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İçmesuyu ve atıksu yatırımlarımızı anlatmaktan, İstanbulumuz için 
ürettiğimiz projelerden bahsetmekten kıvanç duyuyoruz.

14 milyonu aşan nüfusu ile günlük ortalama 3 milyon metreküp su 
tüketiminin gerçekleştiği İstanbul’da, suyun kalitesini muhafaza 
etmek için barajdan musluğa kadar içmesuyumuzu her aşamada 
takip ediyoruz.

İstanbul’un artan su tüketimini ve küresel iklim şartlarını dikkate alarak 
projelerimizi uzun vadeli olarak planlıyoruz. Şehrimizi susuz bırakma-
mak için geleceğe yönelik su temin projelerimiz devam ediyor. Melen 
Barajı’ndan temin edilen sudan maksimum düzeyde faydalanabilmek 
için Melen 3. Aşama Projesi’ne devam ediyoruz.

Atıksu alanında da yatırımlarımız hızla devam etmektedir. Topladığımız 
atıksuların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak 
amacıyla 9’u ileri biyolojik olmak üzere 80 adet atıksu arıtma tesisi 
ile hizmet vermekteyiz. Atıksu arıtma tesislerinin sayısındaki bu artı-
şın yanı sıra tesis özelliklerinde de büyük ilerleme kaydettik ve dünya 
çapında ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleri inşa ettik.

Atıksu arıtma tesislerimizin yapımına devam ederken, bir yandan da 
şehirden topladığımız atıksuları arıtma tesislerine ulaştıracak devasa 
atıksu tünellerinin inşasını sürdürüyoruz.

Hizmete aldığımız projeler ve devam eden yatırımlarımızın da 
tamamlanmasıyla İstanbul ve İstanbullular için başlattığımız hizmet 
koşusunun devam edeceğini belirtir, selam ve saygılarımı sunarım.

Fatih TURAN 
İSKİ Genel Müdürü

Aziz 
İstanbullular,

Çağlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış dünyanın sayılı 
metropolleri arasında yer alan İstanbul’a yeni tesisler kazandırmak için 
kararlı adımlarla ilerlemekteyiz. Yapılan tüm çalışmalar, kentin gelece-
ğine, gelecek nesillere yapılmış yatırımlardır.

Eşsiz güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle bir çekim merkezi olan 
İstanbulumuzun büyük bir metropol olmasından kaynaklanan prob-
lemlerini gerçekleştirdiğimiz dev yatırımlarla çözüme kavuşturuyoruz.

Dünya rekoru sayılacak kadar kısa bir sürede hayata geçirdiğimiz 
yatırımlarla aziz İstanbulluları yaşadıkları problemlerden kurtardık. 
Hizmete aldığımız içmesuyu yatırımları sayesinde, İstanbul halkı artık 
susuz geçen günleri kötü bir anı olarak hatırlıyor.

Artık İstanbul’da musluklardan 24 saat kesintisiz Dünya Sağlık Teşkilatı 
ve Avrupa Birliği Standartlarında kaliteli su akıyor.

Gerçekleştirdiğimiz çevre yatırımlarımız neticesinde Haliç’te, İstanbul 
Boğazı’nda ve Marmara Denizi’nde sağladığımız başarı sadece hemşe-
rilerimizin değil dünyanın da takdirini topluyor.

Dünyanın en temiz şehirlerinden biri olan İstanbul’un atıksu hattının 
uzunluğu 16 bin 556 kilometre.

Yaptığımız yatırımlarla atıksu arıtımını, yüzde 9’dan yüzde 99’lara 
çıkarttık. Böylece Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından 
öngörülen denize girilebilirlik kriterlerini yakaladık. İstanbullu kendi 
sahillerinden denize girebilir hale geldi.

Bu vesile ile yaptığımız projeleri ve hizmetleri destekleyen herkese 
şükranlarımı sunuyorum. İSKİ başta olmak üzere gecesini gündüzüne 
katan tüm mesai arkadaşlarımı ve inşaatları yapan firma çalışanlarını 
başarılarından dolayı kutluyorum. Bugüne kadar yaptığımız ve devam 
eden tüm yatırımlarımızın geleceğimiz için hayırlı olmasını temenni 
ediyorum.

Sizleri sevgiyle selamlıyor, saygılar sunuyorum.

Dr. Kadir TOPBAŞ 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Saygıdeğer 
İstanbullular,



Hizmet Verilen Nüfus :

Toplam Hizmet Alanı :

Abone Sayısı :

Su Şebeke Uzunluğu :

İsale Hattı Uzunluğu :

Su Kaynaklarının Verimi :

Şehre Verilen Ortalama Su :

İçmesuyu Arıtma Tesisleri Sayısı :

İçmesuyu Arıtma Tesisleri Kapasitesi :

Su Depolarının Sayısı :

Su Depolarının Hacmi :

Kanal Şebeke Uzunluğu :

Kolektör Uzunluğu :

Tünel Uzunluğu :

Atıksu Arıtma Tesisleri Sayısı :

Atıksu Arıtma Tesisleri Kapasitesi :

14.804.116

5.461 km2

6.101.133

18.610 km

2.495 km

1.660.000 m3/yıl

2.728.477 m3/gün 

18 adet

4.395.600 m3/gün

125 adet

1.341.699 m3

15.352 km

1.002 km

202 km

80 adet

5.753.215 m3/gün

RAKAMLARLA  
İSTANBUL

İSKİ Vezneleri 16:30’a kadar açık!

iOS ve Android Uygulamalarıyla

İSKİ Cebinizde!

Alo 185’ten sesli yanıt sistemi ile abonelik 

işlemleri! / Kredi kartı ile fatura Ödeme!

Abonelik işlemleri İSKİ e-Şube’de!

Mobil İSKİ ile yerinde hizmet veriyoruz.

İSKİ,
e-Devlet’te!



İSKİ’nin ileri biyolojik atıksu arıtma hamlesi 
hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 
Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin 2. 
Kademesinde çalışmalara başlandı.

Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2. 
Kademesi günde 240 bin metreküp atıksuyu 
arıtabilecek kapasitede inşa edilecek ve yaklaşık 
1 milyon 100 bin kişiye hizmet verecek. Tesisin 2. 
Kademesi tıpkı 1. Kademede olduğu gibi atıksuları, 
karbon, azot ve fosfor giderimi yaparak ileri arıtma 
yöntemleriyle arıtacak.

