz unsurlarýn zaman zaman ortaya çýktýðýnýn düþünüldüðü göze çarpmakla

birlikte, olumlu rekabet unsurlarýnýn daha fazla bulunduðunun deðerlendirildiði
anlaþýlmaktadýr.
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KURUM ÝÇÝ ÝLETÝÞÝM ve PSÝKOLOJÝK FAKTÖRLERLE
ÝLGÝLÝ DEÐERLENDÝRMELER-2
Baþarýnýn ödüllendirilmesi
Çalýþanlarýn iþe karþý yeterli motivasyonu
Ýþlem ve prosedürlerde açýklýk ve þeffaflýk
Ekip ruhu ve paylaþýmcýlýk
Kaliteli iletiþim (Birbirini dinleme ve doðru anlama çabasýna dayalý, kiþisel haklarý ve sýnýrlarý ihlal
etmeyen, saygý ve nezaket düzeyi yüksek iletiþim)
Kiþiler arasý çatýþmalar
Eþit ve adaletli davranýþ ve deðerlendirmeler
Olumlu Rekabet (Ýþbirliðini ve iþte daha iyisini yapmaya özendirici, ödüllendirme, motivasyon
artýrma ve benzeri yapýcý unsurlara dayalý rekabet)
Olumsuz Rekabet (Kiþisel ön plana çýkma, sindirme, kutuplaþma ve benzeri yýkýcý unsurlara dayalý
rekabet)
Profesyonel ve objektif (tarafsýz, kiþisellikten uzak) deðerlendirmelerin belirleyiciliði
Karþýlýklý güven
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Katýlýmcýlarýn iþ/görevler ve mesleki geliþme imkanlarý ile ilgili görüþleri; uzmanlýk alaný,
eðitim, yeteneklerle yapýlan iþin uyumu, çalýþýlan birimin görev alaný ve görevlerle ilgili yetki,
sorumluluk, haklar ile ilgili bilgi sahibi olma düzeyi, yetki/sorumluluk dengesi, iþ yükü, görev
tanýmlarýnýn açýklýðý, eðitim olanaklarý faktörleri ýþýðýnda alýnmaya çalýþýlmýþtýr. Aþaðýdaki
grafikte de görülebileceði gibi; katýlýmcýlarýn en fazla olumlu deðerlendirme yaptýklarý unsur,
“çalýþýlan birimin görev

alaný ve hizmetleri ile ilgili yeterli bilgi sahibi olma”dýr. Bunu,

görevlerin açýk tanýmlanmasý, görevler hakkýnda yetki sorumluluk ve haklar konusunda bilgi
sahibi olma veya bilgiye ulaþma imkanlarý, yeterli yetki/sorumluluk dengesi, eðitim ve
uzmanlýk alanýyla uyumlu görevde bulunma izlemektedir. Olumsuz deðerlendirme içeren
yanýtlar oldukça düþük oranlarda olmakla birlikte, diðer faktörlere oranla göreceli olarak
olumsuz deðerlendirildiði gözlenen faktörler ise; sýrasýyla “eðitim olanaklarýna kurum içi
veya dýþýnda ulaþabilme”, “dengeli iþ yükü daðýlýmý”, “potansiyel ve yeteneklerle uyumlu
görevde bulunma”dýr.
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ÝÞ/ GÖREVLER ve MESLEKÝ GELÝÞME
ÝMKANLARI ÝLE ÝLGÝLÝ DEÐERLENDÝRMELER
Ýþim ve mesleki alanýmda geliþimim için kurumda eðitim olanaklarý sunuluyor veya bunlarý
dýþarýdan imkanlarla (kurslara katýlým gibi) saðlamama izin veriliyor
Ýþ bölümü birimimde dengeli daðýlýr, iþ yüküm genelde ne çok az ne çok fazladýr
Görevimle ilgili yasal sorumluluk, yetki ve haklarým konusunda yeterince bilgiliyim veya kurumda
danýþtýðým zaman yeterli bilgi alabiliyorum
Potansiyel ve yeteneklerimle uyumlu bir görevde olduðumu düþünüyorum
Çalýþtýðým birimin görev alaný ve hizmetleri hakkýnda yeterli bilgi sahibiyim
Yaptýðým iþ ve görevlerim eðitim ve uzmanlýk alanýmla uyumludur
Yaptýðým görevlerde yeterli yetki ve sorumluluk dengesi vardýr
Görevlerim, sorumluluk ve yetkilerim yeterince açýk biçimde tanýmlýdýr veya iþ akýþý içinde yeterli
açýklýkta tanýmlanmaktadýr
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Fiziksel þartlarla ilgili çeþitli faktörlere iliþkin deðerlendirmelere bakýldýðýnda; katýlýmcýlarýn
çoðu fiziksel faktörden memnun olduðu anlaþýlmaktadýr. En fazla memnuniyet belirtilen
faktörler sýrasýyla; saðlýk hizmetleri, yapýlan iþe özgü teknik ekipman ve temel fiziksel
donanýmdýr. Belirgin aðýrlýkla memnuniyetsizlik belirtilen tek konunun, sosyal faaliyet ve
organizasyonlarýn yetersizliði olduðu görülmektedir. Aðýrlýkla memnuniyet belirtilmekle
birlikte, diðer faktörlere oranla memnuniyetsizliðin daha fazla olduðu izlenen faktörler ise
sýrasýyla; gürültü düzeyi, havalandýrma, çalýþma mekanlarýnýn temizlik ve yerleþim
planlarýdýr.

FÝZÝKSEL ÞARTLARLA ÝLGÝLÝ DEÐERLENDÝRMELER
Ýþe veya çalýþma yapýlan iþ mahaline ulaþým olanaklarý (servis, araç imkanlarý)
Yaptýðým iþe özgü teknik ekipman
Ýþ kazasý ve tehlikelerine karþý güvenlik
Mekanýn yerleþim planý
Memurlara mevcut uygulama (kartlý sistem) ile sunulan yemek hizmeti
Kurum tarafýndan saðlanan saðlýk hizmetleri
Sosyal faaliyetlerin ve organizasyonlarýn (yemekler, kutlamalar, piknikler, geziler vb.) yeterliliði
Genel Müdürlük Binasýndaki asansörler
Isýtma-soðutma þartlarý
Gürültü düzeyi
Havalandýrma
Ayný odada/salonda çalýþan kiþi sayýsý
Çalýþma ortamýnýn (iþyerinin) temizliði
Teknolojik destek için gerekli çalýþma araçlarý (bilgisayar, internet, yazýcý, faks, vb)
Temel fiziksel donaným (masa, koltuk, dolap, kýrtasiye, telefon, vb
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ÝZSU'da çalýþanlara yönelik olarak hangi alanlarýn geliþtirilmesi gerektiðini düþündükleri
konusunda, aþaðýdaki tabloda da görülebileceði gibi; katýlýmcýlarýn yarýsýndan fazlasýnýn
geliþtirilmesi gerektiðine hemfikir olduðu konularýn, “çalýþan baþarýsýnýn deðerlendirilme
yöntemleri”, “çalýþanlarýn meslek ve görev alanlarýndan bilgi/görgülerini artýrmaya yönelik
çalýþmalar (eðitim olanaklarý)” ve “uzmanlýk, eðitim, deneyim ve yetenekle uyumlu göreve
yerleþtirilme” olduðu anlaþýlmaktadýr. Bunlarýn ardýndan katýlýmcýlarýn yaklaþýk yarýsýnýn
geliþtirilmesi gerektiðine hemfikir olduðu “ücret ve kadro dengesinin saðlanmasý” gelmekte,
bunu da azalan oranlarla tabloda görülebilecek diðer alanlar izlemektedir.

ÝZSU'da çalýþanlara yönelik geliþtirilmesi gereken alanlar
(Birden fazla -en fazla beþ- seçenek iþaretlenebilerek)
Frekans % Daðýlým

Uzmanlýk, eðitim, deneyim ve yetenekle uyumlu
göreve yerleþtirilme

405

12,39%

Çalýþan baþarýsýnýn deðerlendirilme yöntemleri

447

13,67%

(Hizmet içi eðitim programlarý, kurslara katýlým, vb.) 447

13,67%

Çalýþanlarýn meslek ve görev alanlarýndaki
bilgi/görgülerini artýrmaya yönelik çalýþmalar
Görevde yükselme ve ilerleme olanaklarý

299

9,14%

Ücretler

261

7,98%

219

6,70%

Ek maddi olanaklar
(Yemek kartý ve benzeri uygulamalar)
Fiziksel olanaklar (Çalýþma mekanlarýnýn, araç
218

6,67%

145

4,43%

alanlarda iyileþtirici önlemler)

276

8,44%

Ücret ve kadro dengesinin saðlanmasý

371

11,35%

Mesai sistemi

182

5,57%

Toplam

3270

100,00%

gereçlerin iyileþtirilmesi, iþ güvenliði önlemleri, vb.)

Teknolojik olanaklar (Bilgisayar ve diðer
teknoloji imkanlarýnýn kullanýmý)
Psikolojiyi etkileyen unsurlarda iyileþme
(Motivasyon, baþarýyý ödüllendirme, ekip
uyumu, iletiþim kalitesi, stres faktörleri gibi
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Çalýþanlarýn ÝZSU'da çalýþmaktan duyduðu genel memnuniyet düzeyini ve diðer kamu
kuruluþlarýyla kýyaslandýðýnda ne düzeyde iyi þartlar saðlandýðýný düþündüklerini anlamaya
yönelik iki soruya verilen yanýtlardan, katýlýmcýlarýn memnuniyet düzeyinin büyük farkla
yüksek olduðu anlaþýlmaktadýr. Aþaðýdaki tablolarda görülebileceði gibi, katýlýmcýlarýn
yaklaþýk % 89'u ÝZSU'da çalýþýyor olmaktan memnundur (% 57 - çok memnun, % 32memnun); % 7'si ise kýsmen memnundur. Memnun olmayanlar, yaklaþýk % 2 gibi çok düþük
bir oranda kalmaktadýr. Diðer kamu kuruluþlarýna kýyasladýklarýnda, ÝZSU'daki iþlerinin
kendi mesleki alanlarý veya kariyerlerinde iyi þartlar saðlama bakýmýndan katýlýmcýlarýn
%42'si kurumu “çok iyi”, % 35'i “iyi”, yani yaklaþýk % 77' si net biçimde olumlu bulmaktadýr.
Bu konuda kurumu ortalama bulan katýlýmcý oraný % 14 olup, kötü veya çok kötü bulan
katýlýmcý oraný ise yaklaþýk % 5 gibi çok düþük bir orandadýr.
ÝZSU'daki iþinizin, sizin mesleki alanýnýzda
veya kariyerinizde diðer kamu kuruluþlarýna
kýyasla genel olarak ne düzeyde iyi þartlar
saðladýðýný düþünüyorsunuz?

ÝZSU'da çalýþýyor olmaktan genel
olarak ne ölçüde memnunsunuz?

Seçenekler
Çok memnunum
Memnunum

Frekans

Daðýlým

425

57,12%

Seçenekler
Çok iyi

316

42,47%

32,26%

Ýyi

265

35,62%

109

14,65%

240

Frekans

Daðýlým

Kýsmen memnunum

58

7,80%

Ortalama

Memnun deðilim

7

0,94%

Kötü

25

3,36%

Hiç memnun deðilim

10

1,34%

Çok kötü

11

1,48%

Cevapsýz

4

0,54%

Kararsýzým/Fikrim yok

13

1,75%

Cevapsýz

5

0,67%

Toplam

744

100,00%

Toplam

744

100,00%
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2. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Ýlgili Birimleri ve Ýlçe Belediyeleri
Bu kapsamda, ÝZSU hizmet ve faaliyetleri ile doðrudan ilgili ve bunlar üzerinde etkili Ýzmir
Büyükþehir Belediyesi birimleri, paydaþ belirleme sürecindeki veriler ve ÝZSU yönetiminin
önerileri doðrultusunda belirlenerek görüþ ve önerileri istenmiþtir.
Yanýt gelen birim deðerlendirmelerinde, özetle; ilgili mevzuat çerçevesinde Büyükþehir
Belediyesinin belediye birimlerinin hizmetlerindeki koordinasyon ve uyumu saðlama
görevine dikkat çekilerek, ÝZSU ile ilgili çeþitli spesifik uygulama alanlarýnda ÝZSU'nun
belirli iþlem ve eylemlerini mevzuat çerçevesinde yeniden düzenlemesi ve uygulama
esaslarýný gözden geçirmesi, koordinasyon konusunda yapýlmasý beklenenler iletilmiþtir.
Ýlçe belediyelerinin, ÝZSU'yu ilgilendiren talep ve önerileri, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi
(Ý.B.B.) Stratejik Plan çalýþmalarý çerçevesinde, Ý.B.B. ilgili

birimlerince ÝZSU Genel

Müdürlüðü'ne iletilmiþtir. Bu öneri ve taleplerde; atýksu ve yaðmur suyu toplama hizmetleri,
su daðýtým sisteminde yenileme ve onarýmlar ile ÝZSU yetki alanlarý içinde olduðu düþünülen
bölgelerde ve

alanlarda çevre düzenlemeleri gibi taleplerin çoðunlukta olduðu

görülmektedir. Ýlçe belediyelerinin görüþ ve talepleri deðerlendirildiðinde, bir kýsmýnýn ilgili
mevzuat uyarýnca ÝZSU görev ve yetki kapsamýnda olmadýðý, bir kýsmýnýn ise ÝZSU'nun
düzenli olarak yerine getirdiði hizmet ve faaliyetleri içinde yer aldýðý, dolayýsýyla ÝZSU
Stratejik Plan dönemi için planlanan proje ve faaliyetlerin bu istemleri kapsadýðý ve belirli bir
program dahilinde ilgili belediyelerin istemlerine yanýt verilebileceði deðerlendirilmiþtir.
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II) Dýþ Paydaþ Analizleri
1. Paydaþ Kurum ve Kuruluþlar Düzeyinde Deðerlendirmeler
Paydaþ belirleme ve analizi sürecine iliþkin genel bilgiler kýsmýnda belirtilen kurumlardan dýþ
paydaþlar düzeyinde, iki aþamalý bir analiz yapýlmýþtýr. Ýlk aþamada, ÝZSU birimlerinin ve
yönetiminin deðerlendirmeleri

doðrultusunda belirlenen etkileþim alanlarý ile iþbirliði,

koordinasyon ve iletiþimi geliþtirmeye yönelik öneriler deðerlendirilmiþtir. Ýkinci aþamada,
birimlerin ve yönetimin deðerlendirmesi ile belirlenen etki-önem düzeyine göre en fazla
etkileþim içinde olunan kurumlardan, ÝZSU'ya yönelik deðerlendirmeler ve

iþbirliði,

koordinasyon ve iletiþimi geliþtirmeye yönelik görüþler istenmiþtir. Ayrýca, Ýzmir'deki iki
üniversitenin ilgili

araþtýrma merkezlerinden de ayný paralelde deðerlendirmeler talep

edilmiþtir.
ÝZSU birimlerinden gelen bilgilere göre; en fazla etkileþim içinde olunan ve ÝZSU açýsýndan
etki ve önem düzeyi yüksek kuruluþlarýn en önemli ortak paydasý, çoðunun kamu kurumlarý
olmalarýdýr. Ýkinci bir özellik olarak bunlar, temel ortak ve stratejik ortak konumunda
kuruluþlardýr. ÝZSU'nun su ve kanalizasyon hizmetleri ve idaresini Ýzmir Büyükþehir
Belediyesi sýnýrlarý içinde yerine getiren yetkili kamu kuruluþu olmasý ve hizmet alanýnýn
geniþliði nedeniyle, en fazla merkezi ve yerel yönetim birimleri ile etkileþim içinde olmasý,
görüþ ve önerilerin de bu kurumlara yönelik olarak yoðunlaþmasý olaðan bir sonuçtur. Bu
kurumlarla ilgili ÝZSU birimlerinin görüþ ve önerilerinde bazý ortak paydalar bulunmaktadýr.
Bunlar, genel olarak daha düzenli ve saðlýklý bir iletiþim sisteminin kurulmasý, birlikte
çalýþýlan konularda daha hýzlý bilgi akýþýnýn ve eyleme geçmenin saðlanmasý, özellikle altyapý
alanýnda ortak çalýþmalarda yaþanan su ve kanal altyapýlarýna hasar sorununun önlenmesi
gibi konularda sorunlar ile koordinasyon için bazý kurumsal, idari ve teknik önlemler olarak
özetlenebilir.
Ayrýca, birimler kendi faaliyet alanlarý ile ilgili bazý kurumlarla yaþadýklarý olumlu iþbirliði
örnekleri ile sorunlar için çözüm önerilerini iletmiþlerdir. Bunlarýn çoðunluðu yukarda
özetlenen alanlarda odaklansa da; bir kýsmý spesifik faaliyetleri ve hizmetleri ilgilendirip
teknik denebilecek detaylarý içermektedir, bir kýsmý da mevzuata dayalý kýsýtlar veya
ÝZSU'nun yetki ve kontrol alaný dýþýnda müdahaleleri gerektirmektedir. Bunlar
haricindekilerin, çoðunlukla idari ve kurumsal önlemlerle, muhatap kurumlarýn da katýlýmcý
olmasý halinde geliþme saðlanmasý güç olmayabilecek alanlarý ilgilendirdiði gözlenmiþtir.
Bu konulardaki birim deðerlendirmeleri, kurum yönetimince deðerlendirmeye alýnmýþtýr.
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Görüþ ve deðerlendirmeleri istenen kurumlardan yanýt verenlerin ilettiði görüþ öneri ve
deðerlendirmelerin bazýlarýnýn da, ÝZSU birimlerince dikkat çekilen noktalarla örtüþtüðü
gözlenmiþtir. Dýþ paydaþ konumundaki kurumlarýn; ÝZSU ile çeþitli alanlarda daha koordineli
ve sýký iletiþim içinde çalýþma, çeþitli veri tabanlarýnýn kurulmasý ve bazý veri tabanlarýnýn
karþýlýklý ortak kullanýma açýlmasý, düzenli ve geri bildirim düzeyi yüksek iletiþim, alt yapý
çalýþmalarýnda birlikte çalýþýlan kurumlarýn hýzlý koordinasyon ve iletiþimin yaný sýra hasar
denetimi ve önlenmesi konularýndaki talepleri, önemli yatýrým ve faaliyet alanlarýnda
önceliklendirme ve planlama aþamalarý ile çeþitli hizmetlerde müdahale aþamalarýnda daha
fazla iletiþim ve müzakereye imkan veren karar mekanizmalarýnýn oluþturulmasý gibi ortak
talepleri bulunmaktadýr. Merkezi ve yerel düzeyde kamu kuruluþlarý haricinde, bilimsel ve
uygulama bilgisi saðlama açýsýndan önemli paydaþlar olarak tespit edilen (Ýzmir'deki)
üniversitelerin, ÝZSU hizmet ve faaliyet alanlarýyla ilgili merkezlerine yapýlan görüþ ve öneri
talebine bir üniversitenin araþtýrma merkezi yanýt vermiþtir. Gelen deðerlendirmede;
akademik ve uygulamaya dönük seminer, toplantý, sempozyum vb

etkinliklerle

yetinilmemesi ve çeþitli proje alanlarý ile danýþmanlýk hizmetlerinde katkýlar önerilmektedir.
Bu taleplerin bir kýsmýnýn, ÝZSU birimlerinin dile getirdiði talep ve önerilerle örtüþtüðü
gözlenmektedir. Bu durum, bazý alanlarda koordinasyon ve iþbirliði geliþtirme isteðinin
karþýlýklý olduðunu göstermekte; taleplerin bir kýsmý ise uzun döneme yayýlarak, gerekli
etüdler yapýlarak, merkezi ve yerel düzeyde çok taraflý karar ve eylemlerle hayata
geçirilebilecek çalýþmalarý gerektirmektedir. Yine, kurumlarýn kendi faaliyet ve hizmet
alanlarýna iliþkin daha spesifik, teknik talep ve önerileri de bulunmaktadýr. Görüþ ve öneri
bildirilmesi talebine yanýt veren dýþ paydaþlarýn ilettikleri görüþlerin tamamý,

ÝZSU

yönetimince deðerlendirmeye alýnmýþtýr. Dile getirilen bazý önerileri hayata geçirebilmek
için,

görece basit ve tek taraflý idari-kurumsal düzenlemelerle geliþme saðlanabilecek

konular haricindekiler ile belirleyici politika ve hizmet alanlarýna iliþkin konularda tüm ilgili
kurumlarca ortak irade, güven ve çaba gösterilmesi gereði bulunduðu da gözlemlenmektedir.
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2. Hizmet Alýcýlar / Yararlanýcýlar Düzeyinde Deðerlendirmeler
ÝZSU Genel Müdürlüðü hizmet alýcýlarý/yararlanýcýlarý kapsamýnda ilk akla gelen grup,
kurumun hizmetlerinin mevzuata uygun biçimde halka daðýtýlma yöntemleri gereðince
“aboneler” olmaktadýr. Aboneler, ÝZSU hizmet ve faaliyetlerinden yasal yükümlülüklerini
üstlenerek yararlanan en büyük hizmet alýcý kesimdir. Ancak; ÝZSU hizmet ve faaliyetlerinden
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarý içinde yaþayan herkesin etkilendiði de bir gerçektir.
Dolayýsýyla, aboneler dahil söz konusu sýnýrlar içinde yaþayan tüm vatandaþlarý, teknik olarak
dýþ paydaþlarýn bir alt grubu olarak görülen hizmet alýcýlar/yararlanýcýlar içinde saymak ve
hizmet alýcý/yararlanýcý analizini yalnýzca aboneler kategorisi içinde ele almamak daha
doðru görünmektedir.
Bu düþünceden hareketle, Ýzmir Büyükþehir belediyesi sýnýrlarý içinde yaþayan tüm
vatandaþlarýn güncel talep ve deðerlendirmelerini dikkate alabilecek bir analiz yapýlmak
istenmiþtir. Stratejik Plan 2010-2014 hazýrlýklarý için öngörülen yasal zaman sýnýrlarý
içerisinde, bu deðerlendirmelerin sistematik, güvenilir ve görece daha uzun bir zaman
dilimini kapsayacak þekilde görülebileceði veri kaynaðýnýn, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi
Hemþehri Ýletiþim Merkezi'nin (HÝM) kentli istek ve þikayetlerini sürekli olarak çok çeþitli
iletiþim yollarýyla (telefon, faks, e-mail, dilekçe kiþisel baþvurular vb.) topladýðý ve tasnif
ettiði veri tabaný olabileceði saptanmýþtýr. Doðrudan su hizmetleri konusunda talep ve
þikayetlerinin iletilmesinde hizmet verilen 185 telefon hattýndan aktarýlan bilgilerin de
Merkez'ce tasniflenmesi, Merkezin veri tabanýný oluþturma ve tasnif etme biçimlerinin
sistemliliði, detaylýlýðý ve merkez çalýþanlarýnýn çalýþmalarýndaki titizliði analize büyük
katkýda bulunmuþtur.
Hizmet Alýcýlar/yararlanýcýlar kapsamýnda ikinci bir analiz düzeyi olarak; mahalle
muhtarlýklarý üzerinde yapýlan araþtýrmalar yolu ile veri toplanmýþtýr. Böylece vatandaþlarýn
görüþlerine, kendilerine en yakýn yerel temsilciler olan ve çoðu bölgelerindeki ihtiyaç ve
talepleri izleme ve çözüm arama konusunda deneyimli olan muhtarlar aracýlýðý ile, farklý
bölgelerdeki spesifik sorun ve taleplere daha doðrudan ulaþma olanaðý saðlanabileceði
düþünülmüþtür. Mahalle muhtarlýklarý düzeyinde iki ayrý araþtýrmadan alýnan verilerden
yararlanýlmýþtýr. Bu araþtýrmalardan birisi kapsamýnda; ÝZSU Strateji Geliþtirme Daire
Baþkanlýðý, ARGE ve Strateji Planlama Þube Müdürlüðü çalýþanlarýnca, farklý bölgelerden
seçilen 26 muhtarla, Nisan-Haziran 2009 döneminde muhtarlýklar kendi mahallerinde ziyaret
edilerek yüz yüze görüþmeler gerçekleþtirilmiþ ve sonuçlarý raporlanmýþtýr.
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Muhtarlýklar düzeyinde analizde yararlanýlan ikinci araþtýrma ise, ÝZSU Genel Müdürlüðü
Destek Hizmetleri Daire Baþkanlýðý'nýn Temmuz 2008-Ocak 2009 döneminde,tüm
muhtarlýklarýn büyük çoðunluðuna ulaþarak talep ve þikayetlerini aldýðý ve ilgili birimlere
ilettiði üç turluk bir talep alma-deðerlendirme-izleme-geri bildirim çalýþmasýdýr. Bu
çalýþmanýn amacý, esas olarak talepleri ilgili birimlere iletme, çözümlerini saðlama ve
sonuçlarý izleme döngüsüne dayalý, iþlevsel bir sorun çözme mekanizmasý oluþturmak
olmuþtur. Stratejik Plan için yapýlan analiz kapsamýnda, bu çalýþma sýrasýnda elde edilen
sadece talep raporlarýnýn dökümünden yararlanýlmýþtýr. Bu dökümler ayný zamanda, daha
geniþ zamaný ve tüm muhtarlýklarý kapsayan bir çalýþmanýn sonuçlarýna dayandýðýndan; farklý
bölgeleri temsil eden sýnýrlý sayýdaki muhtarlýklar üzerinden sýnýrlý bir zaman sürecindeki
güncel sorunlarý araþtýran birinci araþtýrmanýn sonuçlarýyla karþýlaþtýrma, böylece hangi talep
ve sorun alanlarýnýn daha sýklýkla gündeme gelmeye devam ettiðini görmek açýsýndan da
yararlý olmuþtur.
ÝZSU hizmet alýcýlarý/yararlanýcýlarý analizi için, HÝM veri tabaný ve muhtarlýklar
araþtýrmalarýndan elde edilen bulgular ayrý ayrý deðerlendirilerek takip eden bölümlerde
sunulmaktadýr.
A)
ÝBB - Hemþehri Ýletiþim Merkezi'ne (HÝM) Yansýyan Vatandaþ Talepleri ve
Deðerlendirmeleri:
HÝM'in veri tabaný oluþturma sistemi aracýlýðý ile; zaman bakýmýndan yýllýk tasniflere, konu
bakýmýndan ÝZSU ile ilgili talep iletilen hizmet alanlarý ve alt grup tasniflerine, vatandaþ
taleplerinin iletilme biçimleri bakýmýndan iletiþim yöntemleri tasniflerine ulaþmak mümkün
olmuþtur.
HÝM veri tabanýnda; yaklaþýk son bir buçuk yýla ait (01/01/2008-20/05/2009

tarihleri

arasýndaki ) öncelikle ÝZSU'yu açýk biçimde ve doðrudan ilgilendiren kategorilerdeki talepler
ve þikayetler incelenmiþtir. Bu kategoriler, su ve kanalizasyon hizmetleridir.
kategoriler ve alt baþlýklardan ise,

