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16 MAYIS 2018   GENEL KURUL METNİ  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Su, dünyadaki her canlının hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan en güçlü maddedir. 
Bir yudumuyla cana can katacak tek güçtür su… 
Su, ayırım yapmaksızın bütün varlıklara hayat verir. Bu anlamda güçlü olduğu kadar da 
cömerttir su... Tıpkı Mevlana’nın çağlar öncesinden günümüze ulaşan önemli miraslarından biri 
olan “Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol” öğüdündeki gibi... 
 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak bu gücü hemşerilerimize kaliteli ve kesintisiz 
sunmaya çalışıyoruz. 
 
Sayın Başkanım, 
İstanbul Büyükşehir Meclisinin Kıymetli Üyeleri, 
Genel Müdürlüğümüzün 2017 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü Genel Kurul toplantımıza hoş 
geldiniz diyor, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. 
 
Nimetlerin en azizi olan suyu İstanbullulara ulaştırma görevini yürütmenin büyük 
sorumluluğunu taşıyoruz. İSKİ olarak, sizlerin katkılarıyla İstanbul'u en kurak dönemde dahi 
susuz bırakmamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
 
Sizlere mensubu olmaktan onur duyduğum İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin ülkemizi ve 
kentimizi ileri taşıyacak, diğer su idarelerine ilham kaynağı olacak faaliyetlerinden bahsetmek 
istiyorum. 
 
15 milyonu aşan İstanbul’a 7 gün 24 saat kesintisiz içme suyu veriyoruz. Suyun kalitesini kontrol 
etmek için, online izleme uygulamalarımızla takip ediyor, kaynağından musluklara kadar yılda 
10 bin farklı noktadan periyodik olarak alınan numuneleri onlarca parametrede test ediyoruz.  
 
Analiz sonuçları göstermektedir ki; İstanbul’un suyu Türk Standartları Enstitüsü, Dünya 
Sağlık Örgütü, ABD Çevre Koruma Ajansı ve Avrupa Birliği kriterlerinde sağlıklı ve 
içilebilir kalitededir. 
 
Sayın Başkan, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, 
Şu anda barajlarımız %88 dolu durumda. Ülke genelinde son 44 yılın en kurak döneminde 
olmamıza rağmen hamdolsun; 765 milyon m3’lük bir su rezervimiz var. Ortalama günlük 
tüketimimiz 2 milyon 800 bin m3’tür.  
 
“Ortalama” diyorum çünkü geçen yıl 3 milyon 154 bin m3 tüketimle rekor kırılan 26 
Temmuz gibi hafızalarımızda yerini koruyan günlerimiz de olmuştu… 2017’de İstanbul’un bu 
bir günlük tükettiği su, Bayburt, Iğdır ve Kilis gibi şehirlerimizin 1 yılda kullandığı suya 
tekabül ediyor.   
 
Kentimize sadece il sınırlarımız içindeki havzalardan su almıyoruz. İstanbul'a Melen'den ve 
Istrancalar'dan da su getiriyoruz. Kurak geçen bir döneme rağmen doluluk oranımızın bu kadar 
yüksek olmasının sebebi bugünleri öngörerek yaptığımız yatırımlardır. 2017 Yılında İstanbul’a 
verilen 1 milyar 20 milyon m3 suyun, 263 milyon m3’ünü sadece Melen’den aldık. Yani 
yaklaşık 4’te 1’ini...  
%8’ini de Istrancalar’dan çektik... 
Biz yine de İSKİ olarak şehrin bugün ve yarın ihtiyaç duyacağı suyu hesap ederek, küresel iklim 
değişikliğine bağlı en kötü senaryoları gözeterek gerekli tedbirleri alıyoruz. 
 
İstanbul’a yeni su kaynakları kazandırmaya devam ediyoruz. Bunların en önemlisi, İstanbul’un 
en büyük su temin projesi olan Melen... 
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Her zaman tekrar ettiğimiz gibi; Melen İstanbul'un suyunun sigortasıdır. 
 
Bu projenin uygulanmasından önce milyonlarca metreküp su Melen’den Karadeniz’e boşa 
akıyordu. Bir yanda Melen, bir yanda beklenen yağışlar gelmediği için yüzde 13’lere düşen 
doluluk oranıyla su sıkıntısı yaşama riskiyle karşı karşıya kalan İstanbul bulunuyordu… 
İstanbulluların susuz kalmamasıi için 1. Aşama İnşaatı’yla Melen Suyu 20 Ekim 2007 tarihinde 
İstanbul'a ulaştırıldı. Projenin 2. Etabı da 2015’te bitirildi. 
 
Malumunuz olduğu üzere; biz şimdi Melen’den temin edilecek sudan maksimum düzeyde 
faydalanabilmek için 3. Hattı inşa ediyoruz. %96'sını tamamladık. Projede 3.Terfi İstasyonu, 
Terfi Hattı ve 30 bin m3’lük Terfi Deposu’nun inşaatına devam ediyoruz. 
 
Halihazırda İstanbul’un su kaynakları 1 milyar 653 milyon m3 yıllık verime sahiptir. Biraz önce 
şehrimizin geleceği için bunu yeterli görmediğimizi, yeni su kaynakları planladığımızı 
söylemiştim. Melen Barajı bunların başında geliyor. Melen Çayı üzerine yapılmakta olan baraj 
tamamlandığında İstanbul’un kaynaklarına yılda 1 milyar 77 milyon m3 daha su 
kazandırılacak. Yani, başka bir deyişle su kaynaklarımız 2 katına çıkartılacak. Neredeyse tek 
başına bütün İstanbul’un su tüketimini karşılayabilecek bir büyüklükten bahsediyorum... 
 
%90’ı tamamlanan Melen Barajı’nın İstanbullulara içme suyu temin etmesinin yanında, 
Sakarya ve çevresinin de ihtiyacını karşılayacağını belirtmek isterim. 
 
Şehrimizi Allah’ın izniyle susuz bırakmamak için, su temin projelerimize devam ediyoruz. 
Bunların ikisi DSİ tarafından yatırım programına alındı. Asya Yakası’ndaki (184 milyon m3 
kapasiteli) Osmangazi -diğer adıyla- İsaköy ve (117 milyon m3 kapasiteli) Sungurlu 
Barajlarının protokolleri yakında imzalanıyor. Osmangazi ve Sungurlu Barajları, Ömerli İçme 
Suyu Arıtma Tesisinin beslediği Beykoz haricindeki Anadolu Yakası’ndaki tüm ilçeler ile 
Avrupa Yakası’nda Bakırköy’e kadar olan sahil şeridine destek verecek. 
 
Avrupa Yakası’ndaki (118 milyon m3 kapasiteli) Karamandere Barajı içinse planlama 
çalışmaları devam ediyor. Karamandere Barajı da, İkitelli Arıtma Tesisinin beslediği Avrupa 
Yakası’nda sahil şeridi haricinde kalan tüm ilçelere su verecek. 
 
Rezve Deresi’nden de yıllık 235 milyon m3 su almayı planlıyoruz. Bu kapsamda, oradaki eşsiz 
tabiata zarar vermeden suyu taşıyacağız. 
 
Bu 3 barajımız ve Rezve Deresi’yle birlikte yıllık toplam 592 milyon m3 ilave su sağlamış 
olacağız.  
 
Beykoz’da 2 adet emektar barajımız bulunmakta... İlki; 1893’ten, Osmanlı’dan beri hizmet veren 
Elmalı-1 Barajı, diğeri de 1950’de işletmeye alınan Elmalı-2... 
Biz, 68 yıldır İstanbul’da faaliyette bulunan Elmalı-2 Barajı'nda bakım çalışmasını 
tamamladık. Baraj haznesini tamamen boşaltarak tabanında biriken teressubatı temizledik. 
Ekonomik ömrünü tamamlamış mekanik ekipman sökülerek baraj gövde sızdırmazlığı için 
gereken takviyemizi yaptık. 
Elmalı Barajımız artık daha verimli bir şekilde İstanbullulara hizmet veriyor. 
 
Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
Hepimiz biliyoruz ki, İstanbulumuzun susuz kalmaması için barajlar inşa etmek tek başına 
yeterli değildir. Yeni su kaynakları, bunların arıtılacağı yeni su arıtma tesislerini de inşa 
etmemizi gerektirmektedir. 
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Halihazırda toplam kapasitesi 4 milyon 395 bin m3 olan 19 adet tesisimizde suyu yüksek 
kalitede arıtarak şehrimize veriyoruz. Bir taraftan da modern içme suyu arıtma tesisleri inşa 
ediyoruz.  
 
Çekmeköy’de bulunan Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri; toplam 1 milyon 540 bin m3 

kapasitesiyle İstanbul'un mevcut en büyük tesisidir. 4 Kısımdan oluşan tesis Anadolu 
Yakası’nda Beykoz’un bir kısmı ile Adalar dahil diğer tüm ilçelerinin, Avrupa Yakası’nda da 
Fatih ve Bakırköy’ün bir kısmıyla birlikte, Beşiktaş ve Sarıyer’in sahil kesimiyle 
Zeytinburnu İlçesi'nin su ihtiyacını karşılamaktadır.  
Biz şimdi Ömerli'de 500 bin m3 kapasiteli Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisini inşa 
ediyoruz. 2020 Yılında tamamlanacak olan Emirli Tesisinin 2. Kademesi; Orhaniye, Muradiye, 
Osmaniye ve Yavuz Sultan Selim -yani diğer adıyla- Emirli 1’den sonra Ömerli İçme Suyu 
Arıtma Tesisleri bünyesinde yer alan 5. tesis olacak. 
 
Her türlü olasılığı düşünerek başka tesisler de inşa ediyoruz. Yer teslimi yapılan 120 bin m3 

kapasiteli olacak Terkos İçme Suyu Arıtma Tesisi ile 100 bin metreküplük Taşoluk 2. 
Kademe bunlardan sadece ikisi… 
 
Ayrıca ihtiyaca binaen; günlük 400 bin m3 arıtma kapasitesine sahip olacak şekilde İkitelli 3. 
Kademe Tesisimizin de projesini hazırladık. 
 
Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisine ilave olarak mevcut 720 bin m3 kapasiteli tesisten 
daha büyük bir tesis yapıyoruz. Günlük 1 milyon 120 bin m3 içme suyu arıtma kapasitesine 
sahip olacak 2. Kademenin ihalesi yapılmış olup, proje çalışmaları devam etmektedir. 
 
Ağırlıklı olarak kuyu suyu kullanan ve bulanıklık sorunu yaşayan Çatalca ve Silivri’nin bazı 
bölgelerine de toplam 48 bin m3 kapasiteli içme suyu arıtma tesisleri inşa ediyoruz. Çatalca’ya 
İhsaniye ve Hallaçlı, Silivriye de Gümüşyaka İçme Suyu Arıtma Tesisimiz kısmen Mayıs 
ayında, tamamı Haziran’da işletmeye alınacak. 
 
İSKİ olarak inşaatı devam eden ve planlanan tesislerimizi 2021 yılına kadar tamamlamayı 
hedefliyoruz. Böylece İstanbul'un içme suyu arıtma kapasitesini 4 milyon 395 bin 
metreküpten, 6,5 milyon metreküpe ulaştıracak, arıtma kapasitemizi %48 oranında 
artırmış olacağız. 
 
İdaremiz İstanbul'a yeni su kaynakları temin etmenin ve mevcutları yenilemenin 
yanında barajlarımızda kayba sebep olan buharlaşmanın da önüne geçmeye çalışmaktadır. 
 
Bu kapsamda Ar-Ge faaliyeti olarak yeni bir projenin ihale sürecine başladık. Uygulanan 
yöntemde su yüzeyinde film tabakası oluşturulmakta ve buharlaşma 3’te 1 oranında 
azaltılabilmektedir. 7 Ay sürecek çalışmayla yerli kaynaklar kullanılarak 
uygulamanın ekolojik hayata ve buharlaşma üzerine etkileri ile kuraklık dönemlerinde 
uygulanabilirliğini araştıracağız. 
 
İçme suyu havzalarımızı yapılaşmalardan korumak ve ekolojik çeşitliliği ile muhafaza etmek için 
mutlak koruma alanlarımızı kamulaştırıyoruz. Bugüne kadar -kamu alanları dahil- kamulaştırma 
çalışmaları neticesinde %92'lik bir kamulaştırma oranına ulaştık. Bugüne kadar İdaremiz 
tarafından -2017 birim fiyatlarıyla- yaklaşık 4,5 milyarlık kamulaştırma bedeli ödenmiştir. 
 
Havzalarımızı koruma ve kontrole yönelik uygulamamızda kiraladığımız uçaktan 
yararlanmayı planladık. İlk etapta 400 saat kiralama yapılacak uygulamanın süresi ihtiyaca 
binaen artırılabilecektir. 
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Havzalarımıza akasyadan süs eriğine kadar birçok çeşitte yaklaşık 765 bin ağaç ve meyve fidanı 
dikimini gerçekleştirdik.  
Kamulaştırılan mutlak koruma alanlarının tamamını yıl sonuna kadar ağaçlandırmayı 
hedefliyoruz. 
 
Biraz önce Elmalı-2 Barajı'ndaki çalışmamızdan bahsetmiştim... Şimdi de sizlere Ömerli 
Elmalı’daki farklı bir projemizden de söz etmek istiyorum.  
 
Ömerli Barajı'na mansaplanan dereler ve bakım çalışmasını tamamladığımız Elmalı-2 Barajı'na 
akan Kemerdere üzerine Yapay Sulak Alan Sistemleri oluşturacağız.  
Bu yöntem sayesinde sulak alan bitkilerinin kökleriyle istenmeyen karbon, azot ve fosforu doğal 
yöntemlerle arıtacağız. Büyükgöl, Uzundere ve Paşaköy Dereleri ile Kemerdere Yapay Sulak 
Alan Projelerimizde çalışmalarımız devam ediyor.  
 
İstanbul’da çapı 3 metreyi bulan dev içme suyu hatlarında zaman zaman yapılan bakım, onarım 
ve yenileme çalışmaları sebebiyle belli bölgelerde ve sürelerde su kesintilerinin yapılması 
gerekmektedir.  
 
Şimdi bu kesintileri minimize etmek, vatandaşlarımızı susuz bırakmamak için çalışma başlattık. 
Hot-Tapping, diğer bir deyişle Basınçlı Hatları -Su Kesintisiz- Delme yöntemiyle hattaki su 
akışı kesilmeden isale hattı bağlantı çalışmasını gerçekleştiriyoruz.  
 
Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde yaklaşık 200 bin kişinin susuz kalmasını 
önlediğimiz projenin ilk uygulamasını Kağıthane-Küçükköy İsale Hattı’nda yüzde 100 Yerli ve 
Milli Uygulamayla 20 Şubat’ta gerçekleştirdik.  
●Alipaşa-Yenimahalle isale hattı üzerine vana konulmasıyla da Silivri’de yaklaşık 33 bin 
kişinin, ●Çerkezköy-Gümüşyaka isale hattına vana konulmasıyla yine Silivri’de yaklaşık 8 bin 
kişinin, ●Ortaköy-Kavaklı İsale Hatlarımıza Hot-Tapping yöntemiyle vana konulması 
çalışmamızda yine Silivri’de yaklaşık 4 bin vatandaşımızı susuz bırakmadık. 
 
Türkiye’de bu yöntemi uygulayan ilk kurum olarak önümüzdeki dönemde de 4 isale hattı 
üzerinde Hot-Tapping çalışması planlıyoruz. 
 
Elektrik dağıtım şirketlerinin altyapı çalışmaları sırasında veya arıza durumlarında İstanbul’un 
her noktasına su sağlayan terfi merkezlerimizde zaman zaman enerji kesintileri meydana 
gelmektedir. Enerji kesintileri sebebiyle de su kesintileri yaşanmaktadır. 
Bu durumu bertaraf etmek, elektrik kesintilerinden daha az etkilenmek ve en önemlisi 
abonelerimizi susuz bırakmamak için dizel yakıtlı jeneratörleri devreye alacağımızı geçen seneki 
Genel Kurulumuzda söylemiştik.  
Şahintepesi, Halkalı, Mahmutbey, Bahçelievler, Münzevi, Silahtar, Çeliktepe, Dudullu ve 
Levent olmak üzere 9 Terfi merkezimiz için, 16 adet jeneratör alımını gerçekleştirdik.  
 
2017 Kasım ile 2018 Mayıs tarihleri arasında Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, 
Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, 
Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer, Şişli, Ümraniye 
ve Üsküdar İlçelerinde meydana gelen toplam 52 saat enerji kesintisinde, jeneratörler 
sayesinde toplam 5,7 milyon kişiye kesintisiz su temin edilmiştir. 
 
Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
İSKİ olarak her ne kadar su kesintisi yapmamak için en son teknolojileri uygulamaya çalışsak da, 
eskiyen içme suyu hatlarının yenilenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması gerekmektedir. Bu 
doğrultuda önümüzdeki yaz aylarını ve Ramazan ayını da dikkate alarak geçtiğimiz 3 ayda 
planlı bir şekilde çalışmalarımızı tamamladık. 



5 
 

Toplamda 584 işin yapıldığı eş zamanlı çalışmalarımızda; vana ve vantuzlar son teknoloji ürünü 
olanlarıyla değiştirilmiş, ekonomik ömrünü tamamlamış borular yenilenmiştir. Ayrıca; arıza 
potansiyeli olan yorulmuş ekipmanlar yenilenmiş, olası arıza ve uzun süreli su kesintilerinin 
önüne geçilmiştir. 
Yapılan bu çalışmalar sayesinde; 2017 yılının ilk 4 ayına kıyasla, 2018 yılında meydana gelen 
arıza sayısında %32 oranında düşüş tespit edilmiştir. 
 
Buradan İstanbullulara, çalışmalar süresince göstermiş oldukları sabır ve anlayış için teşekkür 
ediyorum. 
 
Bilindiği üzere Türkiye ekonomisine hem doğrudan, hem de dolaylı olarak önemli katkılar 
sağlayacak ve İstanbul'un stratejik önemini artıracak olan 3. Havalimanı çok yakında bitiyor.  
Tüm etaplar tamamlandığında yılda 150 milyon yolcuya hizmet edecek bu mega havalimanına 
su vermeye başladık. 
 
Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri; 
İstanbul’un -karada ve denizde- her noktasına içme suyu temin ediyoruz. Daha önceki 
yatırımlarımızla Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada ve Sedef Adalarının içme 
suyu hatlarını rehabilite etmiştik. 
 
Şimdi de; Demokrasi ve Özgürlükler Adası ile Sivriada’ya ilk kez şebeke suyu ulaştırıyoruz. 
Toplamda 8.500 m uzunluğundaki adalar arası içme suyu iletim hattı 2018 Mayıs sonu 
itibariyle tamamlanıyor. 
 
Proje doğrultusunda Heybeliada ve Burgazada içme suyu depolarını da modern malzeme ve 
ekipmanlarla yeniledik. Adalar bölgesinde yer alan diğer şebeke, depo ve terfi merkezlerinin 
bakım, onarım ve yenileme çalışmaları da program dahilinde yapılacaktır. 
 
Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri; 
İçme suyu ve atık su arıtma teknolojilerinde son dönemde “Membran” uygulamaları ön plana 
çıkmaktadır. Bu doğrultuda ilk olarak içme suyu arıtma tesislerinde kullandığımız Membran 
faaliyetlerimizden bahsetmek isterim. 
 