Ayrıca çalışmalar kapsamında membran tesisi de 
inşa edilecek. İleri derecede atıksu arıtımı yapılan 
bu sistemle arıtılacak atıksularla, Ataköy sahil 
bandındaki park bahçelerin sulaması yapılacak. 
Tesis için günlük 30 bin metreküp kapasitelik 
inşaat yapılacak. İlk aşamada 20 bin m3/günlük 
kısmına tesis kurulacak. 

Projenin tamamı yaklaşık 84 milyon euroya mal 
olacak. 2016 Haziranında başlayan projenin 2018 
yılında tamamlanması planlanıyor.

Ataköy İleri Biyolojik Atıksu  
Arıtma Tesisi

Günlük kapasitesi 400 bin metreküp olan Ataköy 
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, hizmete girdiği 
2010 yılından beri Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, 
Başakşehir, Esenler, Küçükçekmece ve Sultangazi 
İlçelerinin atıksularını arıtıyor.

Ataköy’e  
2. Kademe 
Geliyor

ISKI’nin
. .
yeni

hizmeti

  yeni
abonelik
islemleri,

abonelik
iptal

islemleri,

mukavele
yenileme
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degisikligi,

- -

abonelik
bedellerinin
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fatura
ödeme

fatura
sorgulama

www.iski.gov.tr
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Tüm abonelik işlemlerinizi 7/24  internet üzerinden kolaylıkla 
yapabilirsiniz.

ABONELİK İŞLEMLERİ ARTIK ÇOK DAHA KOLAY..

Siz abonelik işlemlerinizi  “www.iski.gov.tr” de başlatın, 
işlemleri tamamlamak için biz size gelelim ve suyunuzu
kullanıma açalım.

İŞLEMLERİNİZ ÇOK DAHA PRATİK, ÇOK DAHA HIZLI

İS TA N B U L  B Ü Y Ü KŞE H İR  B E L E D İY E S İ
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İSKİ, olumsuz topografik şartlar ve üstyapı elverişsizliği 
gibi sebeplerle kanal ile geçilemeyen bölgelerde atıksu 
tünelleri inşa ediyor. Kanallara göre 15-20 kat daha fazla 
maliyet göze alınarak inşa edilen bu tüneller, atıksuların 
arıtma tesislerine ulaştırılmasında hayati önem taşıyor.

Çevre dostu olan tüneller, atıksuların yüzeyden akışını ve 
birikmesini önlüyor. Ayrıca foseptik kullanılmasının da 
önüne geçiyor.

İSKİ, atıksu tüneli inşaatlarında genellikle TBM ile makineli 
kazı yöntemini kullanıyor. 

Bu yöntem ile yeraltında hummalı bir çalışma devam 
ederken yerüstünde trafik ve yaşam aynı şekilde seyrine 
devam ediyor. Böylece yüzeyde kazı yapılmadan büyük 
çaplarda, uzun metrajlı tüneller inşa ediliyor. 

Bugün İstanbul’da 202 kilometre atıksu tüneli hizmet 
veriyor.

Çalışmaları Devam Eden Atıksu Tünelleri:

Galata ve Cendere Atıksu Tünelleri: Göktürk, 
Kemerburgaz ve Ayazağa’nın, Kağıthane Deresi sağ ve 
sol sahil kolektörleriyle toplanan atıksuları Baltalimanı 
Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştıracak ve yaklaşık 3 milyon 
nüfusa hizmet edecek.

Kazlıçeşme-Çırpıcı (Ayvalıdere 2) Atıksu Tüneli: 
Bayrampaşa, Bağcılar, Güngören ve Zeytinburnu ilçe-
lerine hizmet edecek olan tünel, atıksuları Yenikapı 
Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştıracak ve 2 milyon 400 bin 
İstanbulluya hizmet verecek.

Tuzla-Akfırat Atıksu Tüneli: Tünel, Tuzla’nın Akfırat 
Bölgesi’nin atıksularını Tuzla Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaş-
tıracak ve 90 bin kişiye hizmet edecek.

Kemerburgaz-Ayazağa Atıksu Tüneli: Göktürk ve 
Kemerburgaz civarından gelen atıksuları Baltalimanı 
Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştıracak olan tünel yaklaşık 
750 bin kişiye hizmet verecek.

Ultra viyole ve filtrasyon işlemlerinden geçirilen arıtılmış 
atıksuları park/bahçe sulamaları ile sanayide kullanmak 
mümkün. 

İSKİ, su rezervlerinin yükünü hafifleterek, su kaynaklarının 
sadece içme ve temizlik amacıyla kullanılmasını sağlamak 
amacıyla geri dönüşüm projesini hayata geçirdi.    

Geri dönüşüm projesi ile İstanbul’da yer alan Ataköy, 
Ambarlı, Tuzla ve Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma 
Tesisleri’nden 2016 yılında yaklaşık 25 milyon 652 bin 
614 m3 atıksu geri dönüştü.  Ataköy İleri Biyolojik Atıksu 
Arıtma Tesisi’nden 308 bin 541 m3, Ambarlı İleri Biyolojik 

Atıksu Arıtma Tesisi’nden 686 bin 945 m3, Tuzla İleri 
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nden 876 bin 720 m3 ve 
Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nden 23 milyon 
780 bin 408 m3 geri dönüşüm suyu elde edildi. Bu rakam 
2015 yılında yaklaşık 22 milyon m3 idi. 

Tesislerden elde edilen geri dönüşüm suları; Avrupa ve 
Anadolu Yakası’nda yer alan, belediyeler ve temizlik araç-
ları, sanayi siteleri, yeşil alanlar, parklar - bahçeler, tesisler 
ve hava meydanlarında kullanılabilir durumda.  

2017 yılında tüm ileri biyolojik arıtma tesislerine yayıla-
cak olan geri dönüşüm projesi ile mevcut su rezervlerinin 
daha verimli kullanılması hedefleniyor.  

Atıksular 
Geri Dönüşümde

Çevre Dostu 
Atıksu  
Tünelleri

Hayata geçirdiği dev çevre yatırımlarıyla adından  
söz ettiren İSKİ, bu bağlamda atıksu tünelleri inşa etmeye  
hız kesmeden devam ediyor.

İSKİ’nin atıksu arıtma tesislerinde 
ileri biyolojik olarak arıtılan atık-
sular, geri dönüşüm suyu olarak 
kullanılıyor. 
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İSKİ, derelerin mevcut 
kesimlerini düzenleyerek  
sel riskini ortadan  
kaldırmak amacıyla, 
İstanbul’da birçok  
derede ıslah çalışmala-
rına devam ediyor.