Diðer

ÝZSU'yu ilgilendirebilecek talepler içerebileceði

düþünülenler tek tek incelenmiþ ve buna uygun talep yansýdýðý görülen kategoriler de
incelemeye alýnmýþtýr. Bunlar da, Yapým-Onarým kategorisi ile Çevre ve Saðlýk kategorisinin
alt baþlýðý olan Koku kategorisi olarak belirlenmiþtir. Ýlgili verilerle yapýlan grafik
çalýþmalarýnda, kategoriler arasý daðýlým ve yüzdesel oranlarý gösteren tablolarda bulgular
izlenebilecektir.
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En genel bulgulara göre; vatandaþlarýn ÝZSU hizmetlerine yönelik talep ve
þikayetlerinin %55 ile su, %26 ile yapým onarým ve %19 ile kanal ve de çok düþük
oranda koku

olarak sýrasýyla yer aldýðý aþaðýdaki grafikte görülmektedir. Buna göre en

yüksek oranla “su” alanýndaki talepler baþý çekmektedir.

01/01/2008 - 20/05/2009 YILLARINA AÝT
ÝZSU HÝZMETLERÝNE YÖNELÝK
TALEPLER

Yapým-Onarým;
76145; 26%

koku; 9; 0%

Su
Kanal
Yapým-Onarým
koku
Su; 163679;
55%

Kanal; 57133;
19%

2008-2009 yýllarý arasý Ýzmir genelindeki talepler deðerlendirildiðinde; su hizmetleri ile
ilgili gelen sorunlarýn çoðunluðunun %64,48'lik payla su borusu patlak ve arýzalarý olduðu
görülmektedir. Bunu abone ve sayaç sorunlarý ile içme suyu ve diðer sorunlar takip
etmektedir.
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Su hizmetlerine yönelik taleplerin aðýrlýkla “su borusu patlak ve arýzalarý” konusunda
gelmesinin ana nedeninin kentte yer yer oldukça eski þebekelerin bulunmasý ve bu borulardaki
mevcut tahribatýn her an aktif hale gelebilmesi olduðu düþünülmektedir. Özellikle 5216 Sayýlý
Kanunla sorumluluk alanýna giren ilçeler ve küçük yerleþim birimlerindeki mevcut su
þebekelerinin son derece kötü durumda olduðu tespit edilmektedir. Bu sorunlarýn
önlenebilmesi için, ÝZSU planlý bir biçimde þebekeleri yenilemekte, zaman içinde patlak ve
arzýza sayýsýnýn düþürüleceði; ayrýca, önümüzdeki dönemlerde döþenmesi planlanan düktil
borularla arýza ve kaçaklarýn daha baþarýlý biçimde azaltýlabileceði öngörülmektedir. Zira,
mevcut PE ve PVC borularýn birleþim yerlerinde sýk sýk arýza ve sorunlarla
karþýlaþýlabilmektedir.
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2008-2009 yýllarý arasý ilçeler bazýnda su hizmetleriyle ilgili taleplere
yüksek oranýn

bakýldýðýnda en

Konak ilçesi olduðu bunu Karþýyaka, Bornova, Buca ve diðer ilçelerin

izlediði görülmektedir.

Konak ilçesinde yoðun talep olmasý, büyük ölçüde bölgenin mevcut altyapý ve sosyoekonomik özelliklerinden kaynaklanmaktadýr. Zira, Kemeraltý ile Varyant bölgesinin alt
kesimlerinde mevcut þebekeler son derece kötü durumda ve eskidir. Bununla birlikte,
özellikle Kemeraltý bölgesinin yoðun ticaret bölgesi olmasý ve kazý çalýþmalarý ticari
faaliyetleri önemli ölçüde etkilemesi nedeniyle bölge esnafýnýn kazý çalýþmalarýna tepkileri,
hýzlý ve yaygýn müdahaleyi engelleyebilmektedir.
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Baþvuru þekline bakýldýðýnda ise, baþvurularýn çoðunluðunun telefonla olduðu
görülmektedir.

Sonuç itibariyle 2008 -2009 yýllarý arasýndaki taleplerin büyük oranýnýn su hizmetleriyle
ilgili olduðu, yoðunluðun Konak bölgesinde yaþandýðý ve su patlak ve arýzalarýyla ilgili
taleplerin aðýrlýkta olduðu, baþvurularýn ise çoðunlukla telefonla yapýldýðý görülmektedir.
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Kanalizasyon hizmetleri ile ilgili gelen taleplere bakýldýðýnda ise; taleplerin çoðunluðunun
%67,72 lik payla kanalizasyon týkanmasý konusunda olduðu görülmektedir.Bunu ýzgara
bakýmý veya yapýmý, kanalizasyon patlaðý, derelerin ýslahý gibi talepler ve diðer talepler
takip etmektedir.

Talep konusu olan kanalizasyon sorunlarýnda ÝZSU'ca gerekli önlemler alýnmakla ve gerekli
çalýþmalar yapýlmakla birlikte, büyük oranda talep konusu olan kanalizasyon týkanmalarý,
esas itibariyle kullanýmdan kaynaklanmaktadýr, zira

kanalizasyona atýlmamasý gereken

çeþitli maddeler vatandaþlarca sýklýkla kanalizasyona atýlmaktadýr. Benzer bir sorun, ikinci
büyük talep konusu olduðu görülen ýzgaralar için de geçerli olabilmektedir. Izgaralar,
izmir'de yaþanan büyük taþkýnlarý ortadan kaldýrmýþtýr. Ancak, ýzgaralara çöp vb. yabancý
maddelerin atýlmasý, bunlardan faydalanma oranýný azaltmaktadýr. Izgara temizliklerinin daha
düzenli ve planlý yapýlmasý çözümün bir parçasý olarak ÝZSU'nun önem verdiði görevleri
arasýndadýr.

Ancak, gerek kanalizasyon týkanmasý gerekse ýzgaralarla ilgili sorunlar

konusunda; vatandaþlarca daha bilinçli ve duyarlý kullanýmýn gerçekleþmesi, sorunlarýn
tekrarýný ve yaygýnlýðýný önlemede en önemli adým olacaktýr.
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2008-2009 yýllarý arasý ilçeler bazýnda kanalizasyon hizmetleri ile ilgili gelen taleplere
bakýldýðýnda ; en fazla talebin Konak ilçesinde olduðunu bunu Karþýyaka, Buca Bornova,
ve diðer ilçelerin izlediði görülmektedir.

Kanalizasyon hizmetleri için baþvuru þekline bakýldýðýnda çoðunluðunun telefonla olduðu
görülmektedir.
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2008-2009 yýllarý arasý Ýzmir Ýli genelinde talepler deðerlendirildiðinde; Yapým/Onarým
hizmetleri ile ilgili gelen sorunlarýn çoðunluðunun, asfaltlama çalýþmalarý gibi ÝZSU
çalýþmalarý sonrasýndaki aþamalarý ilgilendirdiði görülmektedir. Ýçmesuyu (Tranþe) ve
kanal (Tranþe) ile ilgili talepler ise, % 1 gibi çok düþük oranlarda kalmaktadýr. ÝZSU
çalýþmalarý sonrasý asfalt çalýþmalarýnda koordinasyon ve uygulama görevi ÝBB AYKOME
birimi ve ÝZBETON'a ait olup, birimler arasýnda daha zamanýnda müdahaleyi saðlayacak
biçimde koordinasyonun kurulmasý ile sorunlarýn önemli ölçüde azalacaðý düþünülmektedir.
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2008-2009 yýllarý arasý ilçeler bazýnda Yapým/Onarým hizmetleri ile ilgili gelen taleplere
bakýldýðýnda; en fazla talebin Konak ilçesi'nde bulunduðu, bunu Karþýyaka, Bornova, Buca
ve diðer ilçelerin izlediði görülmektedir.
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Yapým/Onarým hizmetleri ile ilgili gelen taleplerin baþvuru þekline bakýldýðýnda,
baþvurularýn yine çoðunlukla telefonla olduðu görülmektedir.
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1.1.2008-20.5. 2009 tarihleri arasýnda Ýzmir Ýli genelindeki “koku” þikayet ve talepleri
deðerlendirildiðinde; Koku ile ilgili olarak dile getirilen sorunlarýn içinde ÝZSU'yu
ilgilendiren konular olarak; “Güneybatý Atýksu Arýtma Tesisinden gelen koku”, “2000 yýlýnda
baþlatýlan Kanalizasyon ve Arýtma Tesisinin bitirilmemesi”, “Körfezde oluþan aðýr laðým
kokusu” ve “Bayraklý Mah. bulunan pompa istasyonunda koku oluþmasý” olmak üzere 4
þikayet bulunduðu görülmektedir.
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2008-2009

yýllarý arasý

ilçeler bazýnda Koku ile ilgili baþvurulara bakýldýðýnda;

baþvurularýn en fazla, ÇAAT bileþenleri olan kanalizasyon tesislerinin yoðunlukla bulunduðu
Karþýyaka ilçesinden alýndýðý, bunu diðer ilçelerin izlediði görülmektedir.

Koku sorunlarý ile ilgili olarak, ÝZSU'ca halihazýrda sürdürülmekte olan ve planlanan
çalýþmalar bulunmakta, bunlarýn yaný sýra sorunlarýn bir kýsmý dönemsel özellik
göstermektedir. Özellikle körfezde oluþan laðým kokusu

büyük oranda yaz aylarýnda

gündeme gelmektedir. Yaz aylarýnda kanallarda atýk su azalmakta, biriken ve hareketsiz kalan
atýklar kanal içine giren rüzgar etkisiyle dýþarý daha fazla koku vermektedir. Güneybatý AAT
için koku giderici sistemler ve Bayraklý mah. pompa istasyonu mahali için ilave üniteler
yapýlacaktýr. 2000 yýlýna devreye alýnan Çiðli AAT'de çürütme ve kurutma üniteleri
bulunmadýðýndan, çýkan metan ve karbondioksit gazlarý kokularý etrafa yayýlmaktadýr. Bu
ünitelerle ilgili proje çalýþmalarý devam etmektedir.
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B) Muhtarlýklar Araþtýrmalarý Bulgu ve Deðerlendirmeleri
ÝZSU Genel Müdürlüðü Strateji Geliþtirme Daire Baþkanlýðý Ar-Ge ve Strateji Planlama Þube
Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen alan araþtýrmasýnda, Ýzmir metropol alan ve çevre
ilçelerinden olmak üzere farklý bölgelerden 26 muhtarlýk belirlenmiþ; muhtarlar yerlerinde
ziyaret edilerek kendileriyle yüz yüze görüþmeler yapýlmýþtýr.
Öncelikle; araþtýrmanýn amacýna ve nasýl bir sistematik içinde veri toplandýðýna ýþýk tutmak
açýsýndan,

görüþme tekniði ile ilgili olarak açýklama yapmakta yarar görülmektedir:

Muhtarlarla görüþmelerde,

olabildiðince az sýnýrlamayla ancak görüþme gündeminin

daðýlmasýný engelleyecek, dolayýsýyla anlamlý veriler elde edilebilecek þekilde görüþlerin
ifade etmesine olanak saðlanmak istenmiþtir. Bunun için de yarý-yapýlandýrýlmýþ mülakat
tekniðinin en uygun teknik olduðu söylenebilir. Toplumsal içerikli alan araþtýrmalarýnda,
mülakat teknikleri temel olarak yapýlandýrýlmýþ, yapýlandýrýlmamýþ ve yarý-yapýlandýrýlmýþ
olarak ayrýlmakta; araþtýrýlan konu, elde edilmek istenen veriler, araþtýrmacýlarýn ve
görüþülenlerin nitelikleri gibi birçok deðiþken göz önünde bulundurularak bunlardan biri
benimsenmektedir. Yarý-yapýlandýrýlmýþ mülakatlarda; araþtýrmacýlar belirli bir düzeyde
görüþme çerçevesi belirlemekte, bunun dýþýnda görüþülen kiþilerin konuþmalarýna müdahale
etmemektedir. Yapýlandýrýlmýþ mülakatlar, araþtýrmacý tarafýnda net biçimde sýnýrlandýrýlýp,
genelde önceden hazýrlanmýþ belirli sorulara cevaplar alýnan mülakatlardýr.
Yapýlandýrýlmamýþ mülakatlarda, görüþülen kiþiler mülakatý yönlendirmekte tamamen özgür
býrakýlmaktadýr.
Buradaki araþtýrmada, muhtarlarýn çeþitli yönleriyle kurum olarak ÝZSU'yu ve hizmetlerini
nasýl tanýdýklarý ile ilgili olarak genel deðerlendirmeleri, bunun yaný sýra su ve kanalizasyon
hizmetleri alanýnda hangi konularda yoðunlaþan sorunlar yaþadýklarý, öncelikleri ve
beklentilerinin neler olduðu gibi konularda deðerlendirmeleri alýnmak istenmiþtir.

Bu

doðrultuda; muhtarlar görüþmelerin baþýnda araþtýrmanýn amacý ve deðerlendirmeleri istenen
konular hakkýnda genel olarak bilgilendirilmiþ, ancak görüþme akýþýný kendilerinin
yönlendirmelerine izin verilmiþ, sýnýrlayýcý bir soru-cevap tekniði uygulanmamýþtýr.
Dolayýsýyla, yarý-yapýlandýrýlmýþ mülakat tekniðinin anlamlý veriler elde edecek kadar
yönlendirme yapma ve spontan düþünce ifadesinden birlikte yararlandýran özelliði
kullanýlmak istenmiþtir.
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Görüþmelerden elde edilen raporlarýn tamamý analiz edildiðinde, muhtarlarýn IZSU ve
hizmetleri ile ilgili talep, þikayet ve görüþlerinde bir çok ortak nokta olduðu gözlenmiþtir.
Bunlar ve IZSU ile ilgili diðer önemli görüþ ve talepler aþaðýda özetlenmiþtir.
1.Kazý alanlarýnýn kapatýlmasýnýn ve asfaltlanma çalýþmalarýnýn daha hýzlý yapýlmasý.
2.Yaðmur sularýnýn taþýyor olmasýndan dolayý mevcut ýzgaralarýn çaplarýnýn büyütülmesi ve
yeni yaðmursuyu hatlarýnýn döþenmesi.
3.Dere ýslahý yapýlmamýþ derelerin ýslah çalýþmasýnýn yapýlmasý.
4.Patlaklarda daha kýsa sürede müdahale açýsýndan muhtarlarýn direkt arayabileceði telefon
numaralarýna ihtiyaç olmasý.
5.Mahalle ve sokaklarda yapýlan çalýþmalarda, çalýþmaya giden ekiplerin mahalle muhtarý
ile koordineli olarak iþi yürütmeleri.
6.ÝZSU çalýþmalarýnýn diðer kamu kuruluþlarý ile koordineli yürütülmesi (Tedaþ, Telekom
vb kurumlarla).
7.Pis su kanallarýnýn artan nüfus göz önüne alýnarak çaplarýnýn büyütülmesi ve týkanýklýðý
önlemek amacýyla temizliklerinin planlý yapýlmasý.
8.Yumuþak zeminlerde aðýr yük tonajlý vasýtalarýn neden olduðu patlaklarýn önlenmesi için
içme suyu borularýnýn daha derine döþenmesi.
9.Vatandaþa 185 arýza hattý ile izsu internet adresinin tanýtýlmasý amacýyla muhtarlýklara
broþür asýlmasý.
10. Patlaklara daha kýsa sürede ulaþýlmasý için gerekli planlamanýn yapýlmasý.
11.Her semte Abonenin içme suyu ihtiyacýný karþýlayabileceði Su Satýþ Ýstasyonu (Mobil)
kurulmasý.
Muhtarlar düzeyinde verilerinden yararlanýlan ikinci çalýþma ise; ÝZSU Genel Müdürlüðü
Destek Hizmetleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan Haziran 2008'den itibaren yaklaþýk altý
aylýk bir dönemde gerçekleþtirilen tarama ve izlemelerden oluþmaktadýr. Bu çalýþma
kapsamýndaki raporlardan; muhtarlýklarýn taleplerinin alýnýp ilgili birimlere iletilmesine
yönelik üç döngü þeklinde bir tarama ve izleme yapýlmýþ olup; tüm muhtarlýklarýn en az
yüzde 88'ine ulaþýldýðý anlaþýlmaktadýr.
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Bu tarama sürecine ait ilk rapora göre gelen talepler þu konularda yoðunlaþmýþtýr:
1) Kanal ve su þebekesi döþemesi
2) Patlaklara daha erken müdahale edilmesi
3) Ek içme suyu açýlmasý
4) Logar yaðmur suyu ýzgaralarý döþenmesi
5) Molozlarýn kaldýrýlmasý ve asfalt dökülmesi
6) Ýçme sularýnýn analizlerinin sýklaþtýrýlmasý
7)185'in iptal edilmesi ve birebir görüþmeye olanak saðlayan bir iletiþim yönteminin
saðlanmasý
Tarama sürecine ait ikinci rapora göre ise talepler öncelik sýrasýna göre þöyle özetlenmektedir:
1) Patlaklara erken müdahale edilmesi
2) Molozlarýn kaldýrýlmasý ve asfalt dökülmesi
3) 185'in iptal edilmesi ve birebir görüþme imkanýnýn saðlanmasý
4) Rögar ve yaðmur suyu ýzgaralarý döþenmesi
5) Kanal ve su þebekesi döþemesi
6) Ýçme sularýnýn analizlerinin sýklaþtýrýlmasý
7) Yeni içme suyu kaynaklarýnýn bulunmasý
Her iki araþtýrmanýn sonuçlarýna bakýldýðýnda; taleplerin, boru patlaklarýna erken müdahale,
kanal ve su þebekelerinin yapýlma ve yenilenmesi, yaðmur suyu ýzgaralarý döþenmesi veya
ihtiyaca göre revizyonu, içme suyu analizlerinin sýk yapýlmasý, alt yapý çalýþmalarý sonrasý
gerekli asfaltlama vb çalýþmanýn

daha hýzlý yapýlarak mahalin düzenlenmesi, alt yapý

çalýþmalarýnda koordinasyon gibi konularda yoðunlaþtýðý gözlemlenmektedir.
Muhtarlýklar ve HÝM aracýlýðý ile iletilen talep ve sorunlarýn ortak noktalar barýndýrdýðý
gözlenmektedir. Bu alanlarda ÝZSU çalýþmalarý, belirli plan ve programlar dahilinde sürekli
ele alýnmaktadýr. Kurumun yeni Stratejik Plan döneminde de, bu taleplere paralel çok sayýda
su ve kanal alt yapý proje ve hizmetleri öngörülmektedir.
HÝM'e ulaþan taleplerin genellikle % 90'lar oranýnda telefonla gerçekleþmesi ve
muhtarlýklarýn telefonla iletiþim konusunda talepleri yararlanýcý görüþ ve taleplerinin
iletilmesi baðlamýnda dikkat çeken önemli bir noktadýr. Bu konuda, vatandaþlarýn talepleri ve
alýþkanlýklarý doðrultusunda; telefonla iletiþim kanallarýnýn geliþtirilmesinin yaný sýra
halihazýrda varolan iletiþim hizmetlerinin daha fazla fazla tanýtýlmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasý
gereðini ortaya çýkarmaktadýr.
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Çevre Analizi

ÇEVRE ANALİZİ
Kamu idarelerinin stratejik planları kapsamında yapılan Çevre Analizlerinde; ekonomik,
politik, sosyal, ekolojik ve teknolojik çevredeki durum ve gelişmelerin, kuruluşa ve
hizmet/faaliyet ile politikalarına mevcut ve olası etkilerinin incelenmesi esas alınmaktadır.
Çevresel etkenler bu biçimde kategorize edildiğinde, asıl olarak

tüm kurumları hatta

bireyleri günlük yaşam akşından uzun vadeli planlara kadar farklı biçimlerde etkileyen
faktörler olduğu açıkça görülebilmektedir. Dolayısıyla, bunların her birini analiz etmek
fazlasıyla kapsamlı bir inceleme gerektirdiği gibi, çevre faktörlerinin her kurum üzerindeki
ne şekilde ve ne derecede etkili olduğu da kurumdan kuruma değişebilmektedir. Stratejik
Plan için işlevsel olabilecek ve öngörü sağlayabilecek bir çevre analizi için, çok sayıda
çevre faktörünün genel ve soyut analizi yerine, kurumun hizmet/faaliyet ve politikalarının
geleceğine

daha

fazla

etki

potansiyeline

sahip

çevresel

faktörlerin

seçilerek

değerlendirilmesinin daha anlamlı olacağı düşünülebilir.