Sağlıklı ve kaliteli içme suyu talebinin karşılanması doğrultusunda ileri teknolojileri 
kullanıyoruz. İşlenmemiş ham su içerisinde bulunabilecek ve insan sağlığını olumsuz yönde 
etkileyebilecek kalıntıların bertaraf edilmesi, sudaki istenmeyen maddelerin ayrıştırılması için 
arıtma tesislerimizde ileri teknoloji olan membran uygulamalarının modern şekillerini 
kullanıyoruz. Bu amaçla pilot ölçekli çalışmalar gerçekleştirdik. 
 
Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisine pilot uygulamayla Nanofiltrasyon Sistemi ile Ağva-İsaköy 
İçme Suyu Paket Arıtma Tesisine de yine pilot ölçekli Ultrafiltrasyon Sistemi kurduk, 
çalıştırıyoruz. Şile-Ağva’daki arıtma tesisinin ham su kaynağına ait bulanıklık değerleri 
özellikle yaz aylarında salınımlar göstermekte ve arıtma tesisi zaman zaman devre dışı 
bırakılmaktaydı. Devreye alınan Durultucu Ünitesi sayesinde bulanıklık değerlerinin düzenli 
olarak yeterli seviyeye düşürülmesi sağlanmıştır.  
 
Kullanılan yerli membranlar, hem çıkış suyu kalite parametreleri bakımından, hem de 
ekonomik bakımdan, ithal membranlardan çok daha yüksek performans göstermişlerdir. 
 
Ayrıca; içme suyu arıtımında yeni bir arıtma tesisini daha planlıyoruz. Şile Darlık'ta kimyasal 
kullanmadan membran teknolojisi ile arıtma yapacağımız tesisimizin ihale aşamasındayız. 
 
Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri; 



6 
 

İSKİ olarak faaliyetlerimizde, tüm makine, teçhizat ve ürün alımlarında, her türlü teknoloji 
kullanımında milli ve yerli ürünleri tercih ederek öncelik veriyoruz. Geçen seneki Genel 
Kurul’da sizlere bahsetmiştim. İlk defa, Türk mühendislerince üretilen %95'i yerli bir sistemle 
İSKİ'nin ilk içme suyu tünelini inşa ediyoruz. 2018’in ikinci yarısında tamamlanacak olan 
Zeytinburnu İçme Suyu Tüneli 3.087 metre uzunluğunda olacak. Zeytinburnu-Bahçelievler 
arasında ekonomik ömrünü tamamlamış tramvay güzergahının altında kalan hattı yeniliyoruz. 
 
Bu bağlamda Zeytinburnu İçme Suyu Tüneli’nin kazılarında kullanılan TBM Makinası 
Türkiye’de bir ilk olmasının yanı sıra, dünyada TBM üreten 8. ülke olma gururunu da bizlere 
yaşatmaktadır.   
 
Ayrıca; Melen Suyu'nun Avrupa Yakası su dağıtım sistemine entegrasyonu için 22 km 
uzunluğunda bir tünel inşa etmeyi planlıyoruz. Kağıthane-Bahçelievler-Sefaköy hattındaki 
içme suyu tünelinin ihale çalışmaları devam ediyor. 
 
İstanbullulara kesintisiz içme suyu sağlayabilmek, barajlardan arıtma tesislerine, depolardan 
şebeke hatlarına kadar bütünleşik bir yapıya sahip su yönetimiyle mümkün olabilmektedir.  
Bu kapsamda ihtiyaca göre su depoları inşa ediyoruz.  
Halihazırda mevcut, aktif olarak kullanılan 1 milyon 179 bin metreküp kapasiteli, 85 adet 
depomuz bulunmaktadır. Bunların 44’ü Avrupa Yakası’nda, 41 adedi ise Anadolu 
Yakası’ndadır. 
 
Bu depolarımıza ilave olarak Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Eyüp, Büyükçekmece, 
Çatalca, Silivri ve Ümraniye’de toplam 207 bin metreküp kapasiteli 22 adet su deposunun 
inşasına devam ediyoruz. 
 
Avcılar, Beykoz, Çatalca, Sarıyer, Maltepe, Kartal, Pendik ve Şile’de toplam 18 adet su 
deposunun da yapılması planlanmaktadır. Planlanan su depolarının kapasitesi toplam 173 bin 
500 metreküptür. 
 
Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri;  
Ecdat yadigarı Tarihi Çeşmelerimiz ve Su Yollarımız geçmişten günümüze gelen değerlerin 
geleceğe taşınması adına bir köprü oluşturmaktadırlar. 
 
İdaremiz sorumluluğunda Avrupa Yakası’nda 66 adet, Anadolu Yakası’nda 117 adet çeşme 
bulunmaktadır. Bu çeşmelerden  periyodik olarak numuneler alınmakta ve kontrolleri 
yapılmaktadır. 
 
Program dahilinde su ile sanatın buluştuğu eşsiz Tarihi Çeşmelerimizin, Su Yollarımızın 
rölöve, restitüsyon ve restorasyonlarını yapıyoruz. Bu kapsamda; ●Asya ve Avrupa 
Yakalarında 49 tarihi çeşmeyle ●Uzun Kemer’in restorasyonu tamamlanmıştır.  
 
●Beşiktaş’taki Ramiz Ağa, ●Sarıyer’deki Mustafa Efendi, ●Üsküdar’daki Kısıklı Meydan 
Çeşmesi ile ●Beykoz’daki Kethüda, On Çeşmeler ve Paşabahçe İskele Çeşmelerinin 
restorasyonu devam etmektedir. 
 
●Eyüpsultan’da Eğri Kemer ve Uzun Kemer, ●Fatih’teki Bozdoğan Kemerleri ile 
●Kağıthane, ●Arnavutköy ve ●Şişli’deki sarnıçların restorasyonu ihale aşamasındadır. 
 
Ayrıca; ●21 tarihi kemerin, ●7 adet bendin ve ●Edirnekapı’daki sarnıcın restorasyonu 
planlanmaktadır. 
 
Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri, 
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İstanbul’un en değerli unsurlarından biri olan tarihi Kapalıçarşı’nın altyapısını robot 
teknolojisiyle rehabilite ediyoruz.  
 
Bugüne kadar toplamda 2.782 metrelik atık su hattının kaplamasını yaptık, yağmur suyu 
bağlantıları yapılmaktadır. Yağmur suyu oluklarından 280 tanesinin de yenilemesi yapılmış 
olup, kalan 402’si devam etmektedir. Atık su işlerinin %99’u tamamlanmıştır. 
 
2.450 m uzunluğundaki içme suyu hattını yeniledik. Sadece şubeyolu imalatlarının bir bölümü 
ile hidrant montaj işleri kaldı. İçme suyu işlerinin %98’i sona ermiştir.  
Ayrıca çarşının sanat yapılarını da tarihi dokusuna uygun olarak yeniliyoruz. 
 
Ziyaretçilere rahatsızlık vermemek ve esnafın işlerine engel olmamak için de çalışmalarımıza 
akşam saatlerinde tarihi dokuya zarar vermeden arkeolog eşliğinde başlıyor ve sabaha kadar 
devam ediyoruz.  
 
Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri; 
Denizlerle çevrelenmiş İstanbulumuzun kendi ekosistemi içinde temiz kalmasını sağlamak, daha 
sağlıklı bir çevre içinde yaşayabilmemizi temin etmek bizim için hayati bir görevdir. Bu 
görevimizi yerine getirmek, İstanbul'un denizlerini, derelerini, su kaynaklarını atık su 
kirliliğinden korumak maksadıyla günlük 5 milyon 605 bin metreküp kapasiteye sahip 81 
atık su arıtma tesisimizle hizmet veriyoruz. 
 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak her gün 3,5 milyon metreküp atık suyu arıtıyoruz. 
2017 yılında toplamda 1 milyar 300 milyon metreküp kirlenen atık suyu arıttık. 
 
Hedefimiz; -devam eden ve planlanan bütün tesislerimizin hizmete girmesinin ardından- çok 
uzak değil 3 yıl içerisinde biyolojik ve ileri biyolojik atık su arıtma oranımızın %90’ların 
üzerine çıkarılmasıdır. 
 
Bilindiği üzere Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar ilçelerinin tamamı ile Başakşehir, 
Küçükçekmece ve Sultangazi’nin bir bölümünün atıksularını arıtmak için inşa edilen Ataköy 
İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, günlük 400 bin metreküp atık suyu ileri biyolojik 
yöntemlerle arıtacak şekilde 2010 yılında inşa edilmişti.  
Yeni yerleşim bölgeleri ve hızla artan nüfus nedeniyle Ataköy İleri Biyolojik Tesisimizin 2. 
kademesinin inşaatına başlayacağımızı duyurmuştuk. Yüzde 60’ını tamamladığımız 240 bin 
metreküp kapasiteli tesisimizi kısmetse bu yıl sonuna kadar bitiriyoruz. 
 
Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri; 
İstanbul’da hizmet ettiği havzanın ihtiyacına göre planlanan farklı kapasitelerde ve farklı 
sistemlerde atık su arıtma tesisleri bulunmaktadır. Bu tesislerin hizmet ettiği bölgelerin yapısı 
değiştikçe, biz de plan dahilinde tesislerimizde düzenlemelere gidiyoruz.  
 
Bu kapsamda; Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademenin yer teslimi yapılarak 
inşaatına başlanmıştır. Bu kapsamda 400 bin m3 kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa 
edilecek. 
Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin deşarj kapasitesinin artırılması amacıyla Tuzla 2. 
Kademe Derin Deniz Deşarjı İnşaatı da devam etmekte olduğumuz başka bir atık su yatırımı... 
Bu yeni tesis vasıtasıyla arıttığımız atık suyu kıyıdan daha uzağa ve daha derine deşarj edeceğiz. 
2018 Yılı sonuna kadar tamamlanacak olan deniz deşarjı hattı, 2.410 m uzunluğunda inşa 
edilmektedir. 
 
Baltalimanı, Yenikapı ve Kadıköy Atık Su Ön Arıtma Tesislerimizi biyolojik arıtmaya 
dönüştürme çalışmalarına da devam ediyoruz. 
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Mevcut Baltalimanı Atık Su Ön Arıtma Tesisini günlük 600 bin metreküp arıtma kapasitesine 
sahip biyolojik arıtmaya dönüştürüyoruz. Tesisin inşaatına başladık. 
 