Dere  
Islahları 
Sürüyor

Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon 
Ünitesi’nden çıkan arıtma suyunun, Tuzla, Pendik, Kartal, 
Maltepe ve Kadıköy İlçelerinde yer alan park, bahçe, rekre-
asyon ve sanayi gibi alanlarda kullanılması amacıyla 
gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.

Tesisin dezenfeksiyon ünitesinden geçen günlük 100 bin 
metreküplük geri kazanım suyu, 61,6 km’lik boru hattı ile 
Tuzla Dericiler Sanayi, Sabiha Gökçen Havaalanı, Tuzla Şelale 
Parkı, TOKİ Aydınlı Konutları Yeşil alanı, İstanbul Teknopark, 
Tuzla Deniz Harp Okulu, Tuzla-Pendik-Kartal-Maltepe sahil 
kesiminde yer alan yeşil alanların sulanmasında kullanılacak. 
Daha sonra  Kadıköy Bağdat Caddesi güzergahına kadar uzatı-
larak yine bu bölgedeki yeşil alanların sulanması sağlanacak.

Arıtılan Suların 
Geri Dönüşümü

Ataşehir  
Kargadere 
Başakşehir  
Karanlıkdere
Büyükçekmece  Ayazma Deresi
 Yeldeğirmeni Deresi
 Kurbalı Deresi
 Kamiloba Deresi
 Mandıra Deresi

Esenler  
Çinçin Deresi Tekstilkent Kolu 

Esenyurt  
Taşağıl Deresi

Eyüp  
İslambey Deresi

Kağıthane  
Kağıthane Deresi

Maltepe  
Ayazma-Çamurlu Deresi’nde 162 m,

Pendik  
Kemiklidere

Sancaktepe  
Ayazma-Kızılçam Deresi
Ayazma Deresi Anakol
Ayazma-Kaz Deresi
Palamut Deresi Anakol
Palamut Deresi

Silivri  
Kocadere’de 
Boğluca Deresi

Sultanbeyli  
Uzundere
Naldöken Deresi
Ayazma Deresi
Ayazma-Karanlıkdere

Tuzla 
Kemiklidere 8. Yankol

Ümraniye  
Kemerdere DES Kolu

Devam eden dere ıslahları:
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İçmesuyu Hatları
İstanbul’da yıllardır kesintisiz suyun güvencesi olan İSKİ, birçok ilçede 
içmesuyu hatlarının inşaat çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar, 
artan su taleplerini karşılamak, mevcut hatları yenilemek, kayıp/
kaçak oranını düşürmek gibi amaçlarla yürütülüyor.

Tuzla Deniz Deşarjı 2. Kademe İnşaatı
İSKİ, Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtılan atıksuyun 
deşarj kapasitesinin arttırılması amacıyla çalışmalara başladı. Proje 
kapsamında, 2200 mm çapında çelik boru ile karada 1005 metre, 
denizde 2449 metre olmak üzere toplamda 3454 metre uzunluğunda 
deniz deşarj hattı inşa edilecek.

İçmesuyu Depoları
İSKİ, içme suyu arıtma tesislerinde arıtılmış suları depolayarak şehir 
şebekesine ulaştırıyor. Yeni yerleşim alanlarının oluşması ve hizmet 
verilen nüfusun artması, yeni depoların inşa edilmesini gerektiriyor. 
İSKİ bu kapsamda, su depolarının inşaat çalışmalarına devam ediyor. 
Bugün İstanbul’da toplam kapasitesi 1 milyon 544 bin 580 metre-
küp olan 125 su deposu hizmet veriyor. Şehre verilen suyun büyük 
kısmında bu depolar kullanılıyor. 

Kurbağalıdere’de Islah
Kurbağalıdere’de ıslah çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar 2 ayrı 
yerde sürüyor. Bunlardan ilki Göztepe köprülü kavşak mevkiinde 
732 metre dere ıslahı ve atıksu kolektörü yapılması çalışması. İkincisi 
ise Kurbağalıdere’nin Ataşehir İlçesi Örnek Mahallesi’nde yer alan 
kısmında devam eden 450 metre dere ıslahı.

5 Yağmursuyu Tüneli 
İSKİ, 5 yeni yağmursuyu tüneli yapmak amacıyla başladığı çalışma-
larına devam ediyor. Proje kapsamında Eyüp, Beşiktaş, Sarıyer ve 
Beykoz ilçelerinde yağmursuyu tünelleri inşa edilecek. Çalışmalarda 
şimdiye kadar İslambey, Çayırbaşı ve Beykoz tünellerinin inşaatları 
tamamlandı. Ortaköy ve Rumelikavağı tünellerinde ise çalışmalar 
devam ediyor.

Atıksu ve Yağmursuyu Hatları
Bir yandan dev çevre yatırımlarının çalışmalarına devam eden İSKİ, 
diğer taraftan da atıksu hattı olmayan yeni yerleşim yerlerine kanal 
yapmak, ekonomik ömrünü tamamlamış eski atıksu hatlarını yeni-
lemek, yağmursuyu kanalları inşa ederek su taşkınlarını önlemek 
amacıyla İstanbul’un birçok ilçesinde aralıksız çalışmalara devam 
ediyor.

Asya Bölgesi Yol Geçişleri
İSKİ, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bulunan derelerin, kesiti yetersiz 
olan kısımlarında yol geçişlerinin genişletilmesi amacıyla çalışma-
larına devam ediyor. 81 noktada yapılacak imalatların inşaatlarına 
devam ediliyor.

Taşkın Riskine Karşı Dere Temizlikleri
Derelerde yoğun yağıştan kaynaklı su baskınlarının önlenmesi, çevre 
sağlığının korunması ve atıklardan dolayı kötü kokunun önlenmesi 
için temizlik çalışmalarına periyodik olarak devam ediliyor. Derelerin 
akışkanlığını sağlamak ve dere yatağında biriken malzemenin koku 
yayarak rahatsızlık vermesini önlemek için İSKİ tarafından yapılan 
temizlik çalışmalarında, çıkarılan malzeme nihai depolama alanlarına 
naklediliyor.

İ S K İ ’ D E N  H A B E R L E R



Eyüp Yeni Hizmet Binası

Yerinde hizmet prensibiyle hareket eden İSKİ, Eyüp 
İlçesi’ne de daha iyi hizmet vermek amacıyla yeni 

şube müdürlüğü binasını hizmete açtı.