İZSU Stratejik Planı için Çevre Analizi de bu düşünce doğrultusunda yapılmaya
çalışılmıştır. Hizmet ve faaliyetlerinin niteliği, kapsamı, yetki ve sorumluluk alanının
genişliği, yerel idare içinde konumlanan bir kamu kurumu olması gibi özellikler göz
önünde bulundurulduğunda, İZSU üzerinde etkili olabilecek çevresel unsurların kapsamı
oldukça geniş ve çok boyutludur. Ancak, bu çevresel etkiler içinde kurumun faaliyet ve
hizmetleri ile geleceğe yönelik plan ve programlarını en fazla etkileme potansiyeline sahip
olanlar dikkate alınarak incelenmiştir. Bunların başında; su kaynakları üzerinde doğrudan
etkili ekolojik bir olgu olarak, küresel ısınma ve kuraklığın genelde ve bölgedeki su
kaynaklarının durumuna etkileri gelmektedir. Bunun dışında, ekonomik, politik ve yönetim
çevresindeki gelişmelerin kamu kuruluşlarının uzun vadeli politikalarını etkileyebilecek
şekilde yansıdığı makro plan ve programlar önemli ve belirleyici çevresel faktörlerdir. Bu
bağlamda da, ulusal ve bölgesel kalkınma ve gelişme planlarındaki su kaynakları yönetimi
alanını ilgilendiren öngörü ve değerlendirmeler analizde dikkate alınmıştır.
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I. Küresel Isınma, Kuraklık ve Su Kaynakları

1. Küresel Isınma ve Kuraklık
Küresel ısınma 50 yıldır saptanabilir duruma gelmiş, önem kazanmış, atmosfere verilen
gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya atmosferi ve okyanuslarının ortalama
sıcaklıklarında belirlenen artıştır. İklimbilimciler küresel ısınmanın varlığı konusunda
hemfikirdirler. Bu değişimin detaylı nedenleri açık bir araştırma alanıdır ama bilimsel
çoğunluk sera gazlarının son zamanlardaki sıcaklık artışının başlıca nedeni olduğunu
belirtmektedir. Küresel ısınmanın bir etkisi olan kuraklığın, su kaynaklarını ve su
kullanımını oldukça önemli hale getirdiği bir gerçektir.
Kuraklık, canlıların yaşamı üzerinde çok büyük olumsuz etkileri olan, insanların çeşitli
etkinliklerini sınırlayan önemli ekolojik sorunların yaşanmasına neden olan ve her an afete
dönüsebilen bir klimatolojik-meteorolojik doğal tehlikedir. Çok yavaş gelişerek belirli bir
süreçte oluşan bu doğal olayın,devam süresi uzadıkça sonuçları da çok tehlikeli boyutlara
ulaşmaktadır.Esas olarak yağış yetersizliğine bağlı olarak su azlığıyla ortaya çıkan
kuraklık,üretim düşmesi,yetersiz beslenme,kıtlık,açlık ve ölümlere neden olabildiğinden
çok önemli sosyal ve ekonomik sorunların yaşanmasına neden olmaktadır.

İklim

değişikliğinin en önemli sonuçlarından biri olan kuraklık, dünyada doğal afetler içerisinde
ilk sırada yer almaktadır. Bölgemiz kurak iklim kuşağında yer almaktadır.

FAO’ya (Dünya Gıda ve Tarım Örgütü) göre 1995 yılında su kıtlığı ve su stresi yaşayan
nüfusun dünya nüfusuna oranı sırası ile %29 ve %12 iken, 2025 yılında bu oranlar %34 ve
%15’e yükselecektir. Aynı tahminlere göre, 2050 yılına gelindiğinde su sıkıntısı yaşamak
zorunda kalan insanların sayısı ise 4 milyara yükselecektir. Su kıtlığının, Birleşmiş
Milletler’in en kötümser senaryosuna göre 60 ülkede 7 milyar, en iyimser olanına göre ise
48 ülkede 2 milyar insanı etkileyeceği tahmin edilmektedir. 2050 yılına kadar dünyadaki
her dört insandan en az birinin, dönem dönem veya sürekli olarak su kıtlığı çekilen
ülkelerde yaşıyor olacağı, su kıtlığının

ilerde daha ciddi boyutlara ulaşacağı

öngörülmektedir. Su kıtlığının tüm bölgeleri aynı oranda etkilememesi; ancak önümüzdeki
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20 yıl içinde artan nüfus ve büyüyen taleplerin Batı Asya ülkelerini su stresi tehdidinin
yaşandığı koşullara taşıması; Kuzey ve Orta Afrika ülkelerinde yaşayanların su kıtlığı, 460
milyon insanın ise su stresi yaşamasına yol açması beklenmektedir

2. Kuraklık ve İzmir’de Su kaynaklarının Durumu
İzmir’de iklim elemanları içinde en büyük değişkenliği yağış miktarı göstermektedir, ilde
günlük maksimum yağışlar 100 mm. üzerindedir. Güzelyalı istasyonunda rasat süresi içinde
en yüksek günlük yağış 134.1 mm ile 15 Ekim 1976, Bornova istasyonunda 119.5 mm ile
aynı tarihte gerçekleşmiştir. Günlük maksimumların aylara dağılımı incelendiğinde, EkimAralık ayları arasında 100 mm, Ocak-Nisan arasında 50 mm’yi geçen günlük yağışların
gerçekleşebileceği görülür.

Akdeniz iklim tipinin en belirgin özellikleri yaz ile kış mevsimleri arasında iklim koşulları
bakımından görülen mevsimlik farklılıklar ile başta yağış miktarı olmak üzere iklim
elemanlarında görülen yıllar arası yüksek değişkenliktir. İzmir'de ortalama, maksimum
ve minimum sıcaklıklar rasat süresi içinde artma eğilimi göstermektedir. Özellikle yaz
mevsiminde gece sıcaklıkları 1980'li yılların başından itibaren belirgin bir artış eğilimi
göstermiştir. Rasat süresi içinde en yüksek aylık ortalama ve günlük değerler bu tarihten
sonra kaydedilmiştir.

Özellikle Ekim-Nisan ayları arasında gezici alçak basınçların

frekansının artması ve özellikle sonbaharda hala sıcak olan hava kütlelerinin deniz
üzerinden geçerken nem içeriklerinin çoğalması bu dönemde yağış şiddetinin artışında
etkendir. Bu nedenle uzun kurak bir yaz mevsiminin ardından gelen Ekim ve Kasım
aylarında oluşan şiddetli yağışlar, İzmir’de bu aylarda su baskınları veya taşkın riskini
arttırmaktadır.

IPCC’de kullanılan çeşitli iklim modellerine göre, Türkiye’de yıllık ortalama sıcaklıklar
2050 yılına kadar 1-2 ºC artacaktır. Kışın sadece Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde
yağış % 10 artarken, diğer bölgelerde % 20 azalma beklenmektedir. Yağışlardaki azalmaya
paralel olarak akarsuların yıllık akımlarında % 5-25 azalma beklenmektedir. İzmir’de son
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yıllarda, özellikle 2007 ve 2008 yıllarında ciddi boyutlarda kuraklık yaşanmış, ancak
2009’un ilk dört ayında gerçekleşen yağışlar belirli bir rahatlama sağlamıştır.

İzmir’de Yeraltı Suları:
Kentimiz ve çevresindeki yer altı suyu kaynakları kuzeyde özellikle Menemen civarında
yayılım gösteren Gediz Nehri alüvyonları, yine kuzeyde Menemen kuzey ve doğusunda
yayılım gösteren Yuntdağı, Çukurköy volkanikleri belli başlı yer altı suyu kaynaklarıdır.
Kentimiz kuzeydoğusunda yayılım gösteren Yamanlar volkanikleri nicelik olarak az ama
nitelik olarak yüksek kaliteli su imkanları sunar. Yine kuzeydoğuda yayılım gösteren ve
hali hazırda İzmir içme suyunun yaklaşık %30’unun karşılandığı Göksu Kaynak grubu
Neojen yaşlı kireç taşlarından beslenir ve geniş alanlarda yayılım gösterir. Doğu bölümde
Kemalpaşa ilçesi ve civarında yayılım gösteren alüvyon ve kireç taşları Kemalpaşa mikro
havzasındaki özel iklim şartları nedeniyle önemli akifer durumundadır. Kemalpaşa’dan
İzmir yönüne doğru uzanım gösteren kireç taşları çok önemli yer altı suyu beslenim
alanlarıdır. Bu kireç taşlarından Pınarbaşı, Halkapınar, Kaynaklar, Vişneli kaynakları
boşalır. Bornova ovası da önemli bir alüvyon akiferdir.
Kentimiz su ihtiyacının diğer önemli bir bölümünün karşılandığı Sarıkız Kaynak grubu ise
Manisa ile Akhisar arasında yayılım gösteren kireçtaşlarından boşalmaktadır. Güneydoğu
bölümlerde de Neojen çakıltaşlarından beslenen Torbalı-Ayrancılar, Oğlananası’nda ve
Aslanlar’da kaynak şeklinde boşalımlar gözlenir. Bu bölümden doğuya doğru uzanım
gösteren Küçük Menderes Havzası alüvyonu çok önemli, fakat aşırı su çekimi nedeniyle
seviyelerin çok düştüğü bir akiferdir. Ayrancılar ve Oğlanağası kaynakları yazın sulamada
kullanılmakta, kışın ise Küçük Menderes nehrine boşalarak denize akmaktadır. İZSU
tarafından kışın bu kaynakların Tahtalı Barajına akıtılabilmesi ile ilgili bir proje
hazırlanmıştır ve bu proje uygulamaya girmek üzeredir.

Kentimiz güney bölümünde ise Torbalı-Selçuk arasında yayılım gösteren mermerler yüksek
verimli akifer karakterindedir. Bu akiferden Selçuk-Yoncaköy ve Zeytinköy, Ahmetbeyli
bölümlerinde kaynak şeklinde boşalımlar mevcutken, Torbalı-Pancar, Ahmetli bölgesinde
zengin yeraltısuyu rezervi göstermektedir.
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Aşağıdaki harita ve grafikte İzmir’in bugunkü su kaynaklarını ve bu kaynakların su üretimi
içindeki paylarını izlemek mümkündür.

İzmir’in mevcut su kaynakları

Pınarbaşı
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Mevcut su kaynaklarının su üretimindeki payları
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3. Küresel Isınma ve Kuraklığın Geleceği üzerine1
Küresel ısınmanın gelişimine bakıldığında; her 80-100.000 yılda bir atmosferdeki CO2
miktarı ile sıcaklık artışı paralel ilerlediği değerlendirilmektedir2. Bu gelişme, sağlıklı
projeksiyonları zorlaştırmakta ve bilinmeyenin endişesini yaratmaktadır. Küresel ısınma
temelli ve yağış, buharlaşma, zemin suları değişimi ile ortaya çıkan su sorunu, akılcı
yöntem

ve

uygulamalarla,

önceliklerin

sağlıklı

teşhisiyle

tedbirler

alınmasını

gerektirmektedir.

İzmir’in gerek tarihsel özellikleri, gerekse bulunduğu coğrafi konum itibarı gerekse
ekonomik ve sosyal yönden bir cazibe merkezi olması, yaşamsal önemi mutlak olan su
unsurunu her geçen gün daha da önemli kılmaktadır.

Küresel ısınma kavramının ve yarattığı endişelerin sonucunda, gelecek yıllara ait çeşitli
senaryolar üretilmektedir. Bunlardan biri de aşağıda yer alan farklı sera gazı salınım
oranlarına göre TÜBİTAK tarafından, 30 yıllık ortalama değerlere göre geliştirilmiş 2 farklı
senaryodur (referans 1961-1990)3 .

1

Bu kısımdaki veriler, büyük ölçüde Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Su İşleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu, Devlet meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı kaynaklarından derlenmiştir.
2
Mahmut Kayhan, “Küresel İklim Değişimi ve Türkiye” Raporu; (T.C Çevre ve Orman Bakanlığı
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü) http://www.dmi.gov.tr/FILES/iklim/kureseliklimdegisimiveturkiye.pdf.
Erişim Tarihi: 11 Ağustos 2009
3
Nüzhet Dalfes, “Türkiye İçin İklim Değişikliği Senaryoları”, Bilim Ve Teknik (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma
Kurumu Yayın, 2009.
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Grafik 14: 30 yıllık ortalamalarla, 2011-2099 yılları arasında, mevsimsel yağış değişimleri
senaryosu.

Senaryo A2, ECHAM5 küresel iklim modeli çıktılarının RegCM3 bölgesel iklim modeliyle
ölçek küçültülmesi sonucunda elde edilmiş "Türkiye için beklenen muhtemel mevsimsel
toplam yağış değişimleri (%)" ile ilgilidir. Beklenen toplam yağış değişimlerine, gelecek
dönem (otuz yıllık ortalamalar halinde, 2011-2099 dönemi) model sonuçlarının, referans
dönem (1961-1990) model sonuçlarından oransal farklarının alınmasıyla ulaşılmıştır.

4

Grafik1, “Türkiye İçin İklim Değişikliği Senaryoları” Projesi Sonuçları, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
web sayfası, İklim Değişikliği Bölümünden, http://www.dmi.gov.tr/FILES/iklim/ECHAM5-A2.pdf. Erişim Tarihi: 11
Ağustos 2009
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Grafik 25: Otuz yıllık ortalamalarla, 2010-2099 arası, mevsimsel yağış miktarı değişim
senaryoları.

Senaryo B1, ECHAM5 küresel iklim modeli çıktılarının RegCM3 bölgesel iklim modeliyle
ölçek küçültülmesi sonucunda elde edilmiş "Türkiye için beklenen muhtemel mevsimsel
toplam yağış değişimleri (mm/gün)" ne dayalıdır. Beklenen toplam yağış değişimlerine,
gelecek dönem (otuz yıllık ortalamalar halinde, 2010-2099 dönemi) model sonuçlarının,
referans dönem (1961-1990) model sonuçlarından farklarının alınmasıyla ulaşılmıştır.

Bu senaryolara göz atıldığında, yüzyılımızın sonuna kadar İzmir ve çevresinde, özellikle de
önümüzdeki 50 yıldan sonra yağış miktarlarında ve sıcaklık ortalamalarında göreceli bir
azalış-artış olacağı öngörülmektedir. Bu tür senaryolarla, hem buharlaşmanın şimdikinden
fazla gerçekleşebilme hem de kaynakların beslenme yetersizliği olasılıkları nedeniyle,
doğal içilebilir su kaynaklarının, mevcut duruma göre

azalabileceğini söylemek

mümkündür.
5

Grafik2, “Türkiye İçin İklim Değişikliği Senaryoları” Projesi Sonuçları, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü web
sayfası, http://www.dmi.gov.tr/FILES/iklim/ECHAM5-B1.pdf. Erişim Tarihi: 11 Ağustos 2009

132

Küresel ısınmanın getireceği bu durum, önümüzdeki yıllarda yaşanabilecek su sorununun
tek nedeni de değildir. Küresel ısınmayla birlikte, nüfus artışı, yerleşim yapısı, tarımsal
faaliyetler, ormanlık alanların kullanımı, kirlilik, yaşam şeklinin değişimi de su sorununu
etkileyecek faktörlerdir.

Yapılan çalışmalar, nüfus artış hızımızın 2025 yılında binde 7,4 oranına düşecek olacağını
gösterse de, bu durum hala nüfusumuzun artacağını göstermektedir6. Bu durumda ilimizin
3.795.9787 olan nüfusunun 2025 yılında 4.462.847 kişiye ulaşacağı öngörülmektedir.
Bugünkü nüfusumuza göre % 17,57 lik bir artış demek olan bu öngörü, 2025 yılında
başkaca hiçbir etki olmasa bile, yalnızca nüfus artışından kaynaklı su ihtiyacımızın yaklaşık
% 18 artacağı anlamına gelmektedir. İzmir kent merkezi nüfus değişimine ve gelecekte
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kentin su ihtiyacına yönelik bir projeksiyon aşağıdaki iki grafikte8 izlenebilmektedir.
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6

Türkiye İstatistik Kurumu, (Bundan sonra TÜİK olarak anılacaktır) Nüfus İstatistikleri ve Projeksiyonlar, Demografik
Göstergeler Çalışması, http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=39&ust_id=11.Erişim Tarihi: 11 Ağustos 2009
7
31 aralık 2008 itibarı ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden, TÜİK, Nüfus,Demografi, Konut,Toplumsal
Yapı , Nüfus İstatistikleri ve Projeksiyonlar, İstatistiksel Tablolar;
http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=39&ust_id=11. Erişim Tarihi: 11 Ağustos 2009
8

“İzmir’in Su kaynakları: İZSU Ne Yapıyor?” konulu İZSU Genel Müdürlüğü sunumu, Dünya Çevre Günü
Kutlamaları, 8.6.2009.
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İzmir Kent Merkezi Su İhtiyacı Projeksiyonu

Nüfusun artmasının yanında, nüfusun yerleşim alanlarının değişimi de su sorununa etki
edecek önemli bir faktördür. Gelecek yıllarda bugün kullanılmayan alanların yerleşim alanı
olarak kullanılmaya başlamasının; örneğin bugün tarım alanı yada ormanlık alan olan bir
bölgenin yerleşim alanına dönüşebilme ihtimalinin, keza bugün yerleşim alanı olan
yerlerden terk edilecek olanlar olmasının suyun kullanımı ve dağıtımı açısından önemli
etkenler olacağı tahmin edilmektedir.

Tarımsal faaliyetlerde su kullanımı mevcut ve gelecekte yaratılacak kaynaklarımızın
korunması açısından son derece önemlidir. Ulusal ortalamalarımıza göre toplam su
kaynaklarımızın bugün için %74’ ü ( 34 milyar m3) tarımda kullanılmaktadır9. İlimizde
yürütülen tarımsal sulama faaliyetlerinin % 94,4’ü salma sulama şeklinde yapılırken, damla
sulama ile sulanan tarımsal alan oranı yalnızca % 5,6 dır10. Tarımda kullanılan suyun salma
ve damlama gibi modern yöntemlerle azaltılması, bu suretle elde kalacak olan suyun içme
suyu veya kullanım için yönlendirilmesi, gerek Türkiye gerekse İzmir için bu alanda en
önemli gündem maddelerinden birisidir.
9

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü web sitesi, Toprak ve Su Kaynakları, http://www.dsi.gov.tr/topraksu.htm. Erişim
Tarihi: 11 Ağustos 2009
10
TÜİK, Tarım, Tarım Sayımları, İstatistik Veriler, “Sulama sistemlerine göre sulama yapan işletme sayısı ve sulanan
alan istatistiği” ; http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=44&ust_id=13. Erişim Tarihi: 11 Ağustos 2009
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Su kaynaklarının geleceğini etkileyen önemli faktörlerden biri olarak ormanlık alanların
azalması, hem alınan yağış miktarını hem de yağışın gerek yüzey gerekse yer altı su
kaynaklarınca yeterince depolanmasını önlemektedir. Diğer bir önemli faktör olan kirlilik,
yaşamın her alanında olduğu gibi su kaynakları için de en ciddi tehditlerden biridir.

Gelecek yıllarda yaşam biçimlerinde değişiklikler olacağı bir başka gerçektir. Gerek eğitim
seviyesinde, gerek kırsaldan kente demografik hareketlerde, gerekse yaşamsal kalite
anlayışında ve beklentisinde oluşacak değişimlerin su kullanım miktarlarını da etkileyeceği
beklenmektedir: Bu etkenlerle beraber bilinç seviyesinin de yükselmesi tasarruf bilincini
tetikleyecek ve göreceli olarak su kullanımını azaltabilecek olmakla beraber, yaşamsal
beklentilerdeki değişimlerin nüfusun bir kesiminde de su kullanımını arttıracağı göz önünde
bulundurulmalıdır.

İZSU olarak; giderek kıt bir kaynak haline gelen suyu vatandaşlara sağlıklı ve kaliteli
biçimde ulaştırabilmek için, gerek mevcut kaynakların korunması gerekse yeni kaynakların
yaratılması için hem kurum olarak hem ilgili kurumlarla işbirliği içinde sürekli çalışmalar
yapılmakta, projeler üretilmektedir. Bu konulardaki çalışmalarla ilgili bilgiler, bu kitabın
Kurum Analiziyle ilgili önceki bölümlerinde detaylı olarak aktarılmıştır.

İZSU tarafından geleceğe yönelik, hayata geçmiş yada geçmek üzere olan

yatırım

projelerinin yanı sıra, mevcut kaynakları korumak için en çarpıcı adımlardan biri, son iki
yılda yapılan su tasarrufu kampanyaları olmuştur. Bu kampanyalardan oldukça başarılı
sonuçlar elde edilmekte; her yıl için bir Balçova Barajı su hacmi miktarında su tasarrufu
sağlanmaktadır.

Küresel ısınma ve kuraklığın gelecekteki muhtemel daha büyük etkilerinin ciddiyetine
rağmen, İZSU olarak, bugüne olduğu kadar gelecek kuşaklara karşı sorumluluk ve atalete
kapılma lüksü bulunmadığının bilincinde olunarak, yeni su kaynakları yaratma ve mevcut
kaynakları korumayla ilgili çok yönlü çalışmalar yoğun biçimde sürdürülmektedir.
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II. ULUSAL VE BÖLGESEL PLAN VE PROGRAMLAR
Kamu kurumları, ilgili mevzuat uyarınca ulusal ve bölgesel gelişme önceliklerini izlemek,
kendi plan ve programlarında Ulusal Kalkınma Planları başta olmak üzere makro plan ve
programlarla uyumu gözetmek ve bunlarla

uyumlu planlar dahilinde hizmetlerini

yönlendirmek durumundadırlar. Dolayısıyla 9. Kalkınma Planı,

programları ve

raporlarındaki su kaynakları yönetimine ilişkin tespit, ilke ve öngörüler, İZSU’nun plan ve
programları için de önemli ve hatta zorunlu referanslardır. Bunun yanı sıra; Türkiye’de
son yıllarda bölgesel gelişmeye verilen önem ve ağırlık artmış, AB mevzuatı ve
politikalarına uyum çabasının da etkisiyle bu alanda yeni adımlar atılmıştır. Henüz yeni ve
kurumsallaşma aşamasını tamamlamamış oluşumlar olmakla birlikte

Bölge Kalkınma

Ajanslarının kurulması ile bu gelişme somutlaşmıştır. İzmir için İzmir Kalkınma Ajansı
(İZKA) bölgesel gelişme rapor

ve planları, bölgedeki kuruluşlarca dikkate alınmak

durumunda olan ve gelecekte önemi daha da artma olasılığı yüksek kaynaklardır.

Bu gerçekten hareketle; 9. Kalkınma Planı ve İZKA Ön Bölgesel Gelişme Planı ile ilgili
raporları incelenmiş, İZSU hizmet ve faaliyet alanlarına giren konulardaki tespit, ilke ve
öngörüleri ışığında kurumun bugünkü ve gelecekteki öncelikleri değerlendirilmiştir.

1. Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Ön Bölgesel Gelişme
Planı

A) Dokuzuncu Kalkınma Planı
Dokuzuncu Kalkınma Planı, Bakanlar Kurulu'nun 24.04.2006 tarih ve 2006/10399 sayılı
kararı ile “Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi (2007-2013)” olarak benimsenmiş ve
13.05.2006 gün ve 26167 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
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Dokuzuncu Kalkınma Planı, Bakanlar Kurulunca benimsenen strateji esas alınarak Devlet
Planlama Teşkilatının koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla
hazırlanmıştır. Planın hazırlanmasında katılımcılığa özen gösterilmiştir. Bu amaçla 5
Temmuz 2005 tarihli Başbakanlık genelgesi kapsamında, çok geniş bir alan yelpazesine
sahip 57 adet Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) oluşturulmuş, söz konusu komisyonlara kamu
kesimi, özel ve üniversite kesiminden 2252 kişi katılmıştır. Plan stratejisi ve metninin
oluşturulmasında kurumsal birikimin yanı sıra ÖİK raporları ile kendi alanlarında temayüz
etmiş uzman kişiler ve kamu üst düzey yöneticileri ile yapılan istişare toplantılarının
sonuçlarından da yararlanılmıştır.

Dokuzuncu Kalkınma Planı, AB’ye üyelik sürecinin gerektirdiği Katılım Öncesi Ekonomik
Program ve Uyum İçin Stratejik Çerçeve gibi belgelerin yanında, başta Orta Vadeli
Program olmak üzere diğer ulusal ve bölgesel plan ve programlar ile sektörel ve kurumsal
strateji belgelerinin dayanağını oluşturmaktadır. Plan farklı işlevlere sahip söz konusu
belgelerin uyumlulaştırılmasını sağlayarak tüm planlama çalışmalarını yönlendirici bir işlev
görecektir. Böylece, kurumlar arası ortak anlayış ve hedef birliği sağlayacak olan plan,
yasal ve kurumsal değişimler ve plan-program-bütçe bağlantısının güçlendirilmesi suretiyle
ülke potansiyelinin üst seviyede kullanılmasına zemin teşkil edecektir.

B) İZKA ve Ön Bölgesel Gelişme Planı
08.02.2006 tarih ve 26074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5446 Sayılı Kalkınma
Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanarak kurulan
İZKA; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini
geliştirmeyi, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamayı ve yerel potansiyeli
harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve
politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmayı, sürdürülebilirliğini
sağlamayı, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmayı amaçlayan bir
kuruluştur.
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İZKA, 2009 yılı itibariyle, Dokuzuncu Kalkınma Planı’nın temel gelişme eksenlerinden biri
olan ’Rekabet Gücünün Arttırılması’ başlığı altındaki “Ar-Ge ve Yenilikçiliğin
Desteklenmesi” hedefiyle uyumlu bir şekilde ve 2009-2013 İzmir Bölgesel Gelişme Planı
sonuçları doğrultusunda İzmir Yenilik Stratejisi’nin oluşturulmasına yönelik araştırma
çalışmalarını yürütmeyi amaçlamaktadır. 2009-2013 İzmir Bölgesel Gelişme Planı’nın
hazırlık çalışmaları 2008 yılı başından itibaren başlatılmış ve halen devam etmektedir.
İZKA Bölgesel Gelişme Planı çalışmasına dayanak oluşturmak ve hazırlık çalışmaları
anlamında 2008 yılında Ön Bölgesel Gelişim Planını gerçekleştirmiştir.

2. Ulusal ve Bölgesel Planlarda Su Kaynakları Yönetimi:
İZSU Faaliyetleri/Öncelikleri Açısından Değerlendirme
A) Kalkınma Planı- Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) Raporu ve İZSU Faaliyetleri/
Öncelikleri 11
Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda, ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı
ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve
katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve
finansman stratejisi hazırlanacağından bahsedilmektedir. Bu amaçla ilişkili olarak İZSU
Genel Müdürlüğü’ nün İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde oluşan evsel ve
endüstriyel atık suların doğaya ve çevreye zarar vermeden, yüzeysel sular ve yer altı
sularının kirletilmesinin önleyerek toplanması, bertarafı ve yağmur sularının toplanarak
uzaklaştırılması, dere ıslahları ile sel baskınlarının önlenmesi hususları, kurumun bir önceki
Stratejik Planı (2006-2011) döneminde stratejik amaçları arasında yer almış ve bu
konularda

çalışmalar yapılmıştır. Yeni Stratejik Plan dönemi için de aynı paralelde

çalışmaların devam etmesi öngörülmektedir.

11

9. Kalkınma Planı 2009 yılı Programı “Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi”(s. 129132) alt başlığından, 9. Kalkınma Planı Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi Özel İhtisas
Komisyonu Raporu(s.44-47)
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Dokuzuncu Kalkınma Planı içerisinde su, atık su, katı atık gibi çevre korumaya yönelik
altyapı tesislerinin yapılmasında, bakımında ve işletilmesinde ülke şartlarına en uygun
sistem ve teknolojilerin tercih edilmesi hususunda bir amaç bulunmaktadır. Bu amaç İZSU
Genel Müdürlüğünün atıksu tesislerinin ömürlerinin uzatılması ve verimlerinin arttırılması
ile ilintili faaliyet ve öncelikleri ile uyumludur.
Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmeden korunması
sağlanacak ve atık suların arıtıldıktan sonra tarım ve sanayide kullanılması teşvik edilmesi
amaçlar kısmında belirtilmektedir. Yine Plan içerisinde su kaynaklarının geliştirilmesine
yönelik çalışmaların, öncelikle havza temelinde bütüncül bir yaklaşımla ve değişen tüketim
taleplerini karşılamakta esneklik sağlayan bir şekilde planlamasının mümkün kılınması,
ilgili kurumlar arasında güçlü ve yapısal bir eşgüdüm sağlayacak şekilde yeniden
düzenlenmiş kapsamlı bir mekanizma çerçevesinde ve suyun tasarruflu kullanımı sayesinde
su kaynaklarının etkin kullanımına önem ve öncelik verilmesi hususunda çalışmalar
gerçekleştirilmesi hususu belirtilmektedir. İZSU Genel Müdürlüğü olarak Gediz ve Küçük
Menderes Havzalarının geri kazanılması için çalışmalar yürütülmektedir. Bunun için
mevcut havza alanlarında oluşacak kirlilik önlenmeye çalışılmakta ve sorumlu birimler
tarafından havza sularının toplanmasına yönelik projeler geliştirilmektedir.

Kalkınma Planları’nda ulusal düzeyde suyun korunması, planlı kullanılması ve
geliştirilmesine ilişkin hukuksal ve kurumsal düzenlemelerin gerekliliği vurgulanmış, bu
konuda gerekli kaynak planlamalarına da yer verilmiştir. Bu çerçevede; su kaynakları
konusunda kısıtı olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de, mevcut durum analizi
yapılması, gelecek öngörüsü olan somut strateji ve politikaların belirlenmesi, her kesimin
katılımına açık şekilde kamu tarafından ciddi önlemlerin alınması, yetersiz ve karmaşık
olan hukuksal ve kurumsal yapının düzeltilmesi, uygulama araçlarının ortaya konulması,
gerekli insan gücü planlamasının yapılması ile mali kaynakların zamanında ve yeterli bir
şekilde karşılanması gerekmektedir. Dokuzuncu Kalkınma Planı oluşumunda yer alan
komisyonlardan biri olan Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi Özel İhtisas
Komisyonu hazırlamış olduğu raporla bu bağlamda yapılması gerekenleri, ulaşılması
istenen amaç ve hedefleri belirtmiştir.
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Komisyonun sunduğu raporda yer alan ileriye dönük projeksiyonun içinde barındırdığı
amaç, hedef ve politikalarla, Genel Müdürlüğümüz faaliyet ve hizmet alanlarında
gerçekleştirmek istediği amaç ve hedefler paraleldir.

Komisyon raporunda yeterli ve sağlıklı içme suyu sağlanması için eksik olan atık su
altyapısının tamamlanmasının önemli bir amaç olduğundan söz edilmektedir. İZSU’da, ana
hizmet alanları çerçevesinde, toplum sağlığını ve çevreyi koruyarak sağlıklı, temiz ve
yeterli içme suyunun abonelerine ulaştırılması için gerekli çalışmalarını yürütmektedir.

Komisyon raporunda yeraltı ve yerüstü suyu kaynaklarının kirlenmeden önce korunması
sağlanması ve atık suların arıtıldıktan sonra tarım ve sanayide kullanılması özendirilmesi
amaçlanmaktadır. İZSU, atıksu kalitesinin arttırılması ve etkin kullanılması ile ülke
ekonomisine geri kazandırılması konusunu stratejik amaçları kapsamında ele almaktadır.

Raporda etkili su kullanımı, altyapı tesislerinin ve su kaynaklarının korunması konusunda
toplumu bilinçlendirecek ve su israfını önleyici eğitim programlarının yazılı, sözlü ve
görsel basında yer alması sağlanmasını öngören bir politika bulunmaktadır. İZSU, özellikle
son yıllarda İzmir’ de yaşanmakta olan kuraklık nedeniyle vatandaşı su kullanımı ve
tasarrufu konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarını görsel ve yazılı olarak
sürdürmektedir.

Komisyon raporunda da içme suyu hizmetlerinden yararlananların bu hizmetleri kesintisiz,
yeterli ve kaliteli bir biçimde, bedelini ödemek koşuluyla sağlayabilmelerini güvence altına
alınarak ve tüketicinin korunmasına özen gösterilmesinin amaçlandığı belirtilmektedir.
İZSU, abonelerinin sorunlarının en kısa zamanda ve etkili biçimde çözülmesini sağlamaya
ve verimlilik ve hizmet kalitesini arttırmaya hem geçmişte hem de gelecek için kurumsal
gelişim öncelikleri arasında yer vermiştir.

Komisyon raporunda taşkınları önlemede önceliğin derelerin ıslahına verilmesi ve imar
planlarında

doğal

dere

yataklarında

yapılaşmaya

müsaade

edilmemesi

hususu

belirtilmektedir. İZSU’nun stratejileri içerisinde, dere ıslahları ve taşkınların önlenmesi her
zaman önemli yer tutmaktadır.
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Komisyon raporunda kaçak su kullanımının önlenmesi için etkin denetim yapılarak, şebeke
kaçaklarının azaltılması amacıyla haritalar çıkartılması, büyük şehirlerde “Veri Toplama ve
Gözetimli Denetim Sistemi”ne geçişin sağlanması yönünde çalışmalar yapılması
hedeflenmektedir. Su kaçaklarını azaltarak su kaynaklarının ziyan olmasını önlemek, İZSU
stratejik amaçlarında yer almaktadır. İZSU bu konuda gelecek yıllarda daha iyi ve istikrarlı
bir biçimde mücadele edebilmek adına SCADA sistemi ile su dağıtım sistemi üzerinde
izleme, kontrol ve kumanda yapmaktadır.

B) IZKA Ön Bölgesel Gelişme Planı ve İZSU Faaliyetleri / Öncelikleri12
İZKA Ön Bölgesel Gelişme Planında, insan kaynakları ve sosyal sermayenin geliştirilmesi
hususunda bir öncelik belirlenmiştir. Bu öncelikle kurum ve kuruluşlarda, stratejik
planlama ve yönetim, proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında
kapasitelerinin artırılması, AB Uyum Sürecine dair eğitim vb çalışmaların desteklenmesi
amaçlanmaktadır.

Ön Bölgesel Gelişme Planında, yaşam kalitesini artıran kentsel çevre ve ulaşım
altyapılarının geliştirilmesi, kamusal hizmetlerin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması,
kentsel yenileme ve rehabilitasyon çalışmalarının desteklenmesi için gerekli çalışmalar
yapılması belirtilmektedir. Kentsel yaşam kalitesinin artırılması ile ilgili temel konulardan
bir tanesi de halka ve yerel işletmelere verilen kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesidir.
Kamu hizmetlerin kalitesinin artırılması için iyi yönetişim uygulamaları hayata geçirilmeli,
insan odaklı hizmet esas alınmalı, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyon ve
işbirliğinin artırılması sağlanmalıdır.

Çevrenin korunması kapsamına yönelik girişimlerin desteklenmesi ile doğal kaynakların
korunarak sürdürülebilir çevre ortamının sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması
hususu ön bölgesel gelişme planında belirtilmektedir. Ayrıca bölgesel rekabet gücünü
artırmak anlamında işletmelerde atık değerlendirme yaklaşımının oluşturulması ve atık
borsası kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir.
12

İZKA 2007-2008 Ön Bölgesel Gelişme Planından (s. 13-22) derlenmiştir.
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İZSU’nun faaliyetleri ve gerek geçmişteki gerekse geleceğe yönelik öncelikleri ve amaçları
içerisinde; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde oluşan evsel ve endüstriyel
atıksuları doğaya ve çevreye zarar vermeden, yasal düzenlemelere uygun olarak toplamak,
arıtmak, yağmur sularını toplayarak uzaklaştırmak, dere ıslahlarıyla sel baskınlarını
önlemek, Gediz ve Küçük Menderes Havzalarının geri kazanılması için araştırmalara dayalı
çalışmalar yapmak bulunmaktadır. Bu bağlamda İZKA’nın çevre koruması kapsamındaki
girişimlerin desteklenmesi ile doğal kaynakların korunarak sürdürülebilir çevre ortamının
sağlanması çalışmalarıyla paralellik sağlanmaktadır.

Ön bölgesel gelişme raporunda kalite konusuna değinilmiş ve işletmelerdeki kalite ve
verimliliği artırmak üzere uluslararası teknik ve kalite standartlarına ulaşılmasının
sağlanması gerekliliği üzerinde durulmaktadır.

İşletmelerin, özellikle AB sürecinde

kalite mevzuatını çok iyi takip etmeleri, uyum sürecinde kendilerini geliştirecek planlar
yapmaları ve kalite standartları, CE belgesi, çevre yönetmeliğine uyum konularında
çalışmalar yapmaları gerekmektedir.

Bu çerçevede, işletmelerin AB Teknik Mevzuatına uyumunun, CE işareti edinmelerinin,
metroloji,

standardizasyon,

test

ve

kalite

sistemlerinden

yararlanmalarının

yaygınlaştırılması doğrultusunda, kalite bilinci oluşturulmasına ve teknoloji alt yapılarının
geliştirilmesine yönelik eğitim, danışmanlık ile özel kalite ve sertifikasyon sistemleri
geliştirilmesine yönelik çalışmalar desteklenecektir. İZSU bünyesinde de Kalite Yönetim
Sistemi kurma çalışmaları 2008 yılında başlamış ve bu konuda İzmir Büyükşehir
Belediyesi bünyesinde bulunan tüm kuruluşlarda Bütünleşik Yönetim Sistemi oluşturma
adına çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında; ISO 9001:2000 Kalite
Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemlerinin aynı anda kurulması amaçlanmaktadır.

Entegre havza yönetimi anlayışı ile su kaynaklarının korunması, tarımsal üretim
faaliyetlerinin bilinçli yapılmasının sağlanması ve erozyonun önlenmesi konusu ön bölgesel
gelişme planında geçen bir diğer önemli unsurdur.
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İzmir, su kaynakları açısından önemli bir coğrafyaya sahiptir. Türkiye’nin yirmi altı su
havzasından üçüne kaynak olan Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes ve Bakırçay
Akarsuları İzmir İli’nin akarsu ağını oluşturmaktadır. Bu denli önemli su kaynaklarına
sahip İzmir, aynı zamanda bir sanayi kentidir. Bu açıdan bakıldığında İzmir’in su
kaynaklarının korunması için entegre havza yönetimi bilinci oluşturulması yönündeki
çalışmaların çoğalması muhtemel görünmektedir. Bu bütünleşik yaklaşım sonucu gerek
kirlilik oluşumunun, gerek tarımsal faaliyetler sonucu bilinçsiz ve kontrolsüz su
kullanımının riskleri azaltılacağı ve sürdürülebilir tarımsal gelişim sağlanabileceği
öngörülmektedir. Bununla birlikte erozyon konusu da ele alınması ve bir başka doğal
kaynak olan topraktan, tarımsal ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla, miktar ve
kalite konularında kayıp verilmeden verimli ve sürdürülebilir bir şekilde faydalanılması
sağlanması ileriye yönelik önemli bölgesel önceliklerdir.

İZSU’nun bir önceki Stratejik Planı’ndaki amaçlardan biri; toplum sağlığını korumak için,
su kaynaklarının kirlenmesini önleyerek metropol alan içinde sağlıklı ve yeterli su temin
etmek, arıtmak, dağıtmak, yeni su kaynakları bulmak ve su havzalarında organik tarımı
teşvik etmektir. Bu kapsamda mevcut su havzalarının korunarak İzmir şehrine temiz ve
sağlıklı su verilmesini sağlamak, yeni kaynaklar bulmak hedefler arasında yer almaktadır.
Bu çerçevede halihazırda devam eden ve tamamlanmış çalışmalar yapılmıştır.

2010-2014 Stratejik Planı döneminde de; yeni çalışmalarla birlikte, süregelen çalışmaların
güncellenmiş veya gelecek için tespit edilen ihtiyaç alanlarına uyarlanmış olarak devam
etmesini sağlayacak projeler ve faaliyetler öngörülmektedir.

Genel Değerlendirme:
Ulusal ve bölgesel plan ve programlarda kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin
arttırılması, kurumlar arasında ulusal ve bölgesel gelişme ihtiyaçlarına uygun amaç ve
hedef birliği sağlanmak istenmektedir. İZSU Genel Müdürlüğü’de, gerek görev alanlarında
öteden beri benimsediği ilke, öncelik ve stratejiler, gerekse 2006-2011 Stratejik Planı
bakımından ulusal plan ve programlarla uyum içerisindedir. 2010-2014 Stratejik Planı
dönemi için de, bu plan ve programlarda üzerinde durulmuş hususlar ve önceliklerle
kurumun amaç, hedef ve öncelikleri uyumlu ve paraleldir.
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GZFT Analizi (Güçlü-Zayýf Yönler, Fýrsatlar-Tehditler)

GZFT Analizi (Güçlü Yönler, Zayýf Yönler, Fýrsat ve Tehdit Etmenleri)
GÜÇLÜ YÖNLER
1. Kapsamlý Kuruluþ Kanunu'nun olmasý
2. Köklü kurumsal geçmiþ
3. Ýdari ve mali özerklik
4. Büyük ölçekli yatýrýmcý bir kuruluþ olmasý
5. Özgelirlerin toplam gelirlere oranýnýn %90'ýn üzerinde olmasý
6. Mali yapýda kýsa vadede önemli bir riskin bulunmamasý
7. Büyük Kanal Projesinin tamamlanmýþ olmasý
8. Su daðýtýmýnda alternatif besleme olanaklarýnýn kullanýlmasý
9. Metropol alanda su ve kanal altyapýsýnýn tamamlanmýþ olmasý
10. Kriz yönetim yeteneðinin geliþmiþ olmasý
11. Ýçme suyu ve atýk su analizinde uluslararasý standartlarda tesis ve teknik
kullanýmý
12. Abone takibinde otomasyona geçilmiþ olmasý
13. Personelin geliþimi ve hizmet içi eðitim olanaklarýnýn önemsenmesi
14. Arsenik arýtmada ülke çapýnda lider olunmasý
15. SCADA sisteminin büyük ölçüde tamamlanmýþ olmasý
16. Bilgi iþlem teknolojik altyapýsýnýn çaðdaþ yapýda olmasý
17. Güçlü araç ve iþ makinasý parkýna sahip olmasý
18. Mevcut yerleþim yerlerinin tamamýna yakýnýnda içme suyu þebekesinin
yapýlmýþ olmasý
19. Teknolojik anlamda AB normlarýnda ve ileri düzeyde içme suyu ve atýk su
arýtma tesislerine sahip olunmasý
20. Yapýlan proje ve çalýþmalarla, su kaçaklarý ve arýza miktarýnýn giderek
azalýyor olmasý
21. Büyükþehir Belediyesi ve diðer baðlý kuruluþlarý ile güçlü koordinasyon
içinde olmasý
22. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarý dahilinde su ve kanalizasyon hizmeti
veren tek yetkili kurum olmasý nedeniyle rakipsiz olmasý
23. Ýç denetim faaliyetlerine baþlanmýþ olmasý
24. Etkili su tasarrufu kampanyalarý yürütülebilmesi
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GZFT Analizi
ZAYIF YÖNLER
1. Memur-iþçi ve sözleþmeli personel arasýndaki ücret dengesizliði
2. 5216 Sayýlý Yasa ile geniþleyen hizmet ve sorumluluk alanýný
karþýlayabilecek altyapý, teknik donaným ve insan gücü açýsýndan hazýrlýklý
olunmamasý
3. 4734 sayýlý Ýhale Kanunun alýmlarda getirdiði sýkýntýlar
4. Ýçme suyu ana isale hatlarýnýn (Kuzey kaynaklarý ve Tahtalý) betonarme ve
tek boru hattý olarak döþenmesi ve yedeðinin bulunmamasý
5. 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun gerekliliklerinin bir
kýsmý kurumun organizasyon yapýsýyla tam örtüþmediði için uygulamadaki
aksaklýklar
6. Mevzuat deðiþikliklerine uyumun yeterli düzeyde olmamasý
7. Kurumsal iþleyiþte planlama yetersizliðinin olmasý
8. Abone þikayetlerinin iletilmesi ve sonuçlandýrýlmasýnda hýzlý ve
geribildirimci yapýnýn yeterince geliþmemiþ olmasý
9. Hizmet binalarý ve çalýþma alanlarýnda fiziksel yetersizlik olmasý
10. Oryantasyon eðitimlerinin olmamasý
11. AR-GE çalýþmalarýna gerekli önemin verilmemesi
12. 5216 Sayýlý Yasa ile hizmet alanlarýna dahil olan bölgelerdeki teknik bilgi ve
verilerin eksikliði.
13. Kalite güvence sisteminin eksikliði
14. Alt yapý bilgilerinin bulunduðu haritalarýn tamamýnýn dijital ortama
aktarýlamamýþ olmasý
15. Yapýlan hizmetlerin halka yeterince tanýtýlamamasý
16. Personele yönelik sosyal imkanlarýn ( Lokal, sosyal tesisler, dinlenme
tesisleri vb. ) olmamasý
17. Yeni baðlanan ilçelerde SCADA sisteminin kurulmamýþ olmasý
18. Su kaçaklarýnýn makul seviyelere indirilememesi
19. Kurum içi koordinasyon eksikliði
20. Teknik ve idari personelin sayýca yetersizliði
21. Yönetim bilgi sistemlerinin yeterince geliþmemiþ olmasý
22. Kurumda merkezi düzeyde istatistiki veri çalýþmalarýnýn yetersizliði
23. Uluslararasý düzeydeki iliþkilerin yeterli düzeyde olmamasý
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GZFT Analizi
FIRSAT ETMENLERÝ
1. Ýzmir'de güçlü sivil toplum örgütlerinin varlýðý ve katýlýmý
2. Her türlü malzemenin temininde ilin uygun konumda olmasý
3. Hýzlý geliþen, iþbirliðine açýk, bölge ihtiyaçlarýna duyarlý üniversite, enstitü
ve araþtýrma merkezlerinin varlýðý
4. Ýzmir'de yerel yönetimlere duyulan güven ve desteðin yüksek olmasý
5. Ýzmir' in coðrafi ve iklim yapýsýnýn su kaynaklarýný olumlu etkilemesi
6. Kamu yönetimi ve mali yönetimdeki mevzuat deðiþikliklerinin kurumsal
geliþim için olanak saðlamasý
7. Lojistik açýdan Ýzmir' in avantajlý bir kent olmasý
8. ÝZSU' nun yetki alanýnýn geniþlemesinin ileriye dönük yeni yatýrým fýrsatlarý
yaratmasý
9. Ýzmir halkýnýn kamu hizmetlerine ve çevreye yönelik farkýndalýk düzeyinin
yüksek olmasý
10. Yüksek teknolojiye eriþiminin maliyetinin azalmasý
11. Özerklik açýsýndan belediyeye baðlý bir kurum olmasýnýn avantaj saðlamasý
12.Kullanýlan baraj ve kuyular haricinde alternatif (deniz gibi) su kaynaklarýnýn
bulunmasý
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GZFT Analizi
TEHDÝT ETMENLERÝ
1. Ýhale kanunu nedeniyle; mal, malzeme ve hizmet tedarikinin uzun sürmesi
2. Aþýrý göç ve nüfus artýþý nedeniyle ortaya çýkan kentte plansýz ve çarpýk
yapýlaþmanýn hizmet kalitesini düþürmesi
3. 5216 Sayýlý Yasa gereði görev alanýnýn büyümesi
4. Ýçme suyu kaynaklarý olan kuyu ve barajlarda kontrolsüz kullaným sonucu
oluþan kirlenme tehditleri
5. Sürekli deðiþen kanun ve yönetmelikler
6. Alt yapý hizmeti gören TEDAÞ, DSÝ, Karayollarý, Ýller Bankasý gibi kamu
kurumlarý arasýnda koordinasyon eksikliði
7. Çevre kirliliðinin su havzalarýna olumsuz etkisi
8. Yerel yönetimlerin politik baskýlara açýk olmasý
9. Ekonomik krizlerin olumsuz etkileri
10.Dünyada ve Türkiye' de kamu hizmetlerinde özelleþtirme eðiliminin artmasý
11. Su sektöründe yasal düzenlemelerin yetersizliði
12. Kurumlar arasý koordinasyon eksikliði
13. Küresel ýsýnmaya baðlý kuraklýðýn yer altý ve yer üstü su kaynaklarýnýn
azalmasýna sebep olmasý
14. Çevre kirliliðinin artmasý ve ekolojik dengenin bozulmasý
15. Doðal afet ve deprem risklerinin etkisi
16. Geniþ sorumluluk alaný, nüfus artýþý nedeniyle yeni su kaynaklarýna
ihtiyacýn artmasý
17. Sanayileþmenin kaynaklarý kirletmesi
18. Su tasarrufu, suyun doðru kullanýmý, kanalizasyon, evsel ve çevresel atýklar
konusunda kentli bilincinin yeterince oturmamýþ olmasý
19. Hizmet sunulan coðrafi alanýn ve nüfusun artmasýna paralel olarak gelir
kaynaklarýnýn ayný ölçüde artmamasý
20.Dünya konjonktürüne baðlý olarak enerji maliyetlerindeki muhtemel artýþlar
21. Ýzmir'deki ceza mahkemelerinin iþ yükü fazlalýðý nedeniyle davalarýn geç
sonuçlanmasý
22. Su havzalarý üzerinde toplumsal talepler
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Kuruluþun Geleceðe Bakýþý
Misyon
Vizyon
Ýlkeler ve Deðerler