Yenikapı Tesisini 450 bin metreküp kapasiteli biyolojik arıtmaya dönüştürecek inşaatımızda yer 
teslimi gerçekleştirildi. 
 
Kadıköy’deki tesisimizi 550 bin metreküp kapasiteli biyolojik arıtmaya dönüştürecek proje 
çalışmaları da devam etmektedir. Ayrıca yine bir ilke imza atarak; Kadıköy’deki tesisimizi 
biyolojik arıtmaya dönüştürürken yer altına alıp, üzerini park olarak kullanmayı planlıyoruz. 
Kadıköy’de ihale sürecindeyiz. 
 
İhale aşamasında olan Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimiz de günlük 435 bin 
metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip olacak. 
 
Mevcut Ağva Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini günlük 8 bin metreküp arıtma kapasitesine 
sahip membran biyolojik atık su arıtmaya dönüştürdük. Ağva merkezi ile çevre bölgelerden 
toplanan tüm atık suları arıtan tesis, milimetrenin on milyonda biri küçüklüğüne sahip olan ve 
suda yer alabilecek yabancı maddeleri membran sisteminden geçirerek arıtıyor. Büyükşehir 
Belediyemiz, Ağva Membran Tesisinde arıtılan atık suları, bölgedeki park ve bahçe 
sulamalarında yeniden kullanacaktır.  
 
İhtiyaç doğrultusunda yeni biyolojik arıtma tesisleri de inşa ediyoruz. 
Silivri’de Büyükçavuşlu, Büyükkılıçlı, Küçükkılıçlı ve Kadıköy 
Mahallelerinde atıksuların derelere deşarjının engellenmesi maksadıyla ve Çatalca Akalan 
Mahallesi’ndeki mevcut  tesisin kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle ardışık kesikli biyolojik 
paket tip atık su arıtma tesisleri yapılmıştır. Toplam 2 bin 600 m3 kapasiteli ●Büyükçavuşlu, 
●Büyükkılıçlı, ●Kadıköy ve ●Akalan Ardışık Kesikli Biyolojik Paket Tip Atık Su Arıtma 
Tesisleri bu ayın sonunda hizmete alınıyor. 
 
İdaremiz tarafından Sarıyer’de 4 adet ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi planlanmıştır.  
Bunlar; toplam  30 bin 400 m3  kapasiteli ●Uzunya, ●Zekeriyaköy, ●Uskumruköy ve ●Kıztaşı 
İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleridir. 
 
Yeni atık su arıtma tesislerimiz sadece İstanbul’la sınırlı bulunmamakta... 
İçme suyu havzası olması nedeniyle Melen’i de atık su tehdidinden korumak kentimiz için hayati 
önem arz ediyor. Düzce’deki yerleşim bölgelerinin atık suyunun havzaya karışmasını 
engellemeyi amaçlıyoruz. Cumayeri, Yığılca, Çilimli, Kaynaşlı, Gölyaka veAkçakoca İleri 
Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri “Melen Havzası Çevre Koruma Projesi” kapsamında 
planlanmaktadır. Tesislerde ihale aşamasına geldik. 
 
Ayrıca; Düzce İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin de rehabilite edilmesi hedeflerimiz 
arasında yer alıyor. Düzce’nin atık sularını arıtma tesisine ulaştırmak içinde atık su tüneli inşa 
edeceğiz. 
 
Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri; 
Atık su arıtma tesislerimizde klasik sistemlerin alternatiflerinden ve Ar-Ge faaliyetlerimizden 
biri olan Membran Teknolojisini kullanıyoruz. Tesislerimizde biyolojik arıtmadan sonra 
Ultrafiltrasyon (UF) veya Mikrofiltrasyon (MF) membran sistemleri kullanılmaktadır. Membran 
sisteminden elde edilen su, kalitesi artırılmış geri kullanılabilen temiz sulardır. 
 
Bu kapsamda Ataköy İleri Biyolojik Tesisimizin 2. Kademesiyle birlikte, arıtılmış suyun 
sanayi ve sulamada doğrudan geri kullanımına imkan veren 30 bin metreküp kapasiteli 
Membran Tesisi de inşa edilmektedir. 
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Tamamlandığında Avrupa’nın en büyük membran tesisi olacak Silahtarağa İleri Biyolojik 
Atık Su Arıtma Tesisimizde ihale aşamasındayız. Bu tesisimiz, diğerlerinden farklı olarak 
tamamen membran sistemi ile atık suyun arıtılmasını sağlayacaktır. 
 
Sayın Meclis Üyeleri, Sayın Başkanım, 
Atıkların hem çevreye zarar vermeden bertarafı, hem de alternatif kaynak haline gelmesi için 
tesislerimizde “sıfır atık” prensibiyle hareket ediyoruz. Bu bağlamda atık su arıtma 
tesislerimizdeki çamuru değerlendirerek hem yakıt, hem de kompost olarak 
kullanabiliyoruz.  
Ayrıca; Ataköy, Ambarlı ve Tuzla Atık Su Arıtma Tesislerinde çamurun çürütülmesiyle elde 
edilen biyogaz da değerlendirilmektedir. Çamur kurutma işleminde atık ısı kullanıldığından, bu 
işlem için gereken ısıl enerji masrafının da önüne geçilmiş olmaktadır. 
 
Tesislerimizde üretilen çamur miktarı günde ortalama 1.055 ton. Bu çamurun değerlendirilmesi 
noktasında uzun vadeli bir “Çamur Yönetimi Master Planı” oluşturduk. 2040 yılına kadar elde 
ettiğimiz çamurun %92’sini yakarak, %8’ini de tarımda kompost haline getirerek bertaraf 
etmeyi hedefliyoruz. 
Bu doğrultuda Tuzla’da planladığımız günlük 600 ton kapasiteli çamur yakma tesisinin 
ihalesinin ilk aşamasını tamamladık. 
 
Daha önce de bahsettiğimiz gibi; ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin çıkış sularının bir kısmı 
son dezenfeksiyon işleminin ardından park ve bahçe alanlarının sulanması ile sanayi suyu olarak 
kullanılmaktadır.  
 
Yıllık ortalama 25 milyon metreküp geri dönüşüm suyu elde ediyoruz. Bu rakamı artırmak, 
geri dönüşüm suyundan daha çok yararlanmak için Ataköy'deki yeni tesisimize günlük 30 bin 
metreküp, Ambarlı'daki tesisimize de 50 bin metreküp kapasiteli geri dönüşüm ünitesi 
kuruyoruz. Ambarlı'daki tesisimizin 25 bin metreküplük ilk kademesinin imalatına Haziran 
ayında başlıyoruz. 
 
Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisine kurduğumuz geri kazanım sistemi 
işletilmektedir. Tesisteki çıkış suyu parametre değerleri sulama suyu açısından “Çok İyi” 
sınıftaki sular kategorisinde yer almaktadır. Bölgede geri kazanım suyunu sanayide 
kullanıyorduk. Şimdi de kurduğumuz 50 kilometrelik “mor şebeke hattıyla” elde edilen su, 
sahil boyunca yeşil alanların sulanmasında kullanılmaktadır. 
 
Sayın Meclis Üyeleri, Sayın Başkanım, 
Atık su ve yağmur suyu kanalı ve kolektör gibi müteferrik işlerimiz kapsamında inşaatlarımız 
devam ediyor. 
 
Atık su sisteminde atık su ve yağmur suyu ayrımını yapmak hem atık su şebekesinin, hem de atık 
su arıtma tesislerimizin verimli işletilmesi açısından büyük önem arz ediyor. 
Atık su ve yağmur suyu ayırım inşaatları kapsamında bugüne kadar 3.600 km yağmur suyu 
hattı yapılmış olup, devam eden işler kapsamında 397 km daha yağmur suyu hattı yapılacaktır. 
Avrupa Yakası’ndaki yağmur suyu hattı imalatlarının %80’ini tamamladık. Asya Yakası’nda 
ise %75’ini bitirmiş bulunuyoruz. 
 

Atık suları tesislerimize ulaştırmak için halihazırda hizmet veren 201 km uzunluğunda tünel 
sistemimiz bulunmaktadır. 
●Çırpıcı–Kazlıçeşme Atık Su Tüneli 2.350 metre ile tamamlanmıştır.  
Halen inşasına devam etmekte olduğumuz tünellerimizin toplam uzunluğu yaklaşık 18 km. Bu 
tünellerimiz; ●(yüzde 14’ü tamamlanan) Ayazağa-Kemerburgaz Atık Su Tüneli, ●(yüzde 98’i 
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tamamlanan) Cendere-Baltalimanı Atık Su Tüneli, ●(yüzde 98’i tamamlanan) Galata-
Baltalimanı Atık Su Tüneli’dir.  
Ayrıca planlama aşamasında olan Şile Bölgesi’ne 70 km atık su ve yağmur suyu kanal 
imalatının yanı-sıra, toplam 26 km uzunluğunda Pendik-Uzundere Atık Su Aktarma Tüneli, 
Küçükçekmece Doğu ve Batı Atık Su Tünelleri ile Haramidere Tünelleri bulunmaktadır. 
 
İnşası biten yağmur suyu tünellerimizin toplam uzunluğu da 4 km’den fazla…  
Yerleşim alanlarını sel riskinden koruyan ve tarihi On Çeşmeler’i olası su taşkınlarından 
kurtaran Beykoz Yağmur Suyu Tüneli ile Eyüpsultan Cami Meydanı ve İslambey 
Caddesi’ndeki karışık sistemin ayrıştırıldığı, sel riski ve kötü kokunun önüne geçildiği İslambey 
Yağmur Suyu Tüneli bunların başında yer alıyor. Ortaköy Yağmur Suyu Tüneli ile 
Rumelikavağı ve Çayırbaşı Yağmur Suyu Tünelleri sayesinde de risk taşıyan derelerin denize 
mansaplanması sağlanmıştır. 
 