Yaklaşık 11 milyon TL’ye mal olan hizmet binası, Eyüp ilçe-
sinin 28 mahallesindeki 150 bin İSKİ abonesine hizmet 
veriyor.

Eyüp Şube Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasının ulaşım ve 
iletişim bilgileri ise şöyle:

Adres: Defterdar Mah. Münzevi Kışla Cad. No: 2  
Eyüp Telefon: 0212 627 33 66 Faks: 0212 626 89 45

Eyüp ve Esenler’e  
Yeni Hizmet  
Binaları

Esenler Yeni Hizmet Binası

Müşteri memnuniyeti, yerinde hizmet anlayışı prensi-
biyle hareket eden İSKİ, abonelerine ferah ve gelişen 

mimariyi en güzel şekilde sunan binalar inşa ediyor. 

Bu kapsamda İSKİ’nin Esenler İlçesi’ne daha iyi hizmet 
verebilmek amacıyla başladığı yeni hizmet binası inşaatı 
devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Esenler Hizmet Binası ile çevre 
düzenlemesi işleri yapılacak. Ayrıca söz konusu iş bünye-
sinde, Esenler Şube Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası 
tamamlanıncaya kadar hizmet vereceği geçici çelik kons-
trüksiyon yapı inşa edilecek.
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İstanbul’u susuz bırakmamak için birçok çalışma devam 
ediyor. 1. ve 2. hatları tamamlanan Melen Projesi’nin 3. 
Hattında inşaat çalışmaları devam ediyor. Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapımına başlanan ve 
İstanbul’un uzun vadeli su ihtiyacını karşılayacak olan 
Melen Barajı’nın inşası devam ediyor. Barajın 2018 yılında 
bitirilmesi planlanıyor.

Ayrıca Asya Yakası’nda İsaköy ve Sungurlu Barajları, 
DSİ’nin 2017 yatırım programına alındı. Avrupa Yakası’nda 
ise Karamandere Barajı için DSİ, planlama çalışmalarına 
devam ediyor.

Tabiata Zarar Verilmeyecek!

Rezve Deresi de İstanbul’un su kaynakları arasındaki 
yerini alacak. İSKİ, dereden yıllık 235 milyon metreküp 
su almayı planlıyor. Bu kapsamda, oradaki tabiata zarar 
vermeden, 4 m çapında 41 km uzunluğunda bir tünelle 
suyu taşınacak. Projenin çalışmaları devam ediyor.

İstanbul’a  
Yeni Su Kaynakları

Elmalı 
Barajı 
Yenileniyor

G ünlük 3 milyon metreküpe ulaşan su 
tüketiminin gerçekleştiği İstanbul’da 
Melen’den Istrancalar’a kadar toplam 
13 farklı kaynaktan su temin ediliyor. 

Bu kaynaklardan birisi de İstanbul’un Beykoz 
İlçesi’nde yer alan Elmalı Barajı.

Yıllık 15 milyon metreküp su verimi ile İstanbul’un 
toplam su kaynakları arasında bulunan Elmalı 
Barajı, 1907 yılından bu yana hizmet veriyor.

Uzun yıllar İstanbul’a hizmet veren Elmalı 
Barajı’nın önümüzdeki yıllarda daha verimli çalı-
şabilmesi için teknik ekipmanların yenilenmesi 
çalışması devam ediyor. 

Yenileme çalışmaları sırasında baraj tabanında 
uzun yıllar biriken çamurun da temizlenmesi 
sağlanacak.

İstanbul’un su kaynakları 
arasında yer alan Elmalı 
Barajı’nın teknik ekipman-
ları yenileniyor.
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İSKİ, İstanbul’a Türk Standartları Enstitüsü, Avrupa Birliği, 
Dünya Sağlık Teşkilatı ve ABD Çevre Koruma Ajansı’nın 
öngördüğü kriterlerde su veriyor. Suyun içim kalitesini 
yükseltmek amacıyla İSKİ tarafından yürütülen çalışmalar 
kapsamında şunlar yer alıyor:

Online Klor İzleme

Proje çerçevesinde; içmesuyu arıtma tesisleri ve su dağı-
tım sisteminde bulunan temiz su depolarında merkezi 
haberleşmeli on-line klor ölçüm sistemleri kuruldu. 
İzleme çalışmaları devam eden proje tamamlandığında, 
arıtma tesislerinde yüksek kalitede arıtılan ve dezenfek-
siyon işlemlerine tabii tutularak dağıtım sistemlerine 
verilen suyun klor ve pH değerinin 24 saat boyunca 
eşzamanlı olarak takibi ve şebeke hatlarında en uygun 
düzeyde tutulması sağlanacak.

Hidrojen Peroksit ve Ozonla Oksidasyon

İSKİ içmesuyu arıtma tesislerinde mevcut ön ozonlama 
sistemlerinin, hidrojen peroksit ve ozon ile oksidasyon 
prosesine (Peroxone) dönüştürülerek, İstanbul’un suyu-
nun tat ve kokusunun daha da iyileştirilmesi hedefleniyor. 
Bu amaçla ilk olarak pilot tesis denemeleri yapılıyor.

Aktif Karbon

İSKİ’nin İstanbul’a verdiği içmesuyunun içim kalitesini 
daha da yükseltmek amacıyla üzerinde çalıştığı sistemler-
den biri de Granüler Aktif Karbon Filtrasyonu. Çalışmaları 
devam eden pilot projeyle, özellikle suda tat ve kokuyu 
olumsuz yönde etkileyen, ayrıca bakteri çoğalmasına da 
sebep olan kirleticiler etkili olarak gideriliyor. Bu da daha 
az klorlama yapılmasına imkan veriyor. Sonuç olarak 
suyun tat ve kokusu çok daha iyi bir hale geliyor.

İstanbul’un  
Suyunun İçim Kalitesi 
Daha da Artacak

Melen’in üçüncü aşama birinci kısım inşaatında yaklaşık 106 
kilometre uzunluğunda 3.000 milimetre çapında çelik boru 
içmesuyu isale hattı yapılacak. Projede; 3.400 mm çapında 
borularla yatay itme yöntemi ile dere, nehir ve karayollarının 
altından geçilecek. Şile’de bir kontrol merkezinin de oluştu-
rulacağı proje kapsamında; muhtelif çaplarda tahliye hatları, 
vantuz, hat vanaları ile bunların odaları ve diğer sanat yapıları 
da inşa edilecek. Projenin üçüncü aşamasının tüm kısımları 
tamamlandığında isale hattının uzunluğu 131 km’ye ulaşacak.