Misyonumuz

Ýzmir Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarý dahilinde
yaþayanlarýn içmesuyu ve atýksu hizmetlerini,
çevre ve insan saðlýðýný esas alarak, etkin,
verimli, kesintisiz ve kaliteli olarak yürütmektir.
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Vizyonumuz

Su kaynaklarýnýn sürdürülebilirliðini ve
geliþtirilmesini temel alan; çevreye, doðal
yaþama ve insana duyarlýlýk, kamu hizmeti
bilinci, dünya standartlarýnda teknoloji ve
etkin bir yönetim anlayýþý ile çalýþan çaðdaþ
bir lider kurum olmaktýr.
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Ýlkelerimiz ve Deðerlerimiz

Güvenli, saðlýklý ve kesintisiz su hizmeti
Abone gereksinimlerine duyarlýlýk ve vatandaþ memnuniyeti
Etkin atýk su ve yaðmur suyu yönetimi
Katýlýmcý ve paylaþýmcý bir yönetim anlayýþý
Çalýþan memnuniyeti ve geliþimi
Çaðdaþ teknolojiyi izleme ve kullanma
Kamu hizmeti etik ve bilinci ile çalýþma
Çevre ve doðal yaþama duyarlýlýk
Verimli kaynak ve zaman yönetimi
AB standart ve normlarýna uygun, kaliteli hizmet anlayýþý
Þeffaflýk
Dürüstlük
Eþitlik ve tarafsýzlýk
Halka yakýnlýk
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Kuruluþun Stratejisi
Stratejik Amaçlar ve Hedefler
Faaliyetler ve Projeler

Vizyon Unsurlarýnýn Stratejik Amaçlarla Ýliþkisi

Su bütün canlýlarýn ve özellikle insan hayatýnýn vazgeçilmez unsurudur. Bu açýdan su,
temel bir hak olarak görülmektedir. Dünyanýn önemli metropollerinden biri olan Ýzmir' de
insanlarýn su haklarýnýn karþýlanmasý ÝZSU' nun temel görevidir. Suyun bir hak olarak
görülmesinin yanýnda, insan saðlýðýyla uyumlu su arzý ve su ekipmanlarý kullanýmý da
önemlidir. Doðal ortamdan alýnan suyun çeþitli iþlemlerden ve süreçlerden geçirilerek
insan saðlýðýna zarar vermeyecek ve içilebilir kalitede olacak þekilde musluktan
akýtýlmasý sürdürülebilir hedef olmaktadýr. Dolayýsýyla ÝZSU, suyun bir insan hakký
olduðu, uygun koþullarda ve saðlýklý olarak herkese sunulmasý gerektiði bilinciyle
hareket etmek durumundadýr.
ÝZSU atýk sularý; ekolojik dengeyi bozmadan, havada, suda ve toprakta kalýcý özellik
gösteren kirleticiler oluþturmadan, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini saðlamak
ve bunun için gerekli denetimleri yapmakla yükümlüdür.
ÝZSU, yaþam için vazgeçilmez öneme sahip olan suyun üretimi ve sunumunu bir kamu
hizmeti olarak görmekte, abone memnuniyeti ve kaliteli hizmet sunma anlayýþýný temel
ilke olarak benimsemektedir.
Su kýt bir kaynaktýr. Ülkemiz su kaynaklarý bakýmýndan zengin olmadýðý için, var olan su
kaynaklarýnýn önemi daha da artmaktadýr. Sanayileþme, çarpýk yapýlaþma, kimyasal ürün
kullanýmýnýn yaygýnlaþmasý ve benzeri faktörler, su kaynaklarý üzerindeki kirlilik
baskýsýný daha da arttýrmaktadýr. Gerek dýþ paydaþlar gerekse iç paydaþlar, su
kaynaklarýnýn korunmasýný stratejik önceliklerin baþýnda görmektedirler. Çünkü su
kaynaklarý üzerindeki kirlilik baskýsýnýn bu þekilde devam etmesi durumunda
önümüzdeki yýllarda içilebilir su bulmanýn mümkün olamayacaðý endiþesi hakimdir.
Küresel ýsýnma, kuraklýk ve tüketim artýþý, bütün dünyada olduðu gibi Ýzmir içinde su
sýkýntýsý riskini beraberinde getirmektedir. Ýzmir' de artarak devam eden nüfus ve
kentleþme trendi birlikte deðerlendirildiðinde ÝZSU'nun yer altý ve yer üstü yeni
kaynaklarý katarak mevcut su rezervlerini geliþtirmesi gerekmektedir. Dolayýsýyla, ÝZSU,
yetki alanýnda su kaynaklarýnýn sürdürülebilirliði ve geliþtirilmesi baþta olmak üzere
vizyonunu oluþturan unsurlar doðrultusunda stratejik amaç ve hedeflerini belirlemiþtir.
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Stratejik Amaçlar ve Hedefler

AMAÇ 1:
ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SINIRLARI DAHÝLÝNDE; YENÝ SU
KAYNAKLARI ARAÞTIRIP BULARAK, MEVCUT SU KAYNAKLARININ
REHABÝLÝTASYONUNU SAÐLAYARAK,
SU KAYNAKLARININ
KÝRLENMESÝNÝ VE SU KAYIPLARINI ÖNLEYEREK SAÐLIKLI VE YETERLÝ
SU TEMÝN ETMEK, ARITMAK VE DAÐITMAK
Hedef 1: Mevcut Su Havzalarýný Koruyarak ve Yeni Su kaynaklarý Bularak Temiz ve Saðlýklý
Su Teminini Saðlamak.
Hedef 2: Su Daðýtým Hatlarýný ve Su Tesislerini Hijyenik Biçimde ve Sürekli Çalýþýr Halde
Tutmak ve Modernleþtirmek.
Hedef 3: Su Daðýtým Sistemini Sürekli Ýzlemek ve Enerji Hatlarýnýn Tasarruflu ve Sorunsuz
Biçimde Çalýþmasýný Saðlamak.
Hedef 4: Su Kaçaklarýný En Aza Ýndirerek Kaynak Arttýrýmýný Saðlamak
Hedef 5: Tarihi Su Yapýlarýný Restore Ederek Kente Kazandýrmak
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Stratejik Amaçlar ve Hedefler

AMAÇ 3:
YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARININ KULLANIMINI ÝLGÝLÝ
MEVZUATA UYGUN BÝÇÝMDE ARTIRABÝLMEK ÝÇÝN ATIKLARI
DEÐERLENDÝRÝP EKONOMÝYE KAZANDIRARAK KAMU GELÝRLERÝNÝN
ARTIRILMASINA KATKIDA BULUNMAK, ÇEVREYÝ VE DOÐAL YAÞAM
ALANLARINI KORUMAK, ATIKSU ARITMA TESÝSLERÝNÝN ÇIKIÞ SUYU
KALÝTESÝNÝ YÜKSELTMEK ve ETKÝN KULLANMAK
Hedef 1: Atýksu Arýtma Çamurlarýný Yenilenebilir Enerji Kaynaðý Olarak
Deðerlendirmek.
Hedef 2: Arýtma Tesisleri Çýkýþ Sularýnýn Kullanýlabileceði Ýþ Alanlarýnýn Fizibilite
Çalýþmalarýný Yapmak ve Geliþtirmek.
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2010

2012

2012

Çaml Baraj sale Hatt
Artma Tesisi

Deirmendere Baraj sale
Hatt çmesuyu Artma Tesisi

2010

Balangç
Tarihi

Yeni Yüzeysel Su Kaynaklar

 i çmesuyu Master
M
zmir
Plannn Hazrlanmas

PROJE / FAALYET ADI

2014

2014

2014

2011

Biti
Tarihi

PROJE / FAALYET
ZAMAN PERYODU

100%

100%

100%

100%

PERFORMANS
GÖSTERGELER (PG)

DS'den Gerekli Onay ve zinlerin
Alnamamas, Kamulatrmalardaki
Gecikmeler,hale Sürecindeki Aksaklklar,
Yüklenicilerin Taahhüdünü Yerine
Getirememesi. Dier Resmi Kurumlardan
Alnacak zinlerin Gecikmesi.

DS'den Onay ve zinlerin Alnamamas,
hale Sürecindeki Aksaklklar,
Yüklenicilerin Taahhüdünü Yerine
Getirememesi. Kamulatrmalardaki
Gecikmeler,ÇED Raporunun
Onaylanmamas

Orman Müd.' den ve DS' den Onay ve
zinlerin Alnamamas, hale Sürecindeki
Aksaklklar, Yüklenicilerin Taahhüdünü
Yerine Getirememesi.

Etüd ve Plan Dairesi
Bakanl / Yatrm ve
naat Dairesi Bakanl

Etüd ve Plan Dairesi
Bakanl / Yatrm ve
naat Dairesi Bakanl

Etüd ve Plan Dairesi
Bakanl / Yatrm ve
naat Dairesi Bakanl

PERFORMANSI
ETKLEYEBLECEK
FAKTÖRLER

DS'den Onay ve zinlerin Alnamamas,
hale Sürecindeki Aksaklklar,
Yüklenicilerin Taahhüdünü Yerine
Getirememesi. Kamulatrmalardaki
Gecikmeler

 BRL
YAPILACAK BRM

Etüd ve Plan Dairesi
Bakanl / Yatrm ve
naat Dairesi Bakanl

PROJE / FAALYET
SORUMLUSU

Mevcut Su Havzalarn Koruyarak ve Yeni Su kaynaklar Bularak Temiz ve Salkl Su Teminini Salamak.

HEDEF 1:

PROJE / FAALYET
AÇIKLAMASI

ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES SINIRLARI DAHLNDE; YEN SU KAYNAKLARI ARATIRIP BULARAK, MEVCUT SU KAYNAKLARININ REHABLTASYONUNU
SALAYARAK, SU KAYNAKLARININ KRLENMESN ve SU KAYIPLARINI ÖNLEYEREK SALIKLI VE YETERL SU TEMN ETMEK, ARITMAK ve DAITMAK.

AMAÇ 1:

ZSU GENEL MÜDÜRLÜÜ STRATEJK PLANI 2010-2014
STRATEJK AMAÇ ve HEDEFLER- FAALYETLER VE PROJELER
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2011

2010

2010

Sarkz (Gördes) çmesuyu
Artma Tesisi

Aliaa çmesuyu Artma
Tesisi (Yenileme)

2010

çmesuyu (Yeralt
Suyu)Artma Tesisi

Gördes Baraj çmesuyu
Sistemi (Artma Tesisi)

2010

Tuzlusu Artma Tesisleri

2012

2010

2013

2014

2013

100%

100%

100%

100%

100%

Kamulatrma ve Yer Tespitindeki
Gecikmeler,hale Sürecindeki Aksaklklar,
Yüklenicilerin Taahhüdünü Yerine
Getirememesi. (Alternatif Kaynaklarn
Yetimemesi ve Acil Durum Ortaya
Çktnda Yaptrlacaktr.)

Kuyularn Açlmasndan Sonra Su
Kalitesizliinin Ortaya Çkmas.

Kamulatrmalardaki Gecikmeler ,hale
Sürecindeki Aksaklklar, Yüklenicilerin
Taahhüdünü Yerine Getirememesi. ehir
çindeki Yapm ve malat Zorluklar

Hazine Tahsisindeki Gecikmeler,
Yüklenicilerin Taahhüdünü Yerine
Getirememesi ,hale Sürecindeki
Aksaklklar.

Hamsu Temini Konusunda Petkim ve
DS'nin Gecikmesi,Yüklenicilerin
Taahhüdünü Yerine Getirememesi, hale
Sürecindeki Aksaklklar

Etüd ve Plan Dairesi
Bakanl / Yatrm ve
naat Dairesi Bakanl

Etüd ve Plan Dairesi
Bakanl / Yatrm ve
naat Dairesi Bakanl

Etüd ve Plan Dairesi
Bakanl / Yatrm ve
naat Dairesi Bakanl

Etüd ve Plan Dairesi
Bakanl / Yatrm ve
naat Dairesi Bakanl

Etüd ve Plan Dairesi
Bakanl / Yatrm ve
naat Dairesi Bakanl

165
2010

2010

Yüzeysel Sulardan standartlara
uygun içmesuyunun ehre temin
edilmesi.Yüzey suyundan
içmesuyu temin edilen Tahtal,
Balçova, Ürkmez, Aliaa artma
tesisleri ve Tahtal Pompa
stasyonu

Yeralt Kuyularnn Salkl
Kütüklerini Oluturmak ve
yiletirme Çalmalar

Yüzeysel Sulardan Salkl
çmesuyu Üretimi

2010

Su Kuyusu Aratrma ve
Sondaj Kuyusu Açma ve
Enerji Temini

Genileyen ZSU hizmet
alanndaki derinkuyularn yerkonum tespiti ile kuyularn gerçek
debilerinin tespitinin yaplmas,
verimsiz kuyularn verimli hale
getirilmesi çalmalar, kuyu ile
ilgili detay bilgilerin oluturulmas,
kuyu-depo aras isale hatlarnn
durum tespitlerinin yaplmas
faaliyetlerini içeren çalmalarn
yaplmas hedeflenmitir.

2010

Balçova çmesuyu Artma
Tesisi (lave Üniteler)

2014

2012

2014

2010

Kamulatrmalardaki Gecikmeler,
hale Sürecindeki Aksaklklar,
Yüklenicilerin
Taahhüdünü Yerine Getirememesi.Yer
zinlerinin Alnamamas

Etüd ve Plan Dairesi
Bakanl / Yatrm ve
naat Dairesi Bakanl

PG 1: Üretilen suyun
%100'ünün standartlara
uygun olmas

Çevre Koruma ve Kontrol
Dairesi Bakanl

Kuraklk, su kalitesindeki bozulmalar, isale
hatlar, pompa istasyonlar ve artma
tesislerinde öngörülmeyen arzalar.

Kuyularda yaplacak inkiaf
ve testler esnasnda oluabilecek
problemler

Artma Tesisi Proses Seçimindeki
Gecikmeler, Yüklenicilerin Taahhüdünü
Yerine Getirememesi, hale Sürecindeki
Aksaklklar.

Etüd ve Plan Dairesi
Bakanl / Yatrm ve
naat Dairesi Bakanl

PG 1: Projede hedeflenen
kuyu says
Su sale ve Datm Dairesi
PG 2: Kuyulara ilikin kesin
Bakanl
kütük bilgilerinin elde
edilmesi

PG 1: 84 Su
Kuyusu

100%
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Kamulatrmalar

2010

2010

Tahtal Baraj Mutlak
Koruma Alan
Aaçlandrlmas, Bakm ve
Koruma i

çmesuyu Havzalarnn
Koruma ve Kontrol
Çalmalar

2010

Tahtal Baraj Mutlak Koruma
Alanndaki mevcut aaçlarn
bakm ve korunmas,
kamulatrlmas yaplan yeni
alanlarn Aaçlandrmas. 0-300
metre Mutlak Koruma Alan

çmesuyu baraj havzalarnn
evsel, endüstriyel, zirai ve
yaplama faaliyetlerini mevzuata
uygun olarak denetlemek ve
koruma, kontrol çalmalarn
sürdürmektir. zmir kentine
içmesuyu salayan ve salayacak
olan içmesuyu havzalar.

2010

Baraj koruma alanlarnda özel
hükümlerin oluturulmasna
yönelik bilimsel çalma (Çaml
Baraj Havzas snr)

Çaml Baraj Havzas Bilimsel
Etüdü

2014

2014

2014

2011

100%

Denetimlerin sonucuna göre ilgili
belediyelerin ve kurumlarn faaliyetten
men, ykm, yasal ilem gibi ilemleri
uygulamamas veya yönetmelik
hükümlerine aykr uygulama yapmas.

Kamulatrma Kanununa Göre Mülk
Sahipleriyle Anlama Salanamamas,
Hukuki lemlerdeki Gecikmeler, Tapu
Dairesi ve Dier Kurumlardaki Gecikmeler
Etüd ve Plan Dairesi
Bakanl

Kamulatrmann tamamlanamamas ve
tapu tahsislerinin idaremiz adna
yaplamamas durumunda sadece bakm
ve koruma ii yaplabilecek olup
olup,
aaçlandrma yaplamayacaktr.

Çaml Baraj inaatnn yapmna ilikin
ÇED olumlu görüünün alnamamas

Çevre Koruma ve Kontrol
Dairesi Bakanl

Çevre Koruma ve Kontrol
Dairesi Bakanl

PG 1: 250 hektar alann
aaçlandrlmas
PG 2: 700 hektar alann
korunmas
PG 3: 250 hektar alann
bakm
PG 4: Mutlak koruma
alannn tamamnn
aaçlandrlmas

PG 1: Yllk asgari 1500
adet kirletici denetim says

Çevre Koruma ve Kontrol
Dairesi Bakanl

Bu projenin yaplabilmesi
halinde bu havzann
koruma ve uygulama
prensipleri belirlenecektir.
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2010

2010

çmesuyu isale hatlarnn ve bal
elemanlarnn düzenli ve salkl
çalr durumda tutulmas
amacyla gerekli iyiletirme
çalmalarnn yaplmas ile
beton isale hatlarnda oluacak
arzalarn giderimi.

5216 sayl kanun kapsamnda
bulunan yerleimlere temin edilen
içmesularnn ve buralardan
oluan evsel ve endüstriyel
atksularn analizlenerek
kalitesinin izlenmesi

Su Tesisleri Dairesi Bakanl'na
bal Teknik ube Müdürlüklerinin
sorumluluk alannda bulunan 190
adet su deposunun bakm ve
revizyonlarnn yaplmas ilerini
kapsar.

zmir çmesuyu sale
Hatlarnn Bakm
Bakm, Onarm
ve yiletirilmesi

Su Kalitesinin zlenmesi
Çalmalar

Su Tesisleri Dairesi
Bakanl Tarafndan
letilen Su Depolarnn
Bakm ve Revizyonlarnn
Yaplmas

2010

Balangç
Tarihi

PROJE / FAALYET ADI

2012

2014

2012

Biti
Tarihi

PROJE / FAALYET
ZAMAN PERYODU
PROJE / FAALYET
SORUMLUSU

PG 1:2010'da 70, 2011'de
60, 2012'de 60 adet
içmesuyu deposunun bakm
ve revizyonunu yapmak

PG 1: Yllk asgari 125.000
adet analizlenen parametre
says

Su Tesisleri Dairesi
Bakanl

Çevre Koruma ve Kontrol
Dairesi Bakanl

PG 1:  programnn
uygulanma oran
PG 2: Bakm ve onarm
yaplan Ana sale hatlarnda
Su sale ve Datm Dairesi
ve bal bulunan
Bakanl
elemanlardaki iyileme,
arza skl

PERFORMANS
GÖSTERGELER (PG)

Su Datm Hatlarn ve Su Tesislerini Hijyenik Biçimde ve Sürekli Çalr Halde Tutmak ve Modernletirmek.

PROJE / FAALYET
AÇIKLAMASI

HEDEF 2:

 BRL
YAPILACAK BRM

hale ile ilgili yaanabilecek problemler, su
datm planlarnn deimesi ve yeni
depo inaatlar ihtiyac.

Analitik cihazlarda oluabilecek
öngörülmeyen arzalar.

Hatlarda; ya, cins, çap ve
iletme artlarna bal
olarak oluabilecek
problemler

PERFORMANSI
ETKLEYEBLECEK
FAKTÖRLER
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Pompa stasyonlarnn
yiletirilmesi Çalmalar

Genileyen ZSU Hizmet
Alan Üzerinde Scada
Sistemi Tesis Etmek

Daire Bakanlmz görev
alanna giren pompa istasyon
binalarnn bakm ve onarmlarnn
yaplarak iyiletirilmesini
salamak.

Genileyen belediye snrlar
içerisinde belirlenen ilçe ve
beldelerdeki su datm ebekeleri
üzerinde zmir-Halkapnar
merkezli bir Scada sistemi tesis
ederek su datm ebekeleri
üzerinde izleme, kontrol ve
kumanda yoluyla hakimiyet
salamak, personel tasarrufu
yapmak ve yerleim bölgelerine
sürekli ve düzenli su verilmesini
gerçekletirmek.

2010

2010

2014

2011

PG 1: Yenilenmesi gereken
pompa istasyon binalar
PG 2: Binalarn eksikliklerini
tespit ederek, hijyenik
açdan daha bakml tesisler
oluturmak
PG 3: 2014 yl sonuna
kadar 70 adet pompa
istasyon binasnn
iyiletirilmesini tamamlamak

PG 1:  programnn
uygulanma oran
PG 2: Montaj ve testleri
yaplan ekipmanlarn baar
% yüzdesi.