Bugüne kadar özellikle ve öncelikle şehir içinde kalan derelerin yetersiz kesitlerini yeniden 
düzenleyerek sel riskini ortadan kaldırmayı ve altyapı sorununa kalıcı çözüm getirmeyi 
amaçladık. Böylece dere ıslahlarının önemli kısmını bitirdik ve sona yaklaştık.  
Şiddetli yağışlarda sorunlara sebep olan dereler başta olmak üzere Büyükşehir Belediyemizle 
birlikte 19 kilometresi 2017 yılında gerçekleştirilen toplamda 507 km dere ıslahını 
tamamladık. 2018 Yılı sonuna kadar da 16,4 km daha dere ıslahı yapmayı hedefliyoruz. 
Bu aşamada dere ıslahlarına, sayıları fazla olsa da, kısaca değinmek isterim. 
 
Sona eren dere ıslahlarımız: 
Silivri İlçesi’nde; ●Kocadere’nin (E-5 geçişi hariç) tamamı. ●Boğluca Deresi’nin 360 
metrelik kısmı.  
Eyüpsultan’da; ●İslambey Deresi’nin 670 metrelik kısmı.  
Esenler’de; ●Çinçin Deresi’nde 1.700 metre. 
Sarıyer’de; ●Çayırbaşı Deresi’nde 700 metre dere ıslahı yaptık. 
Üsküdar İlçesi’nde; ●Bekardere’de 172 m dere ıslahını tamamladık. 600 m yeni yapılacak 
ihale kapsamında tamamlanacaktır. 
Ayrıca; Sultanbeyli İlçesi’nde ●Naldöken Derelerinin ana ve yan kollarında ve Sancaktepe’de 
toplamda 37 km dere ıslahı, atık su ve yağmur suyu kanal imalatını da tamamladık. 
 
Islahı devam eden derelerimiz: 
Büyükçekmece İlçesi’nde; ●Kemerdere’nin 520 metrelik kısmı. ●Serinpınar Deresi’nde 
1.057 metre. 
Silivri’de; ●Gümüşyaka Derelerinin ıslah çalışmaları devam etmektedir. 
Üsküdar İlçesi’nde; ●Çavuşdere ıslahı kapsamında 750 m yağmur suyu tüneli işinin yer teslimi 
yapıldı. ●Bülbüldere’de de 650 m yağmur suyu tüneli işinin yer teslimini yaptık, çalışmalar 
başladı.  
Çavuşdere ve Bülbüldere’nin ıslahıyla, özellikle Üsküdar Sahilinde aşırı yağışlarda denizle 
karanın birleşimi gibi görüntülere rastlanmayacak, yağmur suyu tünelleriyle yüzeysel akan 
suların toplanarak Marmara Denizi’ne deşarj edilmesi sağlanacaktır. 
 
Planlanan dere ıslahlarımız: 
Tuzla İlçesi’ndeki tüm derelerde 26 km. 
Beykoz İlçesi’nde;● Beykoz Deresi’nde 1,5 km. 
Arnavutköy İlçesi’nde; Bolluca Deresi’nde 1,8 km. 
 
Şimdi de sizlere büyüklükleri ve etkileri bakımından farklı özellikleri olan derelerimizin ıslah 
çalışmalarından kısaca bahsetmek isterim. 
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●AYVALIDERE: Zeytinburnu, Güngören, Bayrampaşa, Esenler ve Bakırköy İlçelerinden 
geçen 31 km uzunluğundaki Ayvalıdere’nin en problemli Esenler Otogarı ile Çırpıcı Çayırı 
arasında kalan bölümü ile tramvay bölgelerinde 4.123 metre dere ıslahı yapmayı planlıyoruz. 
 
●AYAMAMA: Başakşehir, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler ve Bakırköy 
İlçelerinden geçen ve yan kollarıyla birlikte 42 km uzunluğundaki Ayamama Deresi'nin sorunlu 
olan yol ve kavşak geçişlerindeki mevcut kesitlerinin genişletilmesi, yetersiz ve güzergahı 
düzensiz olan mevcut dere güzergahının düzeltilerek için toplam 8,3 km’lik dere ıslahı yapmayı 
planlıyoruz. 
 
KURBAĞALIDERE: Göztepe Köprülü Kavşak ve  D-100 karayolunu geçen dere kısımları için 
2.300 m’lik dere ıslah çalışmasına başlanmıştır. 1250 metrelik kısmı sona eren ıslah 
çalışmalarında geriye kalan 1.050 metrenin bu yılın sonuna kadar bitirilmesi öngörülmektedir.  
 
Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri; 
İSKİ olarak artık sadece ıslahla yetinmiyoruz. Şimdi derelerin etrafındaki alanların peyzajlarını 
da planlıyoruz. Bu bağlamda kentimizin piknik ve dinlenme amacıyla kullanılabilecek yeşil 
alanlarını artıracağız. Dere bantlarını bisiklet parkurundan 10 metrede bir dikilecek yol 
ağaçlarına kadar zenginleştirmeyi, dere güzergahlarını yeşil kuşakla çevirmeyi planlıyoruz.  
 
Sadece Ayamama Deresi’nin Halkalı ve Çobançeşme kavşakları arasında yer alan 80 bin 
m2’lik kısmı, kentin hidrolojik, ekolojik ve rekreatif ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden 
tasarlanarak bölgeye yeşil alan kazandırılacaktır. Proje kapsamında yapılacak peyzaj faaliyetleri 
ile 50’den fazla bitki türünden, 1 milyona yakın ağaç ve bitkinin dikilmesi ile Ayamama Deresi 
bölgenin flora ve faunasına hizmet eden, halkımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşamasına katkı 
sağlayan ekolojik bir koridor haline getirilecektir. Ayrıca; Ayamama üzerindeki tarihi köprünün 
dere peyzajı ile bütünleşik ele alınması ile kültür mirasımızın korunması da sağlanacaktır. 
 
Planladığımız Peyzajlı Derelerimizin toplam alanı 647 bin m2’den fazla…  
●Sultanbeyli ve Sancaktepe İlçelerinde 270 bin m2, ●Tuzla’da 130 bin m2, ●Beykoz’da 40 
bin m2, ●Arnavutköy’de 150 bin m2 ●Çekmeköy’de 57 bin m2’lik yeşil alan ve rekreasyon 
alanı İstanbulluların hizmetine sunulacaktır. 
 
Peyzajlı dere projemiz kapsamında; yaklaşık 68 bin ağaç fidanı, 512 bin çalı fidanı ve 100 bin 
adet mevsimlik çiçek dikilecektir. 
 
Ayrıca; Büyükçekmece’de kamulaştırılan 120 bin m2’lik mutlak koruma alanlarının yıl sonuna 
kadar ağaçlandırılması ve peyzajının yapılması hedeflenmektedir.  
 
Derelerimizi, Kamera Görüntüleme Sistemleriyle anlık olarak kontrol ediyoruz. Kameralarla 
atık su takibi ve yağışlı havalarda taşkın kontrolü yapıyoruz. Sorun teşkil eden noktalara 
ekiplerimiz yönlendirilerek müdahale edilmektedir.  
Proje kapsamında 68 dere ve alt geçit kamerasının montajı tamamlanmıştır.    
 
Görev ve sorumluluk alanımızda yer alan derelerde ıslah çalışmalarının yanında, periyodik 
olarak gerçekleştirilen bakım ve temizlik faaliyetlerini de sürdürüyoruz. Böylece; derelerin 
akışkanlığını sağlıyor ve dere yatağında biriken malzemenin sıcak havalarda kokarak çevreye 
rahatsızlık vermesini önlüyoruz. Çıkarılan malzeme ve teressubatı da, çevreye zarar vermemesi 
için nihai depolama alanlarına naklediyoruz. 
 
Bu kapsamda; 2017 yılında temizlediğimiz 127 derede, yaklaşık 190 kilometrede çalışılarak, 
856 bin m3 teressubat çıkarılmıştır. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Uysal’ın da belirttiği gibi “Bir 
zamanlar İstanbul’da denize girilebilir yerler yok denecek kadar azdı. Şimdi ise denize 
girilemeyen yerler yok denecek kadar az... Hedefimiz İstanbul’un tüm kıyılarında denize 
girilebilir kriterleri yakalamak.” 
 
İşte bu hedef doğrultusunda İSKİ olarak İstanbul’un sahillerini, İstanbullularla buluşturmak 
için çevre koruma yatırımları gerçekleştiriyoruz. Bu çevre koruma yatırımları sonucunda 
yapılan analiz ve kontroller plajlarımızın büyük ölçüde temizlendiğini, başta Şile olmak üzere 
“Mavi Bayrak” kriterlerindeki sahillerimizin artmakta olduğunu göstermektedir.  
 
Bu çalışmalara katkıda bulunmak aracıyla İstanbul sahillerinde 96 adet yüzülebilir bölgeden 15 
Mayıs ile 15 Eylül dönemlerinde, ayda iki kez olmak üzere deniz suyu numuneleri alıyoruz. 
Alınan numuneler mikrobiyolojik açıdan analiz edilmekte, elde edilen analiz sonuçları “Yüzme 
Suyu Kalitesi Yönetmeliğine” göre değerlendirilmektedir.  
 

Çok Kıymetli Meclis Üyeleri, Sayın Başkanım, 
İstanbul’un su ve atık suyu ile ilgili bugününe ve geleceğine katma değer sağlamak için 
Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde özellikle yenilenebilir enerji alanında Ar-Ge 
faaliyetlerine büyük önem veriyoruz.  
 
İdaremiz şehre içme suyu ulaştırmak ve atık suları uzaklaştırmak için bütün İstanbul'un 
tükettiği enerjinin %3,35'ini tek başına kullanmaktadır. Tesislerimizdeki enerji giderlerini 
azaltmak için, yeni uygulamaları takip ediyor, maliyet-fayda dengesini gözeterek projeler 
geliştiriyoruz. 
 