Melen Projesi’nin son aşamasının tamamlanmasıyla, yılda 1 
milyar 180 milyon metreküp ilave su temin edilecek, susuzluk 
uzun yıllar İstanbul’un gündeminden çıkmış olacak.

Melen Projesi  
3. Aşama  
1. Kısım İnşaatı

İstanbul’un uzun vadede 
su ihtiyacını karşılamak 
amacıyla gerçekleştirilen 
Melen Projesi’nin 3. aşaması 
devam ediyor.
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İSKİ, hamsu kalitesini arttırmak amacıyla yeni bir çalış-
maya daha imza atıyor. Bu kapsamda Ömerli Barajı’nı 
besleyen Uzundere, Paşaköy ve Büyükgöl derelerinde 
sulak alanlar oluşturulacak. Burada kullanılacak bitkinin 
kökleri ile su içerisinde bulunan bazı kirleticiler arıtılacak. 

Böylece derelerde doğal arıtma sistemleri oluşturularak 
hamsu  kalitesi arttırılacak. Ayrıca Ömerli Barajı tabanının 
kum vb. malzemeler ile dolarak baraj su hacminin azal-
ması önlenmiş olacak. 

Bu projeden elde edilen veriler ve tecrübeler bundan sonra 
oluşturulacak benzer sistemlere tasarım ve işletme bakı-
mından yol gösterici olacak.

Ayrıca bu alanlar, bölgedeki canlı popülasyonu ve çeşitli-
liğine de katkı sağlayacak.

Sulak Alanlar
Doğal Arıtma Yöntemi:

İstanbul’un musluklarından akan su, her gün 
yaklaşık 150-200 noktadan numune alınarak 
akredite olmuş İSKİ Laboratuvarlarında analiz 
ediliyor. 

Hamsuların arıtma tesisine girişinden itibaren, 
arıtma işleminin tamamlanmasından sonra da  
devam eden analizlerle içmesuyu dağıtım siste-
mine verilen suyun kalitesi sürekli olarak takip 
ediliyor. Kimyasal, mikrokirleticiler, mikrobiyo-
lojik ve estetik değerler olmak üzere toplam 160 
parametrede inceleme yapılıyor. 

Analiz sonuçları İstanbul’da musluk suyunun 
Türk Standartları Enstitüsü, Avrupa Birliği, 
Dünya Sağlık Teşkilatı ve ABD Çevre Koruma 
Ajansı’nın öngördüğü kriterlerde olduğunu 
gösteriyor.

İstanbul’a 
Kaliteli İçmesuyu
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İstanbul’da kesintisiz suyun güvencesi İSKİ, kuraklık 
yaşanan yıllarda dahi şehre su sağlamayı sürdürüyor. 
Barajlardaki doluluk oranları da, önümüzdeki yaz ayla-
rında İstanbul’un su sıkıntısı yaşamayacağını gösteriyor. 
Ayrıca en olumsuz tabloları göz önünde bulunduran 
İSKİ, hem yeni su kaynaklarını İstanbulluların hizmetine 
sunmak hem de var olan baraj rezervlerini daha verimli 
bir şekilde kullanmak için çalışmalarına devam ediyor. 

İSKİ’nin çalışmalarına ve barajlardaki doluluk oranlarının 
yüksekliğine rağmen, her geçen gün artan su ihtiyacın-
dan hareketle hayat kaynağı olan suyun, israf edilmeden, 
verimli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Ayrıca bilinçli 
su kullanımını bir alışkanlık haline getirmek de sınırlı bir 
kaynak olan suyun korunması açısından büyük önem 
taşıyor. 

Alınabilecek birkaç pratik önlemle, aynı ihtiyaçlar çok 
daha az su ile karşılanabilir. Bu sayede hem ülke ekono-
misine hem de aile bütçesine büyük katkı sağlanabilir.

Suyun tasarruflu ve verimli kullanılması için 
birkaç öneri:

• Duş alırken, tıraş olurken ya da abdest alırken suyu boşa 
akıtmayalım.

• Damlatan muslukları tamir ettirelim.

• Bulaşık ve çamaşır makinelerini tam doldurmadan 
çalıştırmayalım.

• Sulama yapıyorsak bunu buharlaşmanın az olduğu 
akşam saatlerinde gerçekleştirelim.

Projelerin ilkinde öncelikle belli bir bölgeye verilen su ile 
faturalandırılan suyun gerçek oranları net olarak ölçülüp 
fiziki kayıpların tespiti hedefleniyor. Çalışmada debi-
metre alanları oluşturularak kayıp/kaçak durumu tespit 
edilip müdahale sağlanıyor. Sultanbeyli ve Sancaktepe 
Yenidoğan bölgelerinde seçilen 11 pilot bölgede yapı-
lan çalışmalarda kayıp/kaçak oranında yüzde 10 ila 20 
arasında azalmalar olduğu belirlendi.  Sultanbeyli’deki 
pilot çalışmada kayıp/kaçak oranını 2015’te yaklaşık % 
23 iken, 2016’da % 13 oranına düştü.

İstanbul’un Anadolu Yakası’nın tamamında uygulan-
maya başlayan proje, yakın zamanda Avrupa Yakası’nda 
da uygulanacak.

Superpoze Projesi İle Enerji Tasarrufu da 
Sağlanacak!

İkinci projede ise mevcut sistemde servis bölgeleri 
yönünden karışık bir şekilde işleyen Küçükçekmece 
İlçesi içmesuyu sistemini, arazi kotlarına göre 8 adet ana 
besleme bölgesine ayırmak hedefleniyor.

Bu çalışma tamamlandığında şu faydaları sağlayacak:

1) İlçenin içmesuyu kayıp kaçakları azaltılacak

2) Gereksiz fazla basınç altında çalışan hatlar normal 
servis basıncına getirilecek

3) Küçükçekmece ilçesinin %90’nını kapsayan alanın cazi-
beli hatlar ile beslenmesi  sağlanarak enerji maliyetlerinin 
en aza indirilmesi sağlanacak.

Her damla suyun önemini 
bilen İSKİ, sudaki kayıp/
kaçak oranını düşürmek 
amacıyla çalışmalarını 
sürdürüyor.

Su Tasarrufunun  
Önemi Büyük

İSKİ Kayıp / Kaçak 
Oranını Düşürüyor!