Makine ve kmal Dairesi
Bakanl

Su sale ve Datm Dairesi
Bakanl

Ticaret leri Dairesi
Bakanl

Pompa istasyonlarnn konumlarndan ve
fiziki yaplarndan kaynaklanabilecek
sorunlar

Kapsam içindeki montaj
noktalarnda, altyapnn
ksmen belirsizliinin
getirecei problemler ile
altyapnn sürekli
deiiklik göstermesi
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PROJE / FAALYET
AÇIKLAMASI

2010

2010

Hizmet alanmz dahilindeki tesis
ve tesislerde montajl
ekipmanlarn (pompa, motor,
vana, çekvalf, iletim hatlar vb.
gibi) atölyeler vastasyla tamir,
bakm, onarm ve yenileme
çalmalarn zamannda yaparak,
ekipmanlarn verimli bir ekilde
sürekli çalabilirliklerini salamak.

Atölye Bakm Onarm
Çalmalar

2010

GPRS Sistemi ile
Kompanzasyon Takibi

Menemen Acil, Yahelli ve Göksu
pompa istasyonlarnn OG
tesislerinin iyiletirilmesi ve bakm

daremiz bünyesindeki tesislerdeki
enerji sarfiyatlarnn izlenmesi ile
kompanzasyon kontrollerinin
GPRS sistemi ile günlük hatta
saatlik takiplerinin yaplmasn
salamak.

Ana letim çmesuyu
Pompa stasyonlarnn
Modernizasyonu

2010

Balangç
Tarihi

2014

2014

2011

2011

Biti
Tarihi

PROJE / FAALYET
ZAMAN PERYODU

PG 1: Birimlerden gelen
arza talepleri
PG 2: Arza talepleri
dorultusunda malzeme
temin etmek ve
koordinasyonu salamak
PG 3: Tüm arza bakm ve
onarmlarn %100 orannda
gerçekletirmek

PG 1: Tüm iletmelerde
fazla ödenen reaktif
kapasitif bedelleri
PG 2: Enerji sarfiyatlarnn
izlenmesi
PG 3: 2014 yl sonuna
kadar GPRS sistemi ile
kompanzasyon takibinin
tamamlanmas

Makine ve kmal Dairesi
Bakanl

Makine ve kmal Dairesi
Bakanl

çmesuyu ana iletim pompa
istasyonlarnn sürekli
çalr halde tutulmas
gerektiinden i
süresinde yaanacak
gecikmeler ve buna bal
problemler

Acil çme pompa
istasyonunun alternatif
enerji besleme hattnn
güzergahnda istimlak
problemleri

PERFORMANSI
ETKLEYEBLECEK
FAKTÖRLER

Su sale ve Datm
Dairesi Bakanl
Etüd ve Plan Diaresi
Bakanl
Su Tesisleri Dairesi
Bakanl
Ticaret leri Dairesi
Bakanl

halelerden kaynaklanan gecikmeler
Olumsuz iklim koullar
Konusunda uzman teknik personelin
yetersiz olmas

Su sale ve Datm
Dairesi Bakanl
Çevre Koruma ve
Artma Tesisleri Dairesi
Bakanl
Proje kapsamnda görevlendirilen teknik
Etüd ve Plan Diaresi
komisyonun çalmalar neticesinde
Bakanl
oluturaca rapor dorultusunda projenin
Su Tesisleri Dairesi
ilevlik kazanacak olmas.
Bakanl
halelerden kaynaklanan gecikmeler
Kanalizasyon Dairesi
Olumsuz iklim koullar
Bakanl
Atksu Artma Tesisleri
Dairesi Bakanl
Ticaret leri Dairesi
Bakanl

Makine ve kmal
Tesisleri Dairesi
Bakanl

PG 1: Menemen Acil
pompa istasyonunda
deitirilen pompalarn
Su sale ve Datm Dairesi
harcad enerjinin
Bakanl
karlatrlmas ve dier
pompa istasyonlarnda
kesici arzalarndaki azalma

 BRL
YAPILACAK BRM

Etüd ve Plan
Dairesi Bakanl

PROJE / FAALYET
SORUMLUSU

Su sale ve Datm Dairesi
Bakanl

PG 1: Enerji hatlarnn i
programna göre ne kadar
tamamlanmtr.

PERFORMANS
GÖSTERGELER (PG)

Su Datm Sistemini Sürekli zlemek ve Enerji Hatlarnn Tasarruflu ve Sorunsuz Biçimde Çalmasn Salamak.

Çavuköy kuyular enerji besleme
hattnn yenilenmesi ve Menemen
Menemen Acil ve Çavuköy
Acil içme pompa istasyonunun
Tesislerinin
alternatif enerji besleme hattnn
Enerji Hatlarnn Yenilenmesi
güzergah deitirilerek
yenilenmesi.

PROJE / FAALYET ADI

HEDEF 3:
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2010

Mevcut izole bölge sayaçlarnn
tüketimlerinin izlenmesi, su kaça
tespit yöntemleri ile görünmeyen
zmir Büyükehir Belediyesi
ebeke arzalarnn tespiti
Snrlar çinde Su Kaça
giderilmesi , izole sayaç
Azaltma Çalmalar
bölgelerinde gerekiyorsa basnç
regülasyonu yaplmas ile su
kayplarnn azaltlmasn kapsar.

2011

2010

Balangç
Tarihi

2010

5216 sayl yasa ile ilave edilen
ilçe ve beldelerde oluturulan izole
bölge sayaçlarnn otomosyonunu
salayacak sistemin kurulmas.

PROJE / FAALYET
AÇIKLAMASI

2014

2014

2014

2014

Biti
Tarihi

PROJE / FAALYET
ZAMAN PERYODU

Su Tesisleri Dairesi
Bakanl

Su Tesisleri Dairesi
Bakanl

PG 1: 2010'da 60 adet,
2011'de 30 adet, 2012'de
30 adet, 2013'de 30 adet,
2014'de 30 adet izole sayaç
bölgesi oluturmak. PG 2:
Basnç regülasyonu ve
tespit edilen arzalarn
giderilmesi ile su kaçak
orann düürmek

Su Tesisleri Dairesi
Bakanl

PG 1: 2011'de 40adet,
2012 30 adet, 2013'de 30
adet, 2014'de 30 adet izole
bölge sayacnn devreye
alnmas,

PG 1: Arzalarn tamamn
gidermek
PG 2: Yeni su taleplerini
karlamak

Etüd ve Plan Dairesi
Bakanl / Yatrm ve
naat Dairesi Bakanl

PROJE / FAALYET
SORUMLUSU

PG 1: 3000 km

PERFORMANS
GÖSTERGELER (PG)

Su Kaçaklarn En Aza ndirerek Kaynak Arttrmn Salamak.

Su Tesisleri Dairesi Bakanl'nn
sorumluluk alannda su
arzalarnn giderilmesi, muhtelif
zmir Büyükehir Belediyesi
sokaklarda ksa mesafeli ebeke
Snrlar çinde Su Arza
yenileme ve su balama
Takiplerinin Yaplmas
çalmalar yaparak stratejik
hedefin gerçeklemesini
salamak.

5216 sayl yasa ile ilave
edilen ilçe ve beldelerde
uzaktan okuma sistemi
kurulmas

Muhtelif çmesuyu Hatlarnn
Revizyonu ve Boru Alm

PROJE / FAALYET ADI

HEDEF 4:

 BRL
YAPILACAK BRM

Altyap bilgilerinin salkl olmamas izole
sayaç bölgesi oluturma çalmalarn
geciktirebilir

Su ebekesinde ortaya çkabilecek
arzalarn tahmin edilebilmesi sözkonusu
deildir.Bu bir risk faktörüdür. TEDA,
TELEKOM,ZMR GAZ gibi kurulularn
altyap tesileri, trafik arza giderme
çalmalarn etkileyen faktörlerdir.

Altyap bilgilerinin salkl olmamas izole
sayaç bölgesi oluturma çalmalarn
geciktirebilir

hale Sürecindeki Aksaklklar.

PERFORMANSI
ETKLEYEBLECEK
FAKTÖRLER
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2010

Su Depolar

2010

Halkapnar Genel Müdürlük
Binas ve Açkhava Müzesi
Restorasyonu

Balangç
Tarihi

2013

2014

Biti
Tarihi

PROJE / FAALYET
ZAMAN PERYODU

2010

PROJE / FAALYET
AÇIKLAMASI

Tarihi Su Yaplarnn
Restorasyonu

PROJE / FAALYET ADI

2014

2014

2010

Tarihi Su Yaplarn Restore Ederek Kente Kazandrmak.

2010

çmesuyu ebeke ve sale
Hatt

HEDEF 5:

2010

Abone Bilgi Yönetim Sistemi
(ABYS)'nde abone su tüketim
Abone Bilgi Yönetim Sistemi bilgileri, SCADA yazlmndan su
(ABYS), SCADA ve Uzaktan üretim deerleri ile zole Bölge
Okuma Sistemi Entegrasyon Sayaçlarnn Uzaktan Okuma
Sistemi yazlmndaki verileri
Yazlm i
çapraz deerlendirecek yazlm
alnmas.

100%

Etüd ve Plan Dairesi
Bakanl / Yatrm ve
naat Dairesi Bakanl

Etüd ve Plan Dairesi
Bakanl / Yatrm ve
naat Dairesi Bakanl

PG 1: 9 Adet
Restorasyon

hale Sürecindeki
Aksaklklar.Yüklenicilerin
Taahhüdünü Yerine Getirememesi

Kurul Onaylarndaki Gecikmeler,
hale Sürecindeki Aksaklklar,
Yüklenicilerin Taahhüdünü Yerine
Getirememesi.

PERFORMANSI
ETKLEYEBLECEK
FAKTÖRLER

Yüklenicilerin Taahhüdünü Yerine
Getirememesi, hale Sürecindeki
Aksaklklar.Yer Tespitindeki
Olumsuzluklar Muafakatname
Alnamamas,Orman Md.zin
Alnamamas

Etüd ve Plan Dairesi
Bakanl / Yatrm ve
naat Dairesi Bakanl

 BRL
YAPILACAK BRM

Kamulatrmalardaki Gecikmeler,hale
Sürecindeki Aksaklklar, Yüklenicilerin
Taahhüdünü Yerine Getirememesi. Dier
Resmi Kurumlardan Alnacak zinlerin
Geçikmesi.Boru Teminindeki Gecikmeler

Etüd ve Plan Dairesi
Bakanl / Yatrm ve
naat Dairesi Bakanl

PROJE / FAALYET
SORUMLUSU

artname hazrlanmasnda karlalacak
zorluk

Su Tesisleri Dairesi
Bakanl

PERFORMANS
GÖSTERGELER (PG)

PG 1: 70 Adet Depo

3000 km

PG 1: in 100%
tamamlanmas
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zmir Metropol Alan çersinde
Kanalizasyon Bakm, Onarm,
Temizlik ve Yenileme lerinin
Yaplmas.

zmir Metropol Alan çersinde
Kanalizasyon Bakm, Onarm,
Temizlik ve Yenileme lerinin
Yaplmas.

zmir Metropol Alan çersinde
Kanalizasyon Bakm, Onarm,
Temizlik ve Yenileme lerinin
Yaplmas.

Buca, Karabalar, Gaziemir
ve Menderes (3.Bölge)
zmir Metropol Alan çindeki
Bölgesinde Muhtelif Cadde
Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol
ve Sokaklarda Yol Seviyesi
Seviyesi Altnda Kalan
Altnda Kalan Kanalizasyon
Kanalizasyon Baca Kapaklarnn
Baca Kapaklarnn
Yükseltilmesi.
Yükseltilmesi

zmir Metropol Snrlar
çerisinde Bulunan
Karyaka, Bayrakl, Çili,
Bornova, Kemalpaa, Foça,
Aliaa, Menemen lçelerin
Cadde, Sokak ve
Bulvarlarnda Kanal, Bakm,
Onarm naat i

zmir Metropol Snrlar
çerisinde Bulunan Buca,
Karabalar, Gaziemir,
Mederes, Torbal, Bayndr,
Selçuk lçelerin Cadde,
Sokak ve Bulvarlarnda
Kanal, Bakm, Onarm
naat i
zmir Metropol Snrlar
çerisinde Bulunan Konak,
Balçova, Narldere,
Güzelbahçe, Urla,
Seferihisar, lçelerin Cadde,
Sokak ve Bulvarlarnda
Kanal, Bakm, Onarm
naat i

PROJE / FAALYET
AÇIKLAMASI

2010

2010

2010

2010

Balangç
Tarihi

2014

2014

2014

2014

Biti
Tarihi

PROJE / FAALYET
ZAMAN PERYODU

PG 1: 3500 adet Yol
Seviyesi Altnda Kalan
Kanalizasyon Baca
Kapaklarnn Yükseltilmesi

PG 1: 18 km Kollektör ve
Kanal ebeke Bakm
Onarm ve Yenileme
lerininin Yaplmas

PG 1: 18 km Kollektör ve
Kanal ebeke Bakm
Onarm ve Yenileme
lerininin Yaplmas

PG 1: 18 km Kollektör ve
Kanal ebeke Bakm
Onarm ve Yenileme
lerininin Yaplmas

PERFORMANS
GÖSTERGELER (PG)

Kanalizasyon Dairesi
Bakanl

Kanalizasyon Dairesi
Bakanl

Kanalizasyon Dairesi
Bakanl

Kanalizasyon Dairesi
Bakanl

PROJE / FAALYET
SORUMLUSU

nsan Kaynak. ve
Et.Dai.Bk.
Etüd ve Plan Dai.Bk.
Strateji Geli Dai.Bk.

nsan Kaynak. ve
Et.Dai.Bk.
Etüd ve Plan Dai.Bk.
Strateji Geli Dai.Bk.

nsan Kaynak. ve
Et.Dai.Bk.
Etüd ve Plan Dai.Bk.
Strateji Geli Dai.Bk.

nsan Kaynak. ve
Et.Dai.Bk.
Etüd ve Plan Dai.Bk.
Strateji Geli Dai.Bk.

 BRL
YAPILACAK BRM

Olumsuz Hava Koullar, Yükleniciden
Kaynaklanan Gecikmeler, Dier Alt Yap
Kurulularndan Alnan zinler

Olumsuz Hava Koullar, Yükleniciden
Kaynaklanan Gecikmeler, Dier Alt Yap
Kurulularndan Alnan zinler

Olumsuz Hava Koullar, Yükleniciden
Kaynaklanan Gecikmeler, Dier Alt Yap
Kurulularndan Alnan zinler

Olumsuz Hava Koullar, Yükleniciden
Kaynaklanan Gecikmeler, Dier Alt Yap
Kurulularndan Alnan zinler

PERFORMANSI
ETKLEYEBLECEK
FAKTÖRLER

Kanalizasyon Hatlar ve Üzerindeki Tesislerin Bakm, Onarm, Temizlik ve Yenileme lerini Yapmak.

HEDEF 1:

PROJE / FAALYET ADI

ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES SINIRLARI DAHLNDE OLUAN EVSEL VE ENDÜSTRYEL ATIK SULARI DOAYA VE ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN,
YÜZEYSEL ( KÖRFEZ, SU HAVZALARI, DERELER. VS) SULARIN VE YER ALTI SULARININ KRLENMESN ÖNLEYEREK TOPLAMAK, BERTARAF ETMEK VE
YAMUR SULARINI TOPLAYARAK UZAKLATIRMAK, YAMUR SONRASI YAANAN SORUNLARI VE DERE ISLAHLARI LE SEL BASKINLARINI ÖNLEMEK.

AMAÇ 2:
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2010

2010

2010

2010

2010

Karyaka, Çili, Bornova,
Gediz(1.Bölge) ve Nif
zmir Metropol Alan çindeki
(2.Bölge) Bölgesinde
Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol
Muhtelif Cadde ve
Seviyesi Altnda Kalan
Sokaklarda Yol Seviyesi
Kanalizasyon Baca Kapaklarnn
Altnda kalan Kanalizasyon
Yükseltilmesi
Baca Kapaklarnn
Yükseltilmesi

Konak, Balçova, Narldere,
Güzelbahçe ve
zmir Metropol Alan çindeki
Yarmada(4.Bölge
Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol
Bölgesinde Muhtelif Cadde
Seviyesi Altnda Kalan
ve Sokaklarda Yol Seviyesi
Kanalizasyon Baca Kapaklarnn
Altnda Kalan Kanalizasyon
Yükseltilmesi
Baca Kapaklarnn
Yükseltilmesi

zmir li Karyaka, Çili,
Bornova, Çamdibi, Altnda zmir Metropol Alan çindeki Galeri
Mecra Hatlarnn Bakm Onarm
lçeleri Galeri Mecra
ve Temizlii
Hatlarnn Bakm Onarm ve
Temizlii

zmir ili Konak lçesi Sokak
zmir Metropol Alan çindeki Galeri
ve Caddelerindeki Mecra
Mecra Hatlarnn Bakm Onarm
Hatlarnn Bakm Onarm ve
ve Temizlii.
Temizlii

zmir Metropol Alan
çersindeki Atksu,
Atksu,Yamursuyu ve
Yamursuyu ve Derelerdeki
Derelerdeki Sirkülasyon
Pompalarnn Periyodik Bakm,
Sirkülasyon Pompalarnn
Periyodik Bakm, Onarm ve Onarm ve Yenileme Çalmalarn
Yapmak.
Yenileme Çalmalarn
Yaplmas
2014

2014

2014

2014

2014

PG 1: Mevcut 72 adet
Atksu, Yamursuyu ve
Derelerdeki Sirkülasyon
Pompalarnn periyodik
Bakm, Onarm ve
Yenileme Çalmalarn
Yapmak

PG 1: 15 km Galeri Mecra
Hatlarnn Bakm Onarm ve
Temizliinin Yaplmas

PG 1: 8 km Galeri mecra
Hatlarnn Bakm Onarm ve
Temizliinin Yaplmas

PG 1: 3500 adet Yol
Seviyesi Altnda Kalan
Kanalizasyon Baca
Kapaklarnn Yükseltilmesi

PG 1: 3500 adet Yol
Seviyesi Altnda Kalan
Kanalizasyon Baca
Kapaklarnn Yükseltilmesi

Kanalizasyon Dairesi
Bakanl

Kanalizasyon Dairesi
Bakanl

Kanalizasyon Dairesi
Bakanl

Kanalizasyon Dairesi
Bakanl

Kanalizasyon Dairesi
Bakanl

nsan Kaynak. ve
Et.Dai.Bk.
Etüd ve Plan Dai.Bk.
Strateji Geli Dai.Bk.

nsan Kaynak. ve
Et.Dai.Bk.
Etüd ve Plan Dai.Bk.
Strateji Geli Dai.Bk.

nsan Kaynak. ve
Et.Dai.Bk.
Etüd ve Plan Dai.Bk.
Strateji Geli Dai.Bk.

nsan Kaynak. ve
Et.Dai.Bk.
Etüd ve Plan Dai.Bk.
Strateji Geli Dai.Bk.

nsan Kaynak. ve
Et.Dai.Bk.
Etüd ve Plan Dai.Bk.
Strateji Geli Dai.Bk.

Olumsuz Hava Koullar, Yükleniciden
Kaynaklanan Gecikmeler, Dier Alt Yap
Kurulularndan Alnan zinler

Olumsuz Hava Koullar, Yükleniciden
Kaynaklanan Gecikmeler, Dier Alt Yap
Kurulularndan Alnan zinler

Olumsuz Hava Koullar, Yükleniciden
Kaynaklanan Gecikmeler, Dier Alt Yap
Kurulularndan Alnan zinler

Olumsuz Hava Koullar, Yükleniciden
Kaynaklanan Gecikmeler, Dier Alt Yap
Kurulularndan Alnan zinler

Olumsuz Hava Koullar, Yükleniciden
Kaynaklanan Gecikmeler, Dier Alt Yap
Kurulularndan Alnan zinler
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2010

Kanalizasyon ve
Yamursuyu Master Plan

2010

2010

5216 sayl Kanunla snrl
Büyükehir Belediyesi mücavir
alan içindeki atksu tesislerine
gelen kirliliin önlenmesi için
iletmelere artma/önlem
tesislerinin yaptrlmas, kanal
standartlarna uygun atksu
dearjnn salanmas.

2010

Kanalizasyon Hatlarnda
nfiltrasyonun Önlenmesi (ç
Kaplama)

Atksu Tesislerine Gelen
Kirliliin Kontrolü Çalmalar

Atksu Toplama ve Bertaraf
Sistemleri

2012

2014

2014

2014

100%

PG 1: 25 Km

PG 1: Yllk asgari 3000
adet kirletici denetim says

PG 1: 600 Km

Ön Tetkiklerde Rehabilite Edilecek
Hatlarn Beklenenden Az Çkmas

hale Sürecindeki Aksaklklar.

Etüd ve Plan Dairesi
Bakanl

Denetimlerin sonucuna göre ilgili
belediyelerin ve kurumlarn faaliyetten
men, yasal ilem gibi ilemleri
uygulamamas.

Karayollar,Demiryollar ve Orman Md
Geçi zinlerinin Alnamamas Tahsis
lemlerinin Yaplamamas,
Kamulatrmalardaki Gecikmeler, hale
Sürecindeki Aksaklklar. Yüklenicilerin
Taahhüdünü Yerine Getirememesi

Etüd ve Plan Dairesi
Bakanl / Yatrm ve
naat Dairesi
Bakanl/Kanalizasyon
Dairesi Bakanl

Çevre Koruma ve Kontrol
Dairesi Bakanl

Etüd ve Plan Dairesi
Bakanl / Yatrm ve
naat Dairesi Bakanl

175

PROJE / FAALYET
AÇIKLAMASI

2010

2010

zmir Metropol Alan çindeki
Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol
Seviyesi Altnda Kalan
Yamursuyu Izgaralarnn
Yükseltilmesi.

Konak, Balçova, Narldere,
Güzelbahçe ve
zmir Metropol Alan çindeki
Yarmada(4.Bölge
Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol
Bölgesinde Muhtelif Cadde
Seviyesi Altnda Kalan
ve Sokaklarda Yol Seviyesi
Yamursuyu Izgaralarnn
Altnda Kalan Yamursuyu
Yükseltilmesi.
Izgaralarnn Yükseltilmesi

Karyaka, Çili, Bornova,
Gediz(1.Bölge) ve Nif
(2.Bölge) Bölgesinde
Muhtelif Cadde ve
Sokaklarda Yol Seviyesi
Altnda kalan Yamursuyu
Izgaralarnn Yükseltilmesi

2010

Balangç
Tarihi

2014

2014

2014

Biti
Tarihi

PROJE / FAALYET
ZAMAN PERYODU

PG 1: 2000 adet Yol
Seviyesi Altnda Kalan
Yamursuyu Izgaralarnn
Yülkseltilmesi

PG 1: 2000 adet Yol
Seviyesi Altnda Kalan
Yamursuyu Izgaralarnn
Yülkseltilmesi

PG 1: 2000 adet Yol
Seviyesi Altnda Kalan
Yamursuyu Izgaralarnn
Yülkseltilmesi

PERFORMANS
GÖSTERGELER (PG)

Kanalizasyon Dairesi
Bakanl

Kanalizasyon Dairesi
Bakanl

Kanalizasyon Dairesi
Bakanl

PROJE / FAALYET
SORUMLUSU

Yamursuyu Kanallar Yapmak ve Mevcut Hatlarn Yenileme, Bakm, Onarm ve Temizliklerini Yapmak.

Buca, Karabalar, Gaziemir
zmir Metropol Alan çindeki
ve Menderes (3.Bölge)
Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol
Bölgesinde Muhtelif Cadde
Seviyesi Altnda Kalan
ve Sokaklarda Yol Seviyesi
Yamursuyu Izgaralarnn
Altnda Kalan Yamursuyu
Yükseltilmesi.
Izgaralarnn
Yükseltilmesi
g

PROJE / FAALYET ADI

HEDEF 2:

nsan Kaynak. ve
Et.Dai.Bk.
Etüd ve Plan Dai.Bk.
Strateji Geli Dai.Bk.

nsan Kaynak. ve
Et.Dai.Bk.
Etüd ve Plan Dai.Bk.
Strateji Geli Dai.Bk.

nsan Kaynak. ve
Et.Dai.Bk.
Etüd ve Plan Dai.Bk.
Strateji Geli Dai.Bk.