Bu kapsamda tesislerimizdeki su depoları, havuzlar, bina çatıları ve uygun araziler üzerine 
“Güneş Enerjisi Santralleri” kuruyoruz. İkitelli Fatih Sultan Mehmet İçme Suyu Arıtma 
Tesisine 1,2 Megawatt gücündeki Güneş Enerjisi Santrali devreye alındı. İstanbul’daki en büyük 
GES olma özelliğini taşıyan projede, tamamen yerli teknoloji kullandık. 
 
Türkiye’de ilk kez kullanılan yüzer sistem güneş panelleriyle de çevreyle dost, temiz enerji 
üretim kapasitemizi artırmayı amaçlamaktayız. Bu doğrultuda Büyükçekmece Gölü üzerinde 
yürüttüğümüz projeyle şimdilik 250 Kilowatt gücündeki “Yüzer Güneş Enerjisi Santrali” 
işletilmektedir.  
 
Tesislerimizin enerji ihtiyacının bir bölümünün rüzgar enerjisinden karşılanması ve baraj 
havzalarındaki hava koridorlarından enerji üretmek için proje çalışmalarımız da devam 
etmektedir. Terkos Barajı tesislerine 15 Megawatt gücünde “Rüzgar Enerjisi Santrali” 
kuruyoruz. Rüzgar tarlası için model çalışmalarının yapıldığı projede türbinlerin yeri de 
belirlenmiştir. 
 
Ölçüm çalışmaları yapılan bir Ar-Ge projesiyle 189 kilometre uzunluğundaki Melen isale 
hattının yapılaşmaya kapalı olan alanlarını “Rüzgar ve güneş enerjisi” elde etmek için 
değerlendirmeyi planlıyoruz. Hazırlık aşamaları devam eden projeyle, Melen’den hem su 
taşınarak, hem de enerji üretilerek ülke kaynakları çok boyutlu değerlendirilmiş olacaktır. 
 
Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak bu devasa şehre kesintisiz içme suyu vermekte, atık 
suları sağlıklı bir şekilde uzaklaştırmaktayız. Bunu gerçekleştirirken de akıllı şebeke 
uygulamalarıyla ileri teknoloji tabanlı yerli ve milli bir su ve atık su yönetimini geliştirmeyi 
hedefliyoruz. Etkin bir “Akıllı Şebeke” yönetimiyle 21 bin kilometreyi aşan içme suyu şebeke 
hattıyla, 17 bin kilometreden fazla atık su hattını uzaktan kontrol ediyoruz. Her türlü ayrıntılı 
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bilgiyi alabilmek, gerçekçi tahminleri yapabilmek, şebekenin anlık ihtiyaçlarına anlık cevap 
verebilmek uyguladığımız Akıllı Şebeke sistemlerinde kolaylıkla mümkün olabilmektedir. 
 
Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, 
Bilindiği üzere bütün dünyada halk sağlığını korumak için kullanılan dezenfeksiyon 
işlemlerinden önemli bir tanesi de suyun Klorlanmasıdır. Ancak; sağlıklı su bakımından gerekli 
olan bu uygulama, kısmen de olsa hoşnutsuzluk yaratabilmektedir. Bu doğrultuda 15 milyonu 
aşan kente 7 gün 24 saat kesintisiz içme suyu vermekle yetinmeyip, İstanbulluların musluk 
suyuyla ilgili tat ve koku memnuniyetini de artırmaya çalışıyoruz.  
Akıllı şebeke uygulamalarımız doğrultusunda İstanbul’un her yerine aynı kalitede içme suyu 
ulaştırmak istiyoruz. Bu kapsamda içme suyu arıtma tesisleri ile su dağıtım sisteminde bulunan 
depolarımızda merkezi haberleşmeli online “Klor ölçüm sistemleri” temin edilmiştir. Şebeke 
üzerinde belirlenen farklı 11 adet son kullanıcı noktası ile 88 su deposunda, 100 klor 
cihazının kullanıldığı projede şebeke suyunun klor parametreleri anlık olarak takip edilmektedir. 
Böylece şebeke ağı boyunca homojen Klor değerini sağlayarak tüketicide tat ve koku 
memnuniyeti en yüksek seviyede tutmaya çalışıyoruz.  
Klor Ölçüm Sistemleri Projemiz de, Yerel Yönetimler Arası En İyi Uygulama 
Yarışması’nda Kongre Özel Ödülüne layık görülmüştür.  
 
Bir başka projeyle de suyun tat ve koku kalitesini yükseltmek için içme suyu arıtma 
tesislerimizde Hidrojen Peroksit ve Ozonla oksidasyon sistemlerinin tasarım/işletme 
uygulanabilirliğini araştırıyoruz. Mayıs ayında devreye alınan ve yerli mühendislik çalışmaları 
ile geliştirilen tasarımda Hidrojen Peroksit ilavesi ile ön oksidasyon için kullanılan Ozonun 
etkinliği artırılmakta, daha yüksek organik madde giderimi sağlanmaktadır. 
 
İlk etapta Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesislerine kurulumu yapılacak olan Granül Aktif 
Karbon uygulamasında ise; mikrokirletici ve organik maddelerin  giderilebilirliğini 
araştıracağız. Yıl sonuna kadar bütün arıtma tesislerine kurulumlarının tamamlanması beklenen 
projede, Dozlama Sisteminin imalat süreci başlamıştır. 
 
İçme suyu arıtmada kullandığımız Klorün elektroliz yöntemiyle yerinde elde edilmesine 
yönelik başka bir Ar-Ge projemiz de mevcut. Projemiz sonunda maliyet/fayda analizlerine göre 
bu yöntemi arıtma sistemlerimize entegre edebileceğiz. Projede hazırlıklar tamamlanmış olup, 
yaz aylarında Danamandıra, İsaköy ve Yalıköy İçme Suyu Arıtma Tesislerinde “Yerli malı klor 
jeneratörü ile yerinde klor üretimi” uygulamasına başlanacaktır. 
 
İstanbul’da 1995 yılında yüzde 51,90 seviyesinde olan kayıp-kaçak su oranını, yapılan 
çalışmalar ve uygulanan yeni yöntemler sayesinde yüzde 23,61’e düşürmeyi başardık. İstanbul 
için bunu yeterli görmediğimizi ve mücadelemizi sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Bu 
doğrultuda Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2014 yılında çıkarılan İçme Suyu Temin ve 
Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen usûl ve 
esaslara uyan tek kurum İSKİ olmuştur. 
 
Akıllı Şebekeler kapsamında kayıp-kaçakla mücadelede yürütülen projelerde debimetre 
alanları belirledik. Buralardan merkezimize ulaşan veriler sayesinde şebekeye verilen su ile 
faturalandırılan su net olarak ölçülebiliyor. Böylece bir bölgedeki kayıp-kaçak oranı 
görülebilmekte, bu veriler ışığında önlemler alınabilmektedir. 
 
Bu arada; akıllı şebeke projelerimizden olan Sultanbeyli ve Sancaktepe’deki kayıp-kaçak 
oranını yüzde 30’lardan, yüzde 13’lere kadar azalttığımız çalışmamızla Etkin Belediye 
Yarışması’nda birincilik ödülüne layık görüldüğümüzü de belirtmeden geçmek istemedim. 
Avrupa Bölgesi’nde de Eyüp Kemerburgaz pilot bölgesinde de kayıp-kaçak oranı yüzde 30’dan 
yüzde 14,71’e düşürülmüştür. 
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Yeri gelmişken su kayıp-kaçaklarının tespitinde uydulardan da yararlanmayı planladığımız yeni 
bir teknolojiden söz etmek istiyorum. Proje aşamasındaki çalışmayla gelişmiş uydu ve 
sensörleri kullanılacak. Böylece; şehirdeki kayıp ve kaçakların yerlerinin tespiti ve olası bir afet 
sonrasında içme suyu ve atık su hatlarındaki hasarın ivedilikle tespiti gerçekleştirilecektir. 
 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak en az kayıp-kaçakla içme suyu şebekesinin 
işletilmesini hedeflemekteyiz. Su kayıplarının azaltılmasında stratejik hedefimiz yüzde 
10,2’dir.  
 
İSKİ'de ithal malzeme ve ekipman kullanımlarını mümkün olduğunca aşağılara çekmeye gayret 
ediyoruz. Bu kapsamda 2017 yılında yaptığımız mal ve hizmet alımlarının yaklaşık %75’i 
yerli olarak gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda yerli ve milli su teknolojisi hedefimizi daha 
sistemli, daha sonuç odaklı bir yaklaşımla ele aldık ve Yerli Teknoloji Ofisimizi kurduk.  
İthal etmek zorunda olduğumuz mal ve hizmetlerin, yerli kaynaklardan tedarik edilme oranını 
artırmak istiyoruz. Nihai maksadımız, ülke sermayesinin yurt içinde kalması ve su sektöründe 
milli teknoloji imkanlarımızın geliştirilmesidir. 
Yerli Teknoloji Ofisimiz, geçen yıl Mart ayında ve bu yıl 4 Nisan’da “Su ve Atık Su 
Sektöründe Yerli Ürün Çalıştayı” düzenledi. Yerli Teknoloji Ofisi düzenlediği çalıştaylar 
vasıtasıyla da, yerli teknoloji üretme kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak kurumumuza 
katkı sağlamaktadır. 
 
Suyun kaynağından alınıp arıtılmasına, terfi ettirilmesinden aboneye dağıtılmasına ve toplanıp 
arıtılarak deşarj edilmesine kadarki serüvenine merkezi bir kontrol sağlamak amacıyla İSKOM- 
İstanbul Su Koordinasyon Merkezimizi bu yıl sonuna kadar hizmete alıyoruz. 
 
Abonelerimizin sorunlarına daha hızlı müdahale edilebilmesi için Alo 185 ile entegre olacak 
İstanbul Su Koordinasyon Merkezi’nde suyla ilgili tüm acil durumların görüşülebileceği Kriz 
Masası oluşturulacak, eğitim ve simülasyon odaları, Kurumsal Varlık ve Enerji Yönetimi 
konularında çalışmalar yapılacaktır. 
 