İstanbul için 2017 yazında bir 
susuzluk riski bulunmuyor. 
Ancak buna rağmen 
İstanbulluların suyu israf 
etmeden verimli kullanmaları 
büyük önem taşıyor.
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İSKİ, İstanbul’a deniz suyu arıtma tesisi 
kazandırıyor. Büyükçekmece Deniz Suyu 
Arıtma Tesisi ile deniz suyundan içmesuyu 
üretilecek. Tesis günde 50 bin m3 kapasi-
teye sahip olacak ve kuraklık dönemlerinde 
hizmet verecek. Tesisin yaklaşık maliyeti ise 
250 milyon lira.

Deniz Suyu İçmesuyu 
Oluyor!

İSKİ, barajların mutlak koruma havzalarındaki ağaçlan-
dırma çalışmalarını sürdürüyor. İSKİ tarafından 2008 
yılından 2016’nın sonuna kadar yaklaşık 702 bini aşkın 
ağaç dikildi.

2017 yılı çalışmaları ise devam ediyor. Çalışmalar kapsa-
mında İstanbul’un her iki yakasına toplamda 50 bin ağaç 
dikildi. 25 bin ağacın daha dikilmesi planlanıyor.

İSKİ, ağaçlandırma 
çalışmalarına hız  
kesmeden devam ediyor.

İSKİ, İstanbul’u 
Ağaçlandırıyor

Ağaçlandırma çalışmalarında akasya, çınar, fıstık çamı 
ve ıhlamur gibi birçok ağaç türünün yanı sıra özellikle 
Anadolu’dan gelen meyve fidanlarını da kullanıyor. Ayrıca 
dikilen fidanların, bakım ve sulama işlemleri de yapılıyor.

İSKİ, bu fidanlarla hem İstanbul’u daha yeşil bir çevreye 
kavuşturuyor hem de barajları ve su havzalarını korumuş 
oluyor.
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Çok yönlü olarak yürütülen çalışmalar kapsa-
mında şunlar yer alıyor:

Baraj Havzalarına Rüzgar Türbinleri

İSKİ, baraj havzalarına kurulacak rüzgar türbin-
leri ile enerji üretecek. Baraj havzalarındaki geniş 
araziler üzerinde bulunan hava koridorlarından 
enerji üretmek için fizibilite çalışmaları tamam-
landı. Bu doğrultuda Terkos Gölü mutlak koruma 

alanı içerisinde, 25MW’lık rüzgar tarlası için model 
çalışmaları yapılarak türbinlerin yeri belirlendi.

Melen’den Hem Su Hem de Enerji

Melen suyunun İstanbul’a ulaştırılması için 
oluşturulan 180 kilometre uzunluğundaki isale 
hattının yapılaşmaya kapalı olan uygun alanları 
rüzgardan ve güneşten  enerji elde etmek için 
değerlendirilecek. Bu alanlarda rüzgar ve güneş 
enerjisi potansiyellerinin ölçülmesi için rüzgar ve 
güneş ölçüm istasyonları kuruldu.  Yıl sonunda 
tamamlanacak ölçümler neticesinde enerji üretim 
projeleri hazırlanarak 2018 yılında kurulumu 
planlanıyor.

Çatı ve Arazilerden Güneş Enerjisi

İSKİ, tesislerinde bulunan su depolarının üzerin-
den, hizmet binalarının çatılarından ve hizmet 
alanlarındaki  uygun arazilerden de güneş ener-
jisi elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu 

İstanbul’un engebeli yapısı ve 
şehir dışından da su sağlan-
masından kaynaklanan 
şartlar nedeniyle, enerji ihtiyacı 
oldukça fazla olan İSKİ, kendi 
enerjisini üretmek ve enerji 
giderlerini düşürmek için çalış-
malarına devam ediyor

İSKİ Kendi Enerjisini 
Üretecek

kapsamda İkitelli İçmesuyu Arıtma Tesislerindeki 
su depolarının üzerine enerji tesisinin yapılması 
için çalışmalar devam ediyor.

Yüzer Güneş Enerjisi

İSKİ, Büyükçekmece Gölü’nde özel tasarlanan 
yüzer platformlar üzerine yüzer güneş elektrik 
santrali kurarak elektrik üretmeye başladı. ARGE 
niteliğinde olan projeyle, suyun buharlaşma 
nedeniyle kaybının azaltılması, göldeki su kali-
tesinin iyileştirilmesi ve kara sistemlerine göre 
güneş enerjisi santralinin verimliliğinin ölçülmesi 
hedefleniyor. 

Ayrıca İstanbul’un diğer su kaynaklarında uygu-
lanabilirliğini ölçmek ve fayda-maliyet analizleri 
yapmak için çalışmalar devam ediyor.

Hidroelektrik Enerjisi

İSKİ, su dağıtım hatlarında mevcut su ener-
jisi potansiyellerinin  tespitlerini yaparak, isale 
hatlarındaki su kaynaklı enerjilerin, elektrik 
enerjisine dönüştürülmesi amacıyla mikro 
HES çalışmaları yapıyor. 2018 yılında bu alan-
larda enerji üretilmesi hedefleniyor.
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Engebeli bir araziye sahip olan İstanbul’da suyu şehrin her 
yerine ulaştırmak ciddi bir çabayı da beraberinde getiri-
yor. İSKİ, gerekli olan yerlerde terfi merkezleri aracılığıyla 
suyun dağıtımını gerçekleştiriyor. Bu yüzden yaşanan 
enerji kesintileri, su kesintilerine de sebep olabiliyor.

İstanbul’a, 24 saat aralıksız su ulaştıran İSKİ, enerji kesin-
tisi kaynaklı kesintilere karşı da önemli bir adım atıyor. 
Kurum, alacağı jeneratörlerle, enerji kesintilerinden daha 
az etkilenmeyi hedefliyor. Ayrıca bu sistemin kurulacağı 
yerler deprem gibi doğal afet durumlarında da hizmet 
verebilecek.

Türkiye’de ilk yerli TBM’yi İSKİ kullanıyor. Çalışmayla 
Zeytinburnu-Bahçelievler arasına 3 km’yi aşkın içmesuyu 
isale hattı inşa ediliyor. İSKİ, Zeytinburnu’nda yer alan ve 
ekonomik ömrünü tamamlayan isale hattını devre dışı 
bırakmak amacıyla yeni içmesuyu isale hattı inşa ediyor. 
Türkiye’de ilk defa yerli TBM’nin kullanılacağı çalışmada, 
2.600 mm çapında tünel açılarak içine 2 bin mm çapında 
ve 3.087 metre uzunluğunda isale hattı inşa edilecek. Hat, 
Zeytinburnu-Bahçelievler arasında yer alacak. 2018’in ilk 
yarısında tamamlanması planlanan isale hattı, yaklaşık 
36,1 milyon TL’ye mal olacak.