 BRL
YAPILACAK BRM

Olumsuz Hava Koullar, Yükleniciden
Kaynaklanan Gecikmeler, Dier Alt Yap
Kurulularndan Alnan zinler

Olumsuz Hava Koullar, Yükleniciden
Kaynaklanan Gecikmeler, Dier Alt Yap
Kurulularndan Alnan zinler

Olumsuz Hava Koullar, Yükleniciden
Kaynaklanan Gecikmeler, Dier Alt Yap
Kurulularndan Alnan zinler

PERFORMANSI
ETKLEYEBLECEK
FAKTÖRLER
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zmir Metropol Alan çindeki
Muhtelif Cadde ve Sokaklarda
Yamursuyu Izgara ve Balant
Kollarnn Temizlenmesi

zmir Metropol Alan çindeki
Muhtelif Cadde ve Sokaklarda
Yamursuyu Izgara ve Balant
Kollarnn Temizlenmesi.

zmir li Karyaka, Çili,
Bornova, Gediz(1.Bölge) ve
Nif (2.Bölge) Bölgesinde
Yamursuyu Izgara ve
Balant kolu Temizlii

zmir Metropol Alan çindeki
Muhtelif Cadde ve Sokaklarda
Yamursuyu Izgaralarnn
Tamirlerinin Yaplmas.

zmir li ehrin Muhtelif
Cadde ve Sokaklarnda
Tahrip Olan Yamursuyu
Izgaralarnn Tamirat ii

zmir li Buca, Karabalar,
Gaziemir ve Menderes (
3.Bölge) Bölgesinde
Yamursuyu Izgara ve
Balant kolu Temizlii

zmir Metropol Alan çindeki
Muhtelif Cadde ve Sokaklarda
Izgaral (U 80) Yamursuyu
Kanal naat i.

zmir li Konak, Bornova ve
Karyaka lçelerinde
Muhtelif Cadde ve
Sokaklarda Izgaral (U 80)
Yamursuyu Kanal naat
i

2010

2010

2010

2010

2014

2014

2014

2014

PG 1: 150.000 adet
Yamursuyu Izgara ve
Balant Kollarnn
Temizlenmesi

PG 1: 80.000 adet
Yamursuyu Izgara ve
Balant Kollarnn
Temizlenmesi

PG 1: 3 km Yamursuyu
Izgaralarnn Tamirlerinin
Yaplmas

PG 1: 12 km Izgaral (U80)
Yamursuyu Kanal naat

Kanalizasyon Dairesi
Bakanl

Kanalizasyon Dairesi
Bakanl

Kanalizasyon Dairesi
Bakanl

Kanalizasyon Dairesi
Bakanl

nsan Kaynak. ve
Et.Dai.Bk.
Etüd ve Plan Dai.Bk.
Strateji Geli Dai.Bk.

Olumsuz Hava Koullar, Yükleniciden
Kaynaklanan Gecikmeler, Dier Alt Yap
Kurulularndan Alnan zinler

Olumsuz Hava Koullar, Yükleniciden
Kaynaklanan Gecikmeler, Dier Alt Yap
Kurulularndan Alnan zinler

Olumsuz Hava Koullar, Yükleniciden
Kaynaklanan Gecikmeler,
Gecikmeler Dier Alt Yap
Kurulularndan Alnan zinler

nsan Kaynak. ve
Et.Dai.Bk.
Etüd ve Plan Dai.Bk.
Strateji Geli Dai.Bk.

nsan Kaynak. ve
Et.Dai.Bk.
Etüd ve Plan Dai.Bk.
Strateji Geli Dai.Bk.

Olumsuz Hava Koullar, Yükleniciden
Kaynaklanan Gecikmeler, Dier Alt Yap
Kurulularndan Alnan zinler

nsan Kaynak. ve
Et.Dai.Bk.
Etüd ve Plan Dai.Bk.
Strateji Geli Dai.Bk.
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2010

zmir Metropol Alan çindeki
Muhtelif Cadde ve Sokaklarda
Yamursuyu Kaynakl Sra
Izgaralarnn Bakm, Onarm ve
Temizliinin Yaplmas.

zmir li Buca, Gaziemir,
Karabalar lçelerinde
Yamursuyu Kaynakl Sra
Izgara Bakm, Onarm ve
Temizlii

2010

2010

zmir Metropol Alan çindeki
Muhtelif Cadde ve Sokaklarda
Yamursuyu Kaynakl Sra
Izgaralarnn Bakm, Onarm ve
Temizliinin Yaplmas.

zmir li Karyaka, Çili,
Bornova, Çamdibi, Altnda
lçelerinde Yamursuyu
Kaynakl Sra Izgara Bakm,
Onarm ve Temizlii

Yamursuyu Toplama
Sistemleri

2010

zmir Metropol Alan çindeki
Muhtelif Cadde ve Sokaklarda
Yamursuyu Kaynakl Sra
Izgaralarnn Bakm, Onarm ve
Temizliinin Yaplmas.

zmir li Konak, Balçova,
Narldere, Güzelbahçe
lçelerinde Yamursuyu
Kaynakl Sra Izgara Bakm,
Onarm ve Temizlii

2010

zmir Metropol Alan çindeki
Muhtelif Cadde ve Sokaklarda
Yamursuyu Izgara ve Balant
Kollarnn Temizlenmesi.

zmir li Konak, Balçova,
Narldere, Güzelbahçe ve
Yarmada
(4.Bölge)Bölgesinde
Yamursuyu Izgara ve
Balant kolu Temizlii

2014

2014

2014

2014

2014

PG 1: 190 Km

PG 1: 35 km Yamursuyu
Kaynakl Izgara Bakm,
Onarm ve Temizlii

PG 1: 35 km Yamursuyu
Kaynakl Izgara Bakm,
Onarm ve Temizlii

PG 1: 35 km Yamursuyu
Kaynakl Izgara Bakm,
Onarm ve Temizlii

PG 1: 180.000 adet
Yamursuyu Izgara ve
Balant Kollarnn
Temizlenmesi

Etüd ve Plan Dairesi
Bakanl / Yatrm ve
naat Dairesi Bakanl

Kanalizasyon Dairesi
Bakanl

Kanalizasyon Dairesi
Bakanl

Kanalizasyon Dairesi
Bakanl

Kanalizasyon Dairesi
Bakanl

nsan Kaynak. ve
Et.Dai.Bk.
Etüd ve Plan Dai.Bk.
Strateji Geli Dai.Bk.

nsan Kaynak. ve
Et.Dai.Bk.
Etüd ve Plan Dai.Bk.
Strateji Geli Dai.Bk.

nsan Kaynak. ve
Et.Dai.Bk.
Etüd ve Plan Dai.Bk.
Strateji Geli Dai.Bk.

nsan Kaynak. ve
Et.Dai.Bk.
Etüd ve Plan Dai.Bk.
Strateji Geli Dai.Bk.

Karayollar,Demiryollar ve Sit Geçi
zinlerinin Alnamamas ,
Kamulatrmalardaki Gecikmeler, hale
Sürecindeki Aksaklklar, Yüklenicilerin
Taahhüdünü Yerine Getirememesi

Olumsuz Hava Koullar, Yükleniciden
Kaynaklanan Gecikmeler, Dier Alt Yap
Kurulularndan Alnan zinler

Olumsuz Hava Koullar, Yükleniciden
Kaynaklanan Gecikmeler, Dier Alt Yap
Kurulularndan Alnan zinler

Olumsuz Hava Koullar, Yükleniciden
Kaynaklanan Gecikmeler, Dier Alt Yap
Kurulularndan Alnan zinler

Olumsuz Hava Koullar, Yükleniciden
Kaynaklanan Gecikmeler, Dier Alt Yap
Kurulularndan Alnan zinler
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PROJE / FAALYET
AÇIKLAMASI

zmir Büyükehir Belediyesi
snrlar içinde kurulu bulunan ve
kurulacak olan tüm atksu artma
tesislerinin 2872 Sayl Çevre
Kanunu ve buna bal
yönetmeliklere uygun olarak
iletilmesini salamak.

Çili Atksu Artma Tesisi
Dördüncü Faz naat i

PROJE / FAALYET ADI

Atksu Artma Tesislerinin
letilmesi

Çili Atksu Artma Tesisi 4.
Faz naat i

HEDEF 4:

2010

2010

Balangç
Tarihi

2014

2014

Biti
Tarihi

PG 1: 60 Km

PG 1: 40.000 saat Çevre 
Makinelerinin Çaltrlmas

PERFORMANS
GÖSTERGELER (PG)

2010

2010

Balangç
Tarihi

2012

2014

Biti
Tarihi

PROJE / FAALYET
ZAMAN PERYODU

Atksu Artma Dairesi
Bakanl

Atksu Artma Dairesi
Bakanl

PG 1: Tesis kapasitesini
%35 artrmak

PROJE / FAALYET
SORUMLUSU

Etüd ve Plan Dairesi
Bakanl / Yatrm ve

tD
i iB
k l
naat
Dairesi
Bakanl

Kanalizasyon Dairesi
Bakanl

PROJE / FAALYET
SORUMLUSU

PG 1: 0,080 TL/M³ maliyetle
atksu artmak

PERFORMANS
GÖSTERGELER (PG)

Atksu Artma Tesisleri na Ederek Uygun Maliyetle ve lgili Mevzuata Göre letmek.

Büyükehir Belediye
Kapsamndaki Mevcut Dere
Yataklarnn Temizlikleri çin
 Makinas ve  Gücü
Temini ve Dere Islahnn
Yaplmas

Dere Islahlar (KorkulukYaya-Köprü
aya öp ü Dahil)
a )

zmir Metropol Alan çersindeki
Derelerin Temizliinin Yaplmas.

PROJE / FAALYET ADI

PROJE / FAALYET
ZAMAN PERYODU

Dere Islah ve Temizlii Çalmalarn Yürütmek.

PROJE / FAALYET
AÇIKLAMASI

HEDEF 3:

 BRL
YAPILACAK BRM

nsan Kaynak. ve
Et.Dai.Bk.
Etüd ve Plan Dai.Bk.
Strateji Geli Dai.Bk.

 BRL
YAPILACAK BRM

Zemin Etüdü Raporlar

Atksu artma tesislerine gelen
atksulardaki debi ve konsantarasyon
salnmlar
Atksu artma tesisi saysndaki arta
paralel personel artnn zamannda
salanamamas
Yeni planlanan yatrmlarn yüksek
maliyetleri

PERFORMANSI
ETKLEYEBLECEK
FAKTÖRLER

lçelerdeki Dere Yata içindeki
Yaplamann Kaldrlamamas ve Dere
Yatandaki malatn Yaplamamas, hale
Sü i d ki Ak
kl kl Yükl i il i
Sürecindeki
Aksaklklar.Yüklenicilerin
Taahhüdünü Yerine Getirememesi

Olumsuz Hava Koullar, Yükleniciden
Kaynaklanan Gecikmeler, Dier Alt Yap
Kurulularndan Alnan zinler

PERFORMANSI
ETKLEYEBLECEK
FAKTÖRLER
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Su Havzalar Su Kalitesi
zleme Projesi

PROJE / FAALYET ADI

HEDEF 5:

Atksu Artma Tesisleri ve
Derin Deniz Dearjlar

Merkezi Scada Sistemi i

2010

2012

2014

2013

PG 1: 10 adet AAT Yapm

tüm atksu artma tesislerini
bu sisteme dahil etmek

PROJE / FAALYET
AÇIKLAMASI

2010

Balangç
Tarihi

2014

Biti
Tarihi

PROJE / FAALYET
ZAMAN PERYODU

100%

PERFORMANS
GÖSTERGELER (PG)

Etüd ve Plan Dairesi
Bakanl

PROJE / FAALYET
SORUMLUSU

Arazi artlar, Ekipman- AraçPersonel Yetersizlii, Laboratuar
Cihazlarnn Arzalanmas ve
Laboratuvar  Yükü Fazlal, Kalite
Ölçüm Cihaznn Arzalanmas.

PERFORMANSI
ETKLEYEBLECEK
FAKTÖRLER

Elektrik Teminindeki Güçlükler Uygun Yer
Bulunamamas,
Kamulatrmalardaki Gecikmeler,
hale Sürecindeki Aksaklklar,
Yüklenicilerin Taahhüdünü Yerine
Getirememesi

Etüd ve Plan Dairesi
Bakanl / Yatrm ve
naat Dairesi Bakanl

 BRL
YAPILACAK BRM

Atksu artma tesislerinin birbirine olan
mesafeleri ve mesafelere bal olarak
iletim hatlar kaynakl veri kayplar

Atksu Artma Dairesi
Bakanl

zmir Körfezini Temizlemek, Korumak ve Körfeze Kirlilik Tayan Su Havzalarn zlemek.

zmir Büyükehir Belediyesi
sorumluluk alannda bulunan
atksu artma tesislerinin tek bir
merkezden kontrolü amacyla
scada sistemi inaat ii
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2012

Biti
Tarihi

2010

2010

2010

Çamur su içeriinin %90
orannda azaltlarak elde edilen
kurutulmu çamurun toprak
iyiletirici olarak tarmsal
alanlarda, erezyonla mücadelede
de kullanlmas.

Atksu artma tesisi çk suyunun
endüstriyel ve tarmsal amaçl
kullanmn salamak ve doal
kaynaklarn korunmasna yardmc
olmak.

Çamur Kurutma Tesisi
naat i

A.A.T. Çk Sularnn
Yeniden Kullanm Projesi

Balangç
Tarihi

2014

2012

2011

Biti
Tarihi

PROJE / FAALYET

ZAMAN PERYODU

Çamur Yönetimi Master
Plan

PROJE / FAALYET
AÇIKLAMASI

zmir Büyükehir Belediyesi
sorumluluk alannda bulunan,
inaas devam eden ve planlanan
atksu artma tesislerinden çkan
çamurun çevreye zarar vermeden
bertaraf, ekonomiye geri kazanm
yollarnn aratrlmas ve daha
etkin kullanmnn salanmas
planlama ve fizibilite
çalmalarnn yaplmas.

PROJE / FAALYET ADI

2010

Balangç
Tarihi

PROJE / FAALYET
ZAMAN PERYODU
PROJE / FAALYET
SORUMLUSU

Atksu Artma Dairesi
Bakanl

PERFORMANS
GÖSTERGELER (PG)

PG 1: 40.000 m³/gün
biogaz elde edilmesi
PG 2: Çamur miktarnn
%40 azaltlmas

PG 1: 20.000 m³/gün
sulama ve kullanm suyu
üretmek

PG 1: 700 ton / gün ham
çamur
PG 2: 175 ton / gün
kurutulmu çamur

PG 1: Çamur Yönetim
Master Plan

PERFORMANS
GÖSTERGELER (PG)

Atksu Artma Dairesi
Bakanl

Atksu Artma Dairesi
Bakanl

Atksu Artma Dairesi
Bakanl

PROJE / FAALYET
SORUMLUSU

Artma Tesisleri Çk Sularnn Kullanlabilecei  Alanlarnn Fizibilite Çalmalarn Yapmak ve Gelitirmek.

Çamur miktarnn azaltlmas,
elektrik üretimi ve çamur
niteliinin iyiletirilmesi olarak
tesisimize girdiler salayacaktr.

Çamur Çürütme Tesisi
naat i

HEDEF 2:

PROJE / FAALYET
AÇIKLAMASI

 BRL
YAPILACAK BRM

 BRL
YAPILACAK BRM

Atksularn yeniden kullanm konusunda
oluabilecek önyarglar ve yeniden
kullanm proseslerinin yüksek maliyetleri

Tesise gelen ham atksu
konsantrasyonundaki deimeler,
kurutulmu çamurun tarmda kullanm
konusundaki yasal düzenlemeler

lgili mevzuatta olabilecek mevzuat
deiiklikleri

PERFORMANSI
ETKLEYEBLECEK
FAKTÖRLER

lgili mevzuat gereince alnmas gereken
izinler ve uygulanmas gereken
prosedürler ( ÇED mevzuat )

PERFORMANSI
ETKLEYEBLECEK
FAKTÖRLER

Atksu Artma Çamurlarn Yenilenebilir Enerji Kayna Olarak Deerlendirmek.

HEDEF 1:

PROJE / FAALYET ADI

YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARININ KULLANIMINI LGL MEVZUATA UYGUN BÇMDE ARTIRABLMEK ÇN ATIKLARI DEERLENDRiP EKONOMYE
KAZANDIRARAK KAMU GELRLERNN ARTIRILMASINA KATKIDA BULUNMAK, ÇEVREY VE DOAL YAAM ALANLARINI KORUMAK, ATIKSU ARITMA
TESSLERNN ÇIKI SUYU KALTESN YÜKSELTMEK ve ETKN KULLANMAK.

AMAÇ 3:
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Araç ve  Makinas Bakm
Onarm çalmalar

Ambar Raflarnn
Yenilenmesi

Hizmet Binalar,Tesis Yapm

PROJE / FAALYET ADI

2010

2010

Kurumumuzun kendi mülkiyetinde
bulunan tüm araç ve i
makinelerinin bakm ve
onarmlarn gerçekletirerek
sürekli hizmete hazr hale
getirmek.

2010

Balangç
Tarihi

Mevcut durumdaki eski raflarn
sökülmesi ve yeni sistem raflarn,
malzeme gruplarna göre
planlamalarn yaparak
montajlarn gerçekletirmek.

PROJE / FAALYET
AÇIKLAMASI

2014

2012

2014

Biti
Tarihi

PROJE / FAALYET
SORUMLUSU

Etüd ve Plan Dairesi
Bakanl / Yatrm ve
naat Dairesi Bakanl

Makine ve kmal Dairesi
Bakanl

Makine ve kmal Dairesi
Bakanl

PERFORMANS
GÖSTERGELER (PG)

PG 1: 1 Adet ieleme
Tesisi, Hizmet Binalar
%100

PG 1: Malzeme gruplarna
göre düzenli raf sistemi
oluturulmas
PG 2: 2011 yl sonuna
kadar raf yenilemesini
%100 orannda
tamamlamak

PG 1: Birimlerden gelen
arza talepleri
PG 2: Arza talepleri
dorultusunda malzeme
temin etmek ve
koordinasyonu salamak
PG 3. Tüm arza bakm ve
onarmlarn %100 orannda
gerçekletirmek

Ticaret leri Dairesi
Bakanl

Ticaret leri Dairesi
Bakanl

 BRL
YAPILACAK BRM

halelerden kaynaklanan gecikmeler
Konusunda uzman teknik personelin
yetersiz olmas.

halelerden kaynaklanan gecikmeler

hale Sürecindeki
Aksaklklar.Yüklenicilerin
Taahhüdünü Yerine Getirememesi

PERFORMANSI
ETKLEYEBLECEK
FAKTÖRLER

Kurumun Fiziksel Kaynaklarnn Verimli ve Gereksinimlere Uygun Biçimde Kullanlmasn ve Yenilenmesini Salamak.

HEDEF 1:
PROJE / FAALYET
ZAMAN PERYODU

ÇADA GEREKSNMLERE UYGUN KALTE VE GELMLKTE BR KURUMSAL ÇZGY YAKALAYABLMEK ÇN; VERMLLK VE HZMET KALTESN
ARTTIRARAK, KURUM YAPI, LEY VE KAPASTESNE LKN UNSURLARI SÜREKL ZLEYP DEERLENDREREK, GEREKL ÖNLEMLER ALIP
YLETRMELER YAPARAK KURUMSAL GELM ve ETKN YÖNETM SÜRDÜRÜLEBLR KILMAK.

AMAÇ 4:
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Hizmet Arac Kiralamas

Araç,  Makinesi Trafik
Tescil ve Sigorta lemleri

Akaryakt Alm

2010

2010

Kurumumuz mülkiyetinde bulunan
tüm araç ve i makinelerinin
periyodik olarak gerekli
muayenelerini, trafik tescil
ilemlerini ve sigorta ilemlerini
gerçekletirmek.

Kuruma ait araçlarn yetersiz
kalmasndan dolay hizmetlerin
daha hzl ve etkin biçimde
yürütülmesini salamak amacyla
araç kiralamas yapmak

2010

Hizmet alm yolu ile kiralanan
araçlar dahil, tüm araç ve i
makinelerinin yllk akaryakt
ihtiyacn karlamak

2014

2014

2014

PG 1: Birimlerden gelen
talepler dorultusunda
ortaya çkan araç ihtiyac
PG 2: htiyaç duyulan
araçlarn tespiti ve
kiralanmas konusunda
gerekli çalmalar yapmak
PG 3: 2012 yl sonuna
kadar 300 adet hizmet arac
kiralamak

PG 1: Araçlarn yasal belge
ve ilemlerinin eksik
olmasndan kaynaklanan
sorunlar
PG 2: Araçlarn tüm yasal
ilemlerini zamannda
yaparak i kaybnn
önlenmesini salamak
PG 3: Tüm yasal ilemleri
%100 orannda
gerçekletirerek cezai bir
ileme maruz kalmamak

PG 1: htiyaç duyulan
akaryakt miktar
PG 2: Yllk akaryakt
sarfiyatn tespit ederek
akaryakt almn
gerçekletirmek
PG 3: Tüm araçlarn
akaryakt ihtiyacn %100
orannda karlamak

Makine ve kmal Dairesi
Bakanl

Makine ve kmal Dairesi
Bakanl

Makine ve kmal Dairesi
Bakanl

Ticaret leri Dairesi
Bakanl

Ticaret leri Dairesi
Bakanl
Strateji Gelitirme
Dairesi Bakanl

Ticaret leri Dairesi
Bakanl

halelerden kaynaklanan gecikmeler

halelerden kaynaklanan
gecikmeler
y
g
D kurumlarda oluabilecek bürokratik
engeller ve gecikmeler

halelerden kaynaklanan gecikmeler
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2010

2010

Birimlerin personel ihtiyaçlar
belirlenerek hizmet ihtiyacna
uygun personel temin edilmesi

Birimlerin Personel
htiyacnn Giderilmesi

Daire Bk.' lar ve dier Harcama
Birimi Bk.' larnn eitim projeleri
ile proje özellii tamayan birim içi
eitim planlarnn toplanmas,
bunlarn icmal tablosunda
gösterilerek,Eitim Kurulu
Eitim Faaliyetlerinin
kararna sunulmas, web
Yürütümü, Organizasyon,
sayfasnda yaynlanmas, eitim
Koordinasyonu ve Gerekli
faaliyetlerinin Genel Müdürlük
Destek Hizmetlerini Yerine
bünyesinde koordinasyonunun
Getirme.
salanmas ve eitim proje
organizasyonu ve uygulanmas
aamalarnda Harcama
Birimlerinin talebi üzerine gerekli
destei vermek.

2010

Yasalar çerçevesinde personelin
özlük ve sosyal haklarnn
iyiletirilmesi.

2010

daremizde görev yapan teknik ve
idari personelin niteliine göre
doru yerde istihdamnn
salanmas.

Personelin Doru Yerlerde
stihdamn Salanmas

Personelin Özlük ve Sosyal
Haklarnn yiletirilmesi

2010

2010

Balangç
Tarihi

daremiz personelin özlük, mali,
sosyal haklarnn ödenmesine
ilikin ilemler

PROJE / FAALYET
AÇIKLAMASI

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Biti
Tarihi

PROJE / FAALYET
ZAMAN PERYODU

PG 1: Eitim projeleri
PG 2: Uygulanan eitim ve
katlan personel says

PG 1: Belirlenecek personel
ihtiyacn %70 karlanmas

PG 1: yiletirilen Personel
Says

PG 1: Personel Nakil
Bildirimleri

nsan Kaynaklar ve Etim
Dairesi Bakanl

nsan Kaynaklar ve Etim
Dairesi Bakanl

nsan Kaynaklar ve Etim
Dairesi Bakanl

nsan Kaynaklar ve Etim
Dairesi Bakanl

nsan Kaynaklar ve Etim
Dairesi Bakanl

PG 1: Memur ödemeleri
Her ayn 15’de
PG 2: çi Ödemeleri Her
ayn 15-20 aras
PG 3: avanslar 1-5’i aras
vb.