Sayın Meclis Üyelerimiz, Sayın Başkanım, 
Sözlerime başlarken  yüzyıllardır süregelen hoşgörü ve barışın sembolü Mevlana Celaleddin 
Rumi’nin bir öğüdünden bahsetmiştim. Evrensel dehamız başka bir öğüdünde; “Tevazu ve 
alçakgönüllülükte toprak gibi ol” demektedir. Makam, servet ve şöhret gibi gelip geçici 
şeylerin sadece insanlara yardım etmek için kullanılması gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır. 
Mevlana’nın bu öğüdünü düstur kabul eden İdaremiz, milyonlarca İstanbulluya su gibi kutsal bir 
ihtiyacı sunarak hizmet etmenin huzurunu yaşamaktadır. 
İSKİ olarak İstanbul'a, İstanbullu’ya yakışır hizmeti sunuyoruz. 
 
Saygıdeğer Meclis Üyeleri, 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak en büyük hedefimiz; modern çağın gereksinimlerine 
uygun içme suyu üreten, atık suları uzaklaştıran bir kurum olmaktır. Bir diğer hedefimiz ise; 
hizmet kalitemizi yükseltecek ve sektörümüzdeki diğer su idarelerine örnek olacak standartlara 
ulaşmaktır. Bu doğrultuda; daha kaliteli bir yönetim sistemi oluşturuyoruz. 
 
Yönetim sistemimizin kuralları tanımlı, tanımlanan kurallara bağlı, kuralların revize edildiği ve 
sürekliliğinin sağlandığı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tesislerimize başta ISO 9001-2015 
olmak üzere Kalite Belgesi almaya devam ediyoruz. 
 
Bütün faaliyetlerimizin bağımsız bir şekilde 3. taraflarca denetlenmesi için ilk etapta İkitelli 
İçme Suyu Arıtma Tesislerine Uluslararası Standartlar Teşkilâtı (ISO) tarafından verilen 
belgeleri aldık. Diğer tesislerimiz için de kalite belgelerinin alınması için süreç başlatılmıştır. 
 



15 
 

İstanbulluların memnuniyetini sağlamak için -sayısını hızla artırdığımız- şimdilik 31 ilçedeki 
Şube Müdürlüğümüzle “yerinde hizmet” veriyoruz.  
Bir yandan da, “Her ilçeye bir şube binası” hedefiyle yeni şube binaları inşa ediyoruz. Bu 
doğrultuda; Esenler ve Beykoz’da yeni şube müdürlüklerimizin inşaatına başladık. Beykoz, 
2019’un ilk yarısında hazır. Esenler Şube Müdürlüğümüzü 2020’de hizmete alıyoruz.  
Zeytinburnu Şube Müdürlüğü hizmet binası ihale aşamasında... Beylikdüzü, Bakırköy ve 
Gaziosmanpaşa Şube Müdürlüklerinin de projelerini hazırladık.   
 
Bugün İSKİ'nin 6 milyon 360 bin abonesi bulunmaktadır.  
Artık her abonelik işlemi, abonelik adresinden bağımsız olarak her Şube Müdürlüğümüzde 
yapılmaktadır.  
Vatandaşlarımız Şube Müdürlüklerinin yanı-sıra internet sitemiz, Alo 185 Çağrı Merkezimiz 
ve e-Devlet üzerinden de abonelik işlemlerini kolaylıkla yapabilmektedirler. 
Bilgi işlem altyapımız sayesinde bütün işlemler, e-Şube üzerinden gerçekleştirilebiliyor. 
Çağımızın olmazsa olmazı olan internet teknolojisinden faydalanarak “e-Keşif” 
uygulamalarımızla verilen her türlü abonelik hizmetini, bürokratik ağırlıklardan uzaklaşarak 
hızlandırıyoruz.  
 
Tüm şubelerimizden verdiğimiz Mobil İSKİ hizmeti sayesinde, abonelik işlemlerinde ıslak 
imza gerektiğinde vatandaşımızın adresine gidilerek işlemi tamamlanmaktadır.  
Cumartesi dahil haftanın 6 günü verdiğimiz bu hizmetimizde Nisan 2017’den bugüne 70 bin 
364 vatandaşımızın abonelik işlemi Mobil İSKİ hizmetimizle kendi yerlerinde yapılmıştır. 
 
Sayın Meclis Üyelerimiz, Sayın Başkanım, 
Vatandaşlarımızın bize ulaşması, talep ve önerilerini iletmesi için her türlü mecrayı aktif olarak 
kullanmaktayız. 2017 Yılı Nisan ayından bugüne Çağrı Merkezimize yaklaşık 677 bin 
bildirimde bulunulmuştur. Sorunların çözümünde de en hızlı şekilde gerekli müdahaleler 
yapılmaktadır. Ardından, vatandaşlarımıza geri dönüş yapılarak sorunun giderilip-giderilmediği, 
yapılan çalışmadan memnun olup-olmadıkları sorgulanmakta ve raporlanmaktadır. 
 
Abonelerimize güvenli, hızlı erişimli fatura ödeme kolaylığı sağlamak için, “Fatura 
Tahsilat Kanallarını” artırıyoruz. Veznelerimiz dışında; ●Anlaşmalı Bankalar, ●Yetkili Ödeme 
Merkezleri, ●Kiosklar, ●e-Tahsilat, ●Alo 185 Çağrı Merkezi, ●PTT, ●e-Devlet gibi alternatif 
ödeme kanalları oluşturduk. Bu kapsamda ülkemizdeki Su İdareleri arasında ilk defa e-Devlet 
üzerinden fatura tahsilatının İSKİ tarafından başlatıldığını da belirtmeden geçmek istemedim. 
 
 “Akıllı Sayaç” uygulaması ile anlık su tüketimini takip ve kontrol ediyoruz. Projeyle; 
tüketimlerin okunarak faturalandırılması, sayaca yapılacak müdahalelerin takibi, usulsüz 
kullanımların engellenmesi, tüm açma-kapama işlemlerinin kontrolü ile hatalı okumaların 
azaltılması “uzaktan” yapılmaktadır.  
Pilot uygulaması Büyükçekmece ve Sancaktepe’de yapılan çalışmada, su kaybını anlık takip 
etmeye yönelik 533 adet uzaktan okumalı sayaç monte edilmiştir. 
 
Ayrıca; 20 bin adet akıllı sayacın ihalesi yapılmış olup, sözleşme aşamasındadır. 688 Adet 
Akıllı Sayacın da ihale süreci devam etmektedir. 
 
Yerinde yönetim ilkesinden hareketle arızalara kısa sürede müdahale ediyor, atık su ve içme 
suyu hatlarında yapım, bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Vatandaşların 
kesintilerden olumsuz etkilenmesinin asgariye indirilmesi için de Vana Yönetim 
Uygulamasıyla arızalara daha hızlı çözüm getirilmektedir. 
 
Bu kapsamda; ●Yaklaşık 136 km atık su kanal imalatı, ●28 Bin 442 adet bina atık su kanalı 
bağlantısı, ●206 Bin 857 adet tıkalı atık su kanalı açılması, ●15 Bin 973 adet bina içme suyu 
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şebeke bağlantısı, ●165 Bin 610 adet içme suyu şebeke arızası onarımı, ●123 km içme suyu 
hattı ile ●Su kesintilerinin daha dar alanda yapılabilmesinin sağlanması için şebeke borusu 
üzerinde 1.086 adet vana değişimi ile 987 vana montajı yapılmıştır. 
 
İstanbul’da çevreyi ve sosyal hayatı etkilememek için kazısız teknolojilerle altyapı tesislerinin 
kaplama ve rehabilitasyonunu gerçekleştiriyoruz. 
 
Bu kapsamda, CIPP ile FOLD ve FORM yöntemiyle 2017’den bugüne; Bakırköy, Silivri, 
Ataşehir, Üsküdar ve Pendik İlçelerinde 7 bin 662 metre atık su kanalı kaplaması, 
rehabilitasyonu ve yönlendirilmiş yatay delgi teknolojisi kullanılarak boru döşenmiştir. 
 
İstanbul’da 15 bin km’yi aşan kanal şebeke hattındaki arızaların tespiti ve giderilmesi için 3 
Boyutlu kameralarla temizlik ve görüntüleme yapılıyoruz. 
 
Yüksek çözünürlüklü ve 3D görüntü alma özelliği ile kanalı bir bütün halinde gösteren bu 
kameralarla daha detaylı, kolay ve hızlı arıza tespitleri yapabiliyoruz. Bu yöntemle 2017 yılında 
yaklaşık 1.709 km atık su kanalının periyodik görüntüleme ve temizliğini gerçekleştirdik. 
 
Hizmet kalitemizi ölçmek, olan veya olabilecek sorunları tespit edip gidermek, müşteri 
memnuniyetinin artmasına katkıda bulunmak için sürekli tarafsız denetimler gerçekleştiriyoruz. 
 
Uygulamaya başladığımız proje kapsamında vatandaşla iletişime geçtiğimiz her noktada açık ve 
gizli olmak üzere 4.452 hizmet denetimi, 800 vatandaş memnuniyeti görüşmesi 
gerçekleştirilecektir. Ayrıca şantiye denetimleri kapsamında; bilgilendirme, güvenlik, çevresel 
etki, kalite ve temizlik kriterlerinin de göz önüne alınacağı 6.000 adet şantiye denetimi ile 
400 vatandaş memnuniyeti görüşmesi de gerçekleştirilecektir. 
 
İdaremizin hizmet kalitesini ölçmek, bu doğrultuda yapılanları ve sonuçlarını değerlendirmek 
için Mükemmellik Modeli çalışmalarına başladık. 
 