TBM Ne Fayda Sağlıyor?

TBM ile yeraltında hummalı bir çalışma devam ederken 
yerüstünde trafik ve yaşam aksamadan seyrine devam 
ediyor. Böylece yer üstünde kazı yapılmadan büyük 

çaplarda, uzun metrajlı tüneller inşa edilebiliyor. Bu 
yöntem metro inşaatlarında, karayolu tünelleri inşaat-
larında da kullanılıyor.

Kesintisiz Su, 
Jeneratörlerle 
Destekleniyor

İSKİ’den Türkiye’de  
Bir İlk Daha!

Mikrokirleticiler, sucul ortamlarda bulunan organik iz 
element veya metallerin genel adı olup, sucul yaşam 
ve içmesuyu kaynaklarını olumsuz etkileyebilmektedir. 
Türkiye’de doğal sular, hastane atıksuları ve evsel atıksu-
lardan bu maddelerin giderilmesi ile ilgili çalışmalar yeterli 
değildir. Mevcut arıtma sistemleri ile kısmen arıtılan veya 
hiç arıtılmadan alıcı ortama verilen bu kirleticiler, nehir-
lerin, göllerin, denizlerin ve yeraltı sularının kirlenmesine 
neden olabilmektedir.

İSKİ, TÜBİTAK işbirliğiyle gerçekleştirilecek proje ile atık-
suların, hastane atıksularının, katı atık sahasının çöp 
sızıntısının ve yüzeysel su kaynaklarının içerdiği mikrokir-
leticilerin çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşturabileceği 
potansiyel risklerin tespitine  dair de bilimsel veriler elde 
edilecek.

Yapılacak çalışma, daha önce ülkemizde bu ölçekte yapıl-
mayan bir çalışma olması nedeniyle önem arz ediyor.

Ayrıca İSKİ, bu kapsamda İstanbul’a verilen suyu 34 yeni 
parametrede daha analiz etmeye başladı. Yapılan analiz-
ler sonucunda şehir şebekesine verilen suyun, İnsani 
Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik değerle-
rine uygun olduğu belirlendi. Bu kapsamdaki çalışmalar 
devam ediyor. 

İSKİ, atıksu arıtma tesislerinde 
kullandığı son teknoloji ürünü 
arıtma yöntemlerinde, mikrokirle-
ticilerle mücadeleye başlayarak bir 
ilke daha imzasını atıyor.

Mikrokirleticilerle 
Mücadele Başlıyor
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K alkınma Bakanlığı ile Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
himayelerinde organize edilen 

ve İSKİ’nin de ana sponsorları arasında 
yer aldığı Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri 
Zirvesi ve Fuarı, “Geleceğin Üretim 
Sistemlerinde Ar-Ge İşbirlikleri” ana 
temasıyla, Pullman Kongre ve Fuar 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Fuarın açılışı Kalkınma Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı Av. Yusuf Coşkun, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, 

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta 
Saraç, Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı 
Suat Hayri Aka, İSKİ Genel Müdür 
Yardımcıları, üst düzey kamu ve 
özel sektör temsilcileri, uluslararası 
kuruluşlar, sivil toplum ve düşünce 
kuruluşları, akademisyenler ve medya 
mensuplarının katılımı ile gerçekleşti. 
Protokol konuşmalarının ardından 
fuarın resmi açılışı yapılarak, çok 
sayıda üniversite ve Ar-Ge sektöründe 
faaliyet gösteren kuruluşun katıldığı 
sergi alanına geçildi.

İSKİ’ nin yeni gelişmeler kat etmek 
için gereken bilimi üretebilmek 
adına “Enerji”, “Su Kalitesi”, “ Kayıp 
Kaçak”, “Mikrokirleticiler” ve “Azot 
Giderimi” alanlarında yürüttüğü 
Ar-Ge faaliyetlerinin tanıtıldığı stant 
alanı katılımcılardan büyük ilgi gördü. 
Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcısı  
Av. Yusuf Coşkun, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. 
Hasan Ali Çelik ve YÖK Başkanı Prof. 
Dr. M. A.Yekta Saraç da İSKİ standını 
ziyaret edenler arasındaydı.

İSKİ, Uluslararası  
AR-GE İşbirlikleri Zirvesi  
ve Fuarı’nda
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İSKİ’den Büyük Hamle

8 Mart 2017 tarihinde düzenlenen; İstanbul Ticaret Odası, 
İstanbul Sanayi Odası ve Müsiad’a üye sanayicilerin katıl-
dığı çalıştaya; Bilim ve Sanayi Bakanlığı Sanayi Genel 
Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, İstanbul Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan Kaya, İstanbul Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Soylu, Ekonomi Bakanlığı 
İthalat Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanı Murat 
Gören, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İSKİ Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür Yardımcıları ile çok sayıda 
sanayici iş adamı ve basın mensupları katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren İSKİ Genel 
Müdürü Fatih Turan, son yıllarda Türkiye’de çok büyük 
yatırımların hayata geçirildiğini ve tüm dünyanın 
Türkiye’yi gıpta ile takip ettiğini belirterek “Yeni ve Güçlü 
Türkiye” hedefi doğrultusunda su ve atıksu teknolojileri 
sektöründe artık yerli ürün üretilmesinin çok önemli 
olduğunun altını çizdi. Turan; “Bugün teknolojinin 
ülkelere nasıl bir katma değer kazandırdığını hepimiz 
biliyoruz. Yüksek teknoloji her alanda üstünlük kazan-
dırıyor. Ülkemizin teknolojiyi sadece satın alan değil, 

üreten bir ülke olması gerektiği konusunda da hepimiz 
hemfikiriz. Biz de düzenlediğimiz bu çalıştayla su sektö-
ründe yerli ürünleri desteklemenin ve geliştirmenin ilk 
somut adımını atıyoruz. İstiyoruz ki hem sanayicilerimiz 
hem biz, elimizi taşın altına koyalım. Yerli ürünle dışa 
bağımlılığı azaltalım, sektörümüze ve nihayetinde ülke 
ekonomisine katkı sağlayalım.” dedi.