PROJE / FAALYET
SORUMLUSU

Etüd ve Plan Dairesi
Bakanl

PERFORMANS
GÖSTERGELER (PG)

100%

Beeri Kaynaklarn Verimlilik, Kalite ve Etkinliini Arttrmak

Personelin Özlük,
Mali,Sosyal Haklaryla lgili 
ve lemler

Proje Yapm KontrollüüMüavirlik

PROJE / FAALYET ADI

HEDEF 2:

Norm Kadro Yetersizlii,

Norm Kadro Yetersizlii, Görevde
Yükselme Mevzuat

Mevzuat Uygulamalarnn Gecikmesi

hale Sürecindeki
Aksaklklar.Yüklenicilerin
Taahhüdünü Yerine Getirememesi

PERFORMANSI
ETKLEYEBLECEK
FAKTÖRLER

Harcama Birimlerinin eitim konularnn
seçiminde, personelin görevi ile ilgili
olmayan eitim projeleri düzenlenirken,
Eitim konular ve faaliyetlerin yanl
Tüm Harcama Birimleri seçimi sonucu hizmette kalite, etkinlik ve
verim Artn salamamas,
Özel -Resmi Kurum,
Kurululara ait Eitim Seçilen Personelin eitimlere katlmamas
veya devamszl
Merkezleri
Harcama Birimlerinin eitim faaliyetlerinin
yürütümü aamasnda ihtiyaç duyulan
destei almamalar ve koordinasyon d
hareket etmeleri

 BRL
YAPILACAK BRM
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2010

2010

lkyardm Yönetmeliinin 21.
maddesine göre; 2007
ylnda Temel lkyardm
Eitimi alm 44 lkyardmc
personelden, halen görevde
Uygulanacak Sertifika Güncelleme
bulunan 41 personelin
Eitimi sonucu hem kanuni
ilkyardmc sertifikalarnn
zorunluluk yerine getirilmi hemde
eitimden 3 yl sonra
 Sal ve Güvenliinin
geçerlilik süresi
salanmas ve personelin kaza
dolacandan personelin, 1
annda salk ve güvenlii riskini
gün 8 saatlik güncelleme
azaltc ve koruyucu bir önlem
eitimi ve akabinde
olacaktr.
yaplacak snav baarmas
sonucu 3 yl süreliine tekrar
lkyardmc Sertifikas almaya
hak kazanmalar
hedeflenmektedir.

Meslek mensuplarnn Kurula
katlmasn salayacak giri snav
yaplmas suretiyle yeni eleman
alnmas ve yetitirilmesi.

Müfetti Yardmcl Giri
Snav

2010

lkyardm Yönetmeliinin 16.
maddesine göre ar ve
tehlikeli ilerde çalan her
on personelden biri orannda Eitimin uygulanarak personelin
sertifika almas sonucu hem
Temel lkyardm Eitimi
kanuni zorunluluk yerine getirilmi
alm lkyardmc
hemde  Sal ve Güvenliinin
bulundurulmas
salanmas ve personelin kaza
zorunluluuna istinaden
annda salk ve güvenlii riskini
“Temel lkyardm Eitimi”
alnmas.( Kapsam, zsu
azaltc ve koruyucu bir önlem
Genel Müdürlüü
olacaktr.
iyerlerinde ar ve tehlikeli
ilerde çalan her on
personelden biri.)

2014

2014

2014

Snav sonucu

PG 1: 41 personelin
güncelleme eitimi
PG 2: Eitim alan
personelin sertifikalarnn
yenilenmesi

PG 1: 10/1 orannda
eitime katlacak personelin
tespiti
PG 2: Eitime katlan
personelin says
PG 3: eitime katlarak
sertifika alan personel
says

Tefti Kurulu Bakanl

nsan Kaynaklar ve Etim
Dairesi Bakanl

nsan Kaynaklar ve Etim
Dairesi Bakanl

Sertifika sahibi personelin isteksizlii,
Özürsüz olarak eitime katlmamalar,
Eitim sonunda yaplacak kursu
deerlendirme snavn baaramamalar

Snava Katlan Adaylarn Baar
Durumlar

Tüm Harcama
Birimleri
Özel -Resmi Kurum,
Kurululara ait Eitim
Merkezleri

nsan Kaynaklar ve
Eitim Daire Bakanl
+ Tefti Kurulu
Yönetmelii'ne göre
oluturulacak Müfetti
yardmcl giri snav
kurulu

Birimlerince seçilen personelin isteksizlii,
Tüm Harcama Birimleri
Özürsüz olarak eitime katlmamalar,
Özel -Resmi Kurum,
Eitim sonunda yaplacak kursu
Kurululara ait Eitim
deerlendirme snavn baaramamalar.
Merkezleri
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2010

2010

nternet sitemizdeki ihale
ilanlarnn girilmesi, internet
üzerinden su fatura tahsilatnn
itirazlarnn arza ve bildirimlerinin
yaplmas , yazc kartu
tonerlerinin ve bilgisayarlarnn
satn alnarak birimlere
datlmas, SMS yolu ile
Abonelere Hizmet verilmesi
,Kurumsal mail adresi ve internet
eriim hakknn verilmesi.

Bilgi lem Hizmetlerinin
yiletirilmesi ve Devam

2010

Balangç
Tarihi

2014

2014

2014

Biti
Tarihi

PROJE / FAALYET
ZAMAN PERYODU

ZSU biliim sisteminin ihale ile
yenilenmesi.

PROJE / FAALYET
AÇIKLAMASI

Abone leri Dairesi
Bakanl

PG 1: Mevcut olan bütün
abonelerimize verilen
hizmet
PG 2: Abone ilemlerinde
hz zaman ve etkinliin
salanmas
PG 3: Abone ilemleri
sürecinin ksaltlmas
PG 4: Abonelerimizin
memnuniyet göstergeleri.

PG 1: Hizmet verilen abone
saysn ve memnuniyetini Bilgi lem Dairesi Bakanl
yükseltmek.

PROJE / FAALYET
SORUMLUSU

PERFORMANS
GÖSTERGELER (PG)

 BRL
YAPILACAK BRM

halenin herhangi bir nedenle
gerçekleememesi.Ödenek
salanamamas.


PERFORMANSI
ETKLEYEBLECEK
FAKTÖRLER

Data hatlarnda meydana gelen
arzalar,sistem arzalar, elektrik
kesintileri.

Kurumun Hizmet Alclarnn ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Ksa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretilmesini Salamak.

Bilgi lem Hizmet alm
halesi

Abone Arivinin Elektronik
Ortama Geçirilmesi.

PROJE / FAALYET ADI

HEDEF 3:
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2010

daremiz sayaç ihtiyacnn
belirlenip karlanmas ve
sayaçlarla ilgili hertürlü kontrol
ilemlerinin San.Tic.ve l
Md.raporlar dorultusunda
deerlendirme

Borçlu olan abonelerimizin suyunu
kesmek,ödeme yapldnda
suyun açlmas.Uzun süre borçlu
kalnmas durumunda hukuksal
ilemleri yapmak.Arzal , patlak
ve çalmayan sayaçlarn
deitirilmesi, sayaç yerinde
oluan arzalarn giderilmesi
ayrca usulsüz ve kaçak su
kullanan abonelerin tespit
edilmesi.

Araç,  Makinas ve
Ekipman Alm

Sayaç Kontrol lemleri

Açma Kesme lemleri
2010

2010

Su Tesisleri Dairesi Bakanl'na
bal müdürlüklerin çalmalarnda
kullanlmak üzere 5 adet 
Makinas, 10 Krc Aparat, 2 adet
Su Tankeri,4 adet Damperli
Kamyon satn alnma yoluyla
teminini kapsar

2014

2014

2013

Abone leri Dairesi
Bakanl

Abone leri Dairesi
Bakanl

PG 1: Mevcut olan bütün
abonelerimize verilen
hizmet
PG 2: Abone ilemlerinde
hz zaman ve etkinliin
salanmas
PG 3: Abone ilemleri
sürecinin ksaltlmas
PG 4: Abonelerimizin
memnuniyet göstergeleri.

PG 1: Mevcut olan bütün
abonelerimize verilen
hizmet
PG 2: Abone ilemlerinde
hz zaman ve etkinliin
salanmas
PG 3: Abone ilemleri
sürecinin ksaltlmas
PG 4: Abonelerimizin
memnuniyet göstergeleri.

Su Tesisleri Dairesi
Bakanl

PG1:in 100%
tamamlanmas

Sanayii ve Ticaret l
Müdürlüü

Abonelerle çalanlar arasnda problem
çkabilir. Çalmalar için gerekli
malzemelerin temininde sorun yaanabilir.

Eksik abonelik bilgileri.

hale süreçlerinde ortaya çkabilecek
gecikmeler
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2010

2010

2010

Yer alt suyu kullanan , tanker
suyu kullanan veya ebeke suyu
kullanarak üretim yapan
Atk Su-Köp (Katlm Ödeme
iyerlerinin abonelik ilemlerini
Pay) lemler
yapmak.Aylk Su ve Atk su
tarifelerinin tanmlanp
uygulanmas.

Yeni Bina yapan veya daha önce
yapt Binasna su balamak
isteyen vatandalarmzn
abonelik müracaatlarn alarak
abonelik oluturmak.

Tanmaz sahiplerinden
Büyükehir Belediye snrlar
içinde yürütme yetkisi Su ve
Kanalizasyon darelerine verilen
çme Suyu ve Kanalizasyon
Katlm Paylarnn tahakkuk ve
tahsilat ilemlerini yürütmek.

Abonelik oluturma,Su
Balama

Kanal Katlm leri
2014

2014

2014

Abone leri Dairesi
Bakanl

Abone leri Dairesi
Bakanl

Abone leri Dairesi
Bakanl

PG 1: Mevcut olan bütün
abonelerimize verilen
hizmet
PG 2: Abone ilemlerinde
hz zaman ve etkinliin
salanmas
PG 3: Abone ilemleri
sürecinin ksaltlmas
PG 4: Abonelerimizin
memnuniyet göstergeleri.

PG 1: Mevcut olan bütün
abonelerimize verilen
hizmet
PG 2: Abone ilemlerinde
hz zaman ve etkinliin
salanmas
PG 3: Abone ilemleri
sürecinin ksaltlmas
PG 4: Abonelerimizin
memnuniyet göstergeleri.

PG 1: Mevcut olan bütün
abonelerimize verilen
hizmet
PG 2: Abone ilemlerinde
hz zaman ve etkinliin
salanmas
PG 3: Abone ilemleri
sürecinin ksaltlmas
PG 4: Abonelerimizin
memnuniyet göstergeleri.

Çevre Koruma ve
Kontrol Dairesi
Bakanl
lçe Belediyeler

Eksik abonelik bilgileri.

Eksik abonelik bilgileri.
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2014

PG 1: Mevcut olan bütün
abonelerimize verilen
hizmet
PG 2: Abone ilemlerinde
hz zaman ve etkinliin
salanmas
PG 3: Abone ilemleri
sürecinin ksaltlmas
PG 4: Abonelerimizin
memnuniyet göstergeleri.
Abone leri Dairesi
Bakanl

2010

Kurumun Temizlik ve dari leri ,
Tüm Personele Yemek Hizmetinin
Verilmesi, Evrak Yönetiminin ve
leyiinin Düzenlenmesi,
Personelin Motivasyonunun
Yükseltilmesi.

Ylda 2 kez alm yaplacak.

Personel Memnuniyeti ve
Veriminin Arttrlmas ile
Evrak aknn salanmas

Güvenlik Amirliimize Bal
Faaliyet Gösteren 250
Güvenlik Personelinin
Yasada Belirtilen ekilde
Techizat Alnmas
2010

2010

Balangç
Tarihi

2014

2014

2014

Biti
Tarihi

PROJE / FAALYET
ZAMAN PERYODU

Tüm tesisin uzaktan cctv
kumanda sistemi ile izlenmesi.

PROJE / FAALYET
AÇIKLAMASI

PG 1: 250 Güvenlik
personelinin techizat ve
giyim ve kuamnn
yenilenmesi

PG 1: Her Sene Personele
Yaplacak Ankete Göre 5
Yln Sonunda %85
Memnuniyetin Salanmas

PG 1: 21 adet tesisin
kameral kontrol sistemine
geçilmesi ve sistemin
uzaktan izlenilmesi

PERFORMANS
GÖSTERGELER (PG)

Koruma ve Güvenlik Gör.
Amirlii

Destek Hizmetleri Dairesi
Bakanl

Koruma ve Güvenlik Gör.
Amirlii

PROJE / FAALYET
SORUMLUSU

 BRL
YAPILACAK BRM

Destekleyici Hizmetler Alanndaki Gereksinimleri Çada Standartlara Uygun Biçimde Karlamak ve Gelitirmek.

2010

Kameral Kontrol Sistemi le
Tesislerimizin Uzaktan
zlenmesi Korunmas

PROJE / FAALYET ADI

HEDEF 4:

Sayaç Okuma lemleri

Abonelerin sayaçlarn okuyarak
tüketimlerini belirleyip,bildirilerini
brakmak.Sayaç okuma
ileminden sonra her türlü
tahakkuk ilemlerini
gerçekletirmek.Yaplan itirazlar
deerlendirip sonuçlandrmak.

halenin herhangi bir sebeple gecikmesi
veya iptal edilmesi

halelerin itiraz vb.
nedenlerle gecikmesi

halenin herhangi bir sebeple gecikmesi
veya iptal edilmesi

PERFORMANSI
ETKLEYEBLECEK
FAKTÖRLER

Yaplacak ihalenin herhangi bir nedenle
gerçekleememesi.
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2010

2010

2010

Kurumumuz Tesislerinde
Tüm nöbet yeri ve Tahtal Görev Yapan Tüm Koruma
ve Güvenlik Personelinin Balçova Baraj havzas denetim ve
kontrolü.
Denetim ve Kontrollerinin
Periyodik Olarak Yaplmas

Özel Güvenlik Hizmeti Satn 2011 ile 2013 yllar arasnda özel
Alma i
güvenlik hizmetlerinin yaptrlmas.

Tahtal Baraj havzas ve mutlak
koruma alanna kaçak girileri
önlemek
amac ile karadan motorize gölden
ise sürat teknesi ile kontrol ve
denetim.

Açlacak olan tesislerimizin
güvenlik çalma izin belgesi
alnmas.

Hukuksal ilemlerin idare lehine
sonuçlanmasn salamak.

Tahtal Baraj Havzasnn
Korunmas

Kurumumuza Ait Nöbet
Yerlerinin Güv. zin Bel.
Alnmas

dare tarafndan veyahut
idare aleyhine açlan
davalarla, icra takiplerini
idarenin vekili olarak, adli
idarive mali kaza mercileri,
hakem veya hakem heyeti
nezdinde takiple
sonuçlanmasn salamak,
bunlarn dosyalarn
düzenlemek, hukuki konular
hakknda mütalaa vermek,
hukuki konulara ilikin
ilemleri yapmak, toplu i
sözlemesi görümelerine
katlmak,ilgili daire
bakanlklarnca hazrlanan
tüzük, yönetmelik, sözleme
ve artname tasarlarn
incelemek vb.
2010

2010

2010

Tüm tesislerimizin koruma
plannn hazrlanmas ve çalan
personelin hareket tarznn
belirlenmesi.

5188 Sayl Kanun Gerei
Kurumumuz Tesislerinin
Koruma Planlarnn
Yaplmas ve l Özel
Güvenlik Komisyonuna
Sunulmas

2014

2014

2014

2014

2014

2014

PG 1: Tahtal Baraj
havzasna kaçak girileri
önlemek

PG 1: Hizmet satn alma ii

PG 1: Tahtal - Balçova
Baraj havzalar ve Tüm
nöbet yerinin denetimi
kontrolü

PG 1: 250 güvenlik
personelin acil durumlarda
hareket tarznn
belirlenmesi

Hukuk Müavirlii

Koruma ve Güvenlik Gör.
Amirlii

Gör
Koruma ve Güvenlik Gör.
Amirlii

Koruma ve Güvenlik Gör.
Amirlii

Koruma ve Güvenlik Gör.
Amirlii

Koruma ve Güvenlik Gör.
Amirlii

Tüm Birimler

zmir Valilii
Manisa Valilii

Menderes Jandarma
Komutanl

zmir Valilii
Manisa Valilii

halenin itiraz vb. nedenlerle gecikmesi

Doal afetler, yangn vb. nedenler
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2010

2010

Kurumumuzda mevcut olan
yangn söndürme cihazlarnn
dolum ve bakm ilemlerinin
tamamlanarak iler halde
bulundurulmas.

Deien Yangn Yönetmeliine
uygun olarak Kurumumuza ait
Yangn önleme iç düzenleme /
Yönergesinin hazrlanmas.

Mevcut Yangn Söndürme
Cihazlarnn Dolum ve
Bakmn Yapmak

Yangn Önleme ç
Düzenleme/Yönergesinin
Hazrlanmas

2010

Eksik olan yangn söndürme
cihazlarnn tamamlanmas.

2010

2010

Yangn Söndürücü Cihaz
Bulunmayan Birimlerimize
YSC Alnmas

Sivil Savunma Plannn
Yeniden Hazrlanmas

24 Saat Devaml Çalma
Plan

Valilik makamndan alnan emirler
gerei 24 saat devaml çalma
plannn hazrlanmas ve
deiikliklerin sürekli takibi
amacna yönelik çalma ve
yazmalar.
Mevcut bulunan plannn
deiiklikler çerçevesinde yeniden
hazrlanmas.

2014

2014

2011

2011

2014

Sivil Savunma Uzmanl

Sivil Savunma Uzmanl

PG 1: ç Yönerge
PG 2: Yangn riskinin %
10'a indirilmesi
amaçlanmtr.

Sivil Savunma Uzmanl

PG 1: Eksik Yangn Tüpleri
PG 2: Eksik YSC Tespit
Çalmas
PG 3: Eksik YSC
Tamamlama Yüzdesi
PG 1: 6 ayda bir bakm ve
dolum ilemlerinin
yaptrlmas
PG 2: Mevcut YSC bakm
ve dolum ileminin
tamamlanmas

Sivil Savunma Uzmanl

Sivil Savunma Uzmanl

PG 1: Sivil Savunma Plan

PG 1: 24 saat devaml
çalma plan
PG 2: Kesintisiz Hizmet

Tüm Birimler

Ticaret leri Dairesi
Bakanl

Ticaret leri Dairesi
Bakanl

Bütün Daire
Bakanlklar

nsan Kaynaklar ve
Eitim Daire Bakanl

Personel Deiikliklerinin sk olmas

halelerden kaynaklanan gecikmeler

halelerden kaynaklanan gecikmeler

Personel deiikliklerinin sk olmas ve
emekliye ayrlanlar

Personelin hizmet yerlerinin çok sk
deimesi
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Strateji Gelitirme Dairesi
Bakanl

Strateji Gelitirme Dairesi
Bakanl

Strateji Gelitirme Dairesi
Bakanl

PG 1: 2008 sonu itibariyle
%43 olan bankalar
vastasyla yaplan tahsilat
orann 2014 sonuna kadar
%50 düzeyine ulatrmak

PG 1: 2009 sonuna kadar
ön mali kontrol faaliyetlerinin
yürütülmesi için gerekli
kurumsal yapy oluturmak

PG1: Stratejik Yönetim
sürecindeki planlama,
programlama ve izleme
faaliyetlerinin ilgili mevzuat,
teknikler ve kurum artlar
arasnda optimum uyum
salanarak
gerçekletirilmesini
salamak
PG 2: 2010 yl içinde
Stratejik Yönetim kabiliyeti
ile ilgili kurumsal durum ve
gereksinimlerin aratrlarak
raporlanmasn salamak

Ön Mali Kontrol Faaliyetleri

Stratejik Yönetim Faaliyetleri

2010

2010

Finansman Yönetimi

2014

2014

2014

Biti
Tarihi

Strateji Gelitirme Dairesi
Bakanl

2010

Balangç
Tarihi

Bütçe Yönetimi

PROJE / FAALYET ADI

PG 1: 2008 sonu itibariyle
%80 olan gelir bütçesi
gerçekleme orann 2010
sonu itibariyle %85
düzeyine yükseltmek
PG2: 2008 sonu itibariyle
%71 olan gider bütçesi
gerçekleme orann ayn
düzeyde tutmak

PROJE / FAALYET
ZAMAN PERYODU
PROJE / FAALYET
SORUMLUSU

PROJE / FAALYET
AÇIKLAMASI

Tüm Birimler

 BRL
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lgili mevzuat ve uygulamada
oturmuluun olmay, stratejik yönetim
kavram ve araçlarnn yeniliinin getirdii
direnç ve güçlükler, yeterli teknik destek
ve danmanlk hizmetlerinin
bulunamamas

PERFORMANSI
ETKLEYEBLECEK
FAKTÖRLER

Çada Yönetim Tekniklerini ve Teknolojileri Kurumun Gereksinimlerine Uygun Biçimde Kullanarak, Verimli ve Ekonomik Mali Kaynak Yönetimini Salayarak Yönetimde Etkinlii Gelitirmek

PERFORMANS
GÖSTERGELER (PG)

HEDEF 5:
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Sözlemesi yaplan ilerin hakedi
ve kesin hesabnn çkarlmas.

Hakedi ve Kesin Hesap
leri

Corafi Altyap Bilgi
Sisteminin Kurulmas

Kurumda talep
p edilen mal , hizmet
ve yapm ileri ihalelerinin ilgili
ihale kanununa göre yaplmas ve
sonuçlandrlmas

Kurumda talep edilen mal
mal,
hizmet ve yapm ileri
ihaleleri

Aratrma Gelitirme
Faaliyetleri

2010

2010

2010

2010

2011

2014

2014

2014

100%

PG 1: Belirlenen süreler
içinde hak edi ve kesin
hesap ilemlerini
% 100 tamamlamak

PG 1: Belirlenen süreler
içinde ihaleleri
% 100 tamamlamak

PG 1: Kurumsal geliim
önceliklerine uygun bir
aratrma programnn,
2010 yl sonuna kadar
yaplmas ve her yl
yeniden gözden geçirilerek
uygulanmasnn salanmas
PG 2: Aratrma
faaliyetlerinin bilimsel ve
uygulamaya dönük uygun
standart ve tekniklerle
gerçekletirilmesi

Etüd ve Plan Dairesi
Bakanl

Ticaret Dairesi Bakanl

Ticaret Dairesi Bakanl

Strateji Gelitirme Dairesi
Bakanl

Sisteme Youn Olarak Veri Salayacak
ve Veri Kullanacak Olan
Birimlerin,Sistemin Amaç ve Hedeflerine
Ulaacana Güven Duyarak Sistemine
Sahiplenebilme becerisini Salayamamas
ve Bu Bilgi Sistemi, Mevcut leyiin
Deimesini Öngördüü ve Zorlandnda
Kurum Yönetiminin Gereken destei
Salamamas

Kamu hale Kurumunun ihale ilanlarnn
yaynlanmasndaki süreçlerin uzunluu,
ihalelere ka yaplan itirazlarn geç
sonuçlanmas

Gerekli kurumsal ve teknik destein
salanamamas