Bu doğrultuda Avrupa Kalite Yönetim Vakfı tarafından oluşturulan ve ülkemiz 
temsilciliğini KalDer’in yaptığı EFQM Mükemmellik Modeli araştırma bulgularının ve ulaşılan 
sonuçların İdaremize büyük katkılar sağlayacağı öngörülmektedir. Çalışma kapsamında Ulusal 
Kalite Hareketi için tören yapılması ve akabinde KalDer denetçileri tarafından yapılacak dış 
değerlendirme ile İdaremizin EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesindeki puan ölçümleri 
yapılacaktır. 
 
Şehrimizin yaşayabileceği değişimi her yönüyle bugünden tahmin etmek ve gerekli tedbirleri 
almak bizlerin görevi. Bunun için yeni bir “İçme Suyu ve Kanalizasyon Master Planı” 
hazırlığı içindeyiz. 
 
Çalışmayla; yeterli ve etkin su, atık su ve yağmur suyu hizmetlerinin çevresel, finansal ve 
kurumsal olarak sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesini hedefliyoruz. Kısa, orta ve uzun dönem 
planlama, yatırım ve işletme politikalarımızın belirlenmesini amaçlıyoruz. 
Master Plan ihale aşamasında olup, değerlendirmeleri davam etmektedir. İçme Suyu ve 
Kanalizasyon Master Planı çalışmalarına bu yıl içinde başlanacaktır. 
 
Saygıdeğer Meclis Üyeleri, 
İSKİ olarak hayat kaynağımız olan suyla ilgili tecrübemizi paylaşmaktan büyük bir memnuniyet 
duyuyoruz. Sadece su ve atık su alanlarında görevlerimizi yerine getirmekle yetinmeyip, 
sorumluluk hissettiğimiz toplumsal sorunların çözümü ve daha iyi bir çevre için gönüllü katkıda 
bulunmaya çalışıyoruz. 
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Bu doğrultuda; ulusal ve uluslararası nitelikte düzenlenen çalıştay, forum, bilişim zirveleri ve 
fuarlara etkin bir şekilde destek veriyoruz. Su ve çevre koruma alanlarında hayata geçirdiğimiz 
projeleri bu organizasyonlarda tanıtma ve paylaşma fırsatı buluyoruz.  
Bu doğrultuda; su özelinde sektör paydaşlarının bir araya geleceği İstanbul Su Kongresi ve 
Fuarı’nda sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için 11 ile 13 Ekim 
2018 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde düzenleyeceğimiz “istsu Kongre ve 
Fuarı’na” teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır. 
 
Afrika ülkelerinden Balkanlara, Bosna’dan Fizan’a kadar geniş bir coğrafyadan gelen su 
idarelerinin heyetleriyle tesislerimizin işleyişi, içme suyu temini ve kalitesi, atık su teknolojileri 
gibi konularda bilgi ve tecrübemizi paylaşıyoruz. 2017 yılında İdaremizi 4 yerli ve 18 yabancı 
olmak üzere 254 misafirimizin bulunduğu 22 heyet ziyaret etmiştir.  
 
İSKİ, sadece su ve kanalizasyon idaresi olarak değil, verilen eğitimler doğrultusunda 
“Akademi” olarak da hizmet etmektedir. Diğer su idarelerine sahip olduğumuz bilgi ve 
tecrübeyi aktarıyoruz. Bu amaçla; Su ve Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletimi, Kayıp-Kaçak ve 
Çamur Yönetimi konularında eğitimler veriyoruz. 
 
Geleceğimiz için bilinçli tüketiciler yetiştirebilmek amacıyla geleneksel hale getirdiğimiz su 
temalı yarışmalar düzenliyoruz. İstanbul genelindeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 
yarışmamıza geçen yıl kompozisyon, afiş, slogan, fotoğraf, karikatür, ve şiir kategorilerinde 
katılım sağlandı. “Söz KonuSU Olunca” yarışmasının ödülleri 22 Mart 2017 Dünya Su 
Günü’nde görkemli bir törenle de sahiplerini buldu. 
Ben, bu vesileyle bir kez daha huzurlarınızda yarışmaya katılan bilinçli tüm gençlerimize 
emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, aileleri ve öğretmenlerine şükranlarımı sunuyorum. 
 
Sevgili öğrencilerimize suyun önemini anlatmaya çalıştığımız interaktif “Damlacık Okullarda” 
tiyatro gösterisiyle de çocuklarımıza ulaşıyoruz. Bugüne kadar 104 okula gidilerek yaklaşık 40 
bin öğrenciye ulaştığımız projemizde bu eğitim-öğretim yılı için toplamda 124 okula gitmeyi 
hedefliyoruz. 
 
Anaokullarındaki miniklerimize de bugüne kadar 195 bin “Damlacık” faaliyet kitapçığı 
dağıttık. Ortaokul öğrencilerimize yönelik olarak da 6 bin 500 okula ulaşarak 188 bin tesis 
maketi dağıtımını gerçekleştirdik.  
 
Tesislerimize eğitim gezileri ve okullarda eğitim seminerleri de gerçekleştirmeye devam 
ediyoruz. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde 192 okuldan yaklaşık 8 bin öğrenci ve 
öğretmen eğitim gezileri programına katılmışlardır. 
 
300 Okulumuza da “Su Kullanma Bilinci Seminerleri” verilmiş olup; yaklaşık 30 bin öğrenci 
ve öğretmenin katılımı sağlanmıştır. 
 
Bilindiği gibi İdaremiz tüm faaliyetlerini su ücretleriyle gerçekleştirmektedir. Sağlıklı ve 
kesintisiz içme suyu ulaştırabilmek için bunu almak zorundayız. Biz, 1 m3 suyu, yani yaklaşık 
52 damacana kaliteli suyu 4 lira 52 kuruştan veriyoruz. Ancak yinede su fiyatları, özellikle dar 
gelirli bazı vatandaşlarımızı zorlayabilmektedir. Bu durumu hassasiyetle değerlendiren İdaremiz, 
yaşlılarımız başta olmak üzere, yardıma muhtaç vatandaşlarımız ve dar gelirli ailelerin 
gözetilmesi adına “Sabit Özel Tarife Grubu” oluşturdu. Özel Tarife, süreçle ilgili altyapının 
tamamlanmasının ardından yürürlüğe konulacaktır. 
 
Malumunuz olduğu üzere; geçen yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun 
Hükmünde Kararname ile İSKİ’de hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan 3 bin 143 alt 
işveren personelin, 3 bin 15’i işçi statüsünde kadroya alındı.  
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Aramıza tekrar ve yeniden katılan personelimize “Hayırlı olsun” temennisinde bulunuyorum. 
 
Aktarılmayan personelin gerekçesinin de emeklilik, kendi istekleri doğrultusunda kadroya 
geçmeme, sınava girmeme ve güvenlik soruşturmaları gibi sebeplere dayandığını belirtmek 
isterim. 
 
Sayın Başkanım, Çok kıymetli Meclis Üyeleri, 
İstanbul’da nüfusun artması, aynı zamanda su kaynaklarının ve atık su altyapısının da aynı 
oranda sürekli geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 10 Yıl önce 12,5 milyon olan İstanbul’un 
nüfusu her yıl 250-300 bin civarında artarak 15 milyon 29 bine ulaşmıştır. Birçok Avrupa 
ülkesinden daha fazla nüfusa sahibiz. Tüm bu veriler doğrultusunda İstanbul’da susuzluk 
yaşanmaması, çevre problemlerinin adım adım çözülmesi sizlerin, İstanbul Büyükşehir 
Belediyemizin destekleriyle, İdaremizin gayretli çalışmaları neticesinde gerçekleşmektedir. 
 
Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyelerimiz, 
İstanbul’un en uç noktalarına kadar, en iyi hizmeti sunmayı şiar edinmiş olan İdaremiz; 
projelerini gerçekleştirme yolunda geleceğe yönelik çalışmalarına sizlerle birlikte emin adımlarla 
devam etmektedir. 
 
Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizi dünyanın en 
büyük 10 ekonomisinden biri haline getirme ülküsünden hareketle faaliyetlerimizi 2023 
hedeflerimize ulaşmak için hızlandırıyoruz. Desteğinizi yanımızda hissederek, sizlerden 
aldığımız güçle bunu başaracağımıza inanıyoruz. 
 
Saygıdeğer Meclis Üyeleri, 
Planlama, yatırım, işletme ve diğer tüm faaliyetlerimizle ilgili olarak 2017 yılı bütçemiz 7 
milyar 23 milyon 931 bin TL’dir. Biz bu bütçenin 2 milyar 84 milyon 840 bin TL’sini 
yatırımlarımızda kullandık. 2017 Bütçemizin yüzde 32’sini yatırımlarımız oluşturuyor. 
 
Bu rakamlar; İSKİ'nin dünya çapında itibarlı, güçlü ve güvenilir bir kurum olduğunu idari ve 
mali açıdan bir kez daha ispatlamaktadır. 
 
Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyelerimiz, 
Konuşmam sırasında öğrencilerimize yönelik Söz konuSU yarışmamızdan bahsetmiştim. 
Ödül almak için dereceye giremese de bir çocuğumuzun yazdığından etkilendiğimi 
samimiyetimle ifade etmek istiyorum…  
 
“Şükür olmazdı, su olmasaydı” diye yazmıştı şiirinin bir dizesinde... 
Şükürler olsun ki; bizler, bu en büyük nimete sahibiz... 
Allah’ın bizleri sudan mahrum etmemesini diliyorum. 
 
Konuşmama son verirken, huzurlarınızda görevlerini 7 gün 24 saat büyük bir özveride bulunarak 
layıkıyla yerine getirmeye çalışan mesai arkadaşlarıma, desteklerini bizden esirgemeyen başta 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Uysal Beyefendiye, siz değerli meclis 
üyelerimize ve çok kıymetli İstanbul halkına en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyor, 
yağmur yüklü bulutlar gibi bizleri bereketiyle donatan Ramazan ayınız Mübarek olsun 
diyorum… 

 
Fatih TURAN 

İSKİ Genel Müdürü 
                                                           
 