Bilim ve Sanayi Bakanlığı’ndan Destek

Çalıştayda konuşan Bilim ve Sanayi Bakanlığı Sanayi Genel 
Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan da İSKİ’nin başlattığı 
“Yerli Ürün Çalıştayı”nın ülke sanayisini desteklemek 
adına çok önemli olduğunu ifade ederek, yerli sanayiyi 

İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 
organize edilen, İstanbul Ticaret 
Odası, İstanbul Sanayi Odası ve 
MÜSİAD tarafından desteklenen 
“Su ve Atıksu Teknolojileri 
Sektöründe Yerli Ürün Çalıştayı” 
geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Su ve Atıksu  
Teknolojileri  
Sektöründe  
Yerli Ürün  
Çalıştayı

gerçekleştirmek adına yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 
Sanayi Genel Müdürü Kılıçaslan: “Dünya ile sanayi alanında reka-
bet edebilmek ve Türkiye’yi hak ettiği noktaya getirebilmek adına 
Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı sanayi hamlesi doğrultusunda 
çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Türkiye’de yerli üretimin muhak-
kak teşvik edilmesi, sahip çıkılması ve desteklenmesi gerekiyor. Bu 
anlamda pek çok kurum çalışmalar yürütüyor. Kamu kurumlarımız, 
belediyelerimiz her yıl önemli miktarlarda alımlar yapıyor. Bu alım-
larda yerli malının desteklenmesi, sahip çıkılması ve gerektiğinde 
de öncülük edilmesi gerekiyor. Bu anlamda İSKİ’nin çok ciddi bir 
öncülük yaparak sektör temsilcilerini biraya getirmesini ve burada 
konu bazında ayrışan oturumlar düzenlemesini son derece anlamlı 
ve önemli görüyorum. İnanıyorum ki bu çalışma ülkemiz için su ve 
atıksu teknolojileri alanında önemli bir çalışma olacak” diye konuştu.

Yerli Ürün Çalıştayı’nda; “Su ve Atıksu 
Sektöründe Makine ve Ekipmanları” – 
“Su ve Atıksu Sektöründe Plastik ve 
Türevleri” “Su ve Atıksu Sektöründe 
Arıtma Kimyasalları” ile “Su ve Atıksu 
Sektöründe Elektrik-Elektronik” 
konular ında 4 farklı  oturum 
gerçekleştirildi.

Eş zamanlı olarak düzenlenen 
oturumların tamamlanmasının ardın-
dan, “İkitelli İçme Suyu Arıtma Tesisi 
ve Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma 
Tesisi” ne teknik gezi düzenlendi.
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A lmanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen, su 
sektörünün uzman kurum ve kuruluşlarının 
buluştuğu Berlin Uluslararası Su Fuarı ve Su 
Yönetimi Kongresi gerçekleştirildi. 

 İSKİ’nin faaliyet ve yatırımları ile kullandığı modern 
teknolojilerin tanıtıldığı fuara; İSKİ Genel Müdürü Fatih 
Turan, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Adem Esen ve 
Sıddık Eraslan, Genel Müdür Yardımcısı Alişan Koyuncu, 
daire başkanları, müdürler ve ilgili personel katıldı.

 Ziyaretçilerden yoğun ilgi gören İSKİ’nin fuar alanında, 
15 Temmuz vurgulu görseller dikkat çekti. İSKİ standında 
ayrıca geleneksel ebru sanatından örnekler sunuldu. 

Fuar kapsamında İSKİ heyeti, Berlin Başkonsolosu 
Mustafa Çelik’e bir nezaket ziyaretinde bulundu. 

 28 Mart 2017 tarihinde başlayan; Su Dağıtımı, Su Arıtma, 
Atıksu Arıtma, Taşkın Yönetimi, Enerji ve Enerji Tasarrufu 
ve Bilgi İşlem Teknolojileri alanında birçok oturumun 
düzenlendiği Berlin Uluslararası Su Fuarı ve Su Yönetimi 
Kongresi, 31 Mart 2017 tarihinde sona erdi. 

Dünyada su alanında önemli organi-
zasyonlardan biri olarak kabul edilen 
Berlin Uluslararası Su Fuarı ve Su 
Yönetimi Kongresi gerçekleştirildi. 
Dünyanın en büyük su kurumların-
dan olan İSKİ, fuara geniş bir kadro 
ve etkileyici bir fuar alanı ile katıldı.

İSKİ, Berlin Uluslararası  
Su Fuarı ve Su Yönetimi  
Kongresi’nde
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T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın himayelerinde organize edilen ICSG 
İstanbul 2017 fuarı gerçekleştirildi. Alanında en önemli 
organizasyonlardan biri olarak gösterilen fuarın açılı-
şına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Abdullah Tancan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 
Birleşik Krallık Başkonsolosu Judith Slater,  İtalya 
Başkonsolosu Luigi Mattiolo, İSKİ Genel Müdürü 
Fatih Turan ile çok sayıda bürokrat, sektör temsilcisi 
ve medya mensubu katıldı. 

Açılışta konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın 
Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin hızla büyümekte 
olan bir ülke olduğuna vurgu yaparak, 2023 – 2053 
ve 2071 hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin tüm 
şehirlerinde, altyapı, bilişim ve akıllı şehirleşme 
yolunda önemli adımlar atıldığını söyledi. Bakan 
Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü; “İki kelime bugün 
hayatımızda önemli yer tutuyor. Bunlar değişim ve 
teknoloji. Bundan 20 yıl önce Türkiye, birçok yerinde 
bilgisayar teknolojisi olmayan, şehirlerinde arıtma 
tesisleri olmayan bir konumdaydı. Ancak günü-
müzde Türkiye; şehirleri her geçen gün bilişim ağıyla 
donatılan, ileri arıtma sistemlerine sahip, katı atıkla-
rının dahi %65’ini arıtarak bunu yeniden kullanabilir 
seviyeye getiren, dünyada en fazla mavi plaja sahip 
2. ülke konumunda. Ancak bu tabii ki yeterli değil. 
Günümüzde bilişimi hayatın ve altyapının her alanına 
sokmak durumundasınız. Elektrik şebekesinden, 
su altyapısına kadar her anlamda kaynaklarınızı ve 
dağıtımınızı iyi ölçmek, kayıplarınızı ve eksiklerinizi 

görmek, kaynaklarınızdan yeniden enerji elde etmek 
durumundasınız. Bu nedenle 5.si gerçekleştirilmekte 
olan Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve 
Fuarı’nı son derece anlamlı buluyor, tüm katılımcılara 
başarılar diliyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.” 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Hayri Baraçlı ise dünya metropolü olan İstanbul’un 
Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve 
Fuarına ev sahipliği yapmasından duyduğu memnu-
niyeti ifade ederek, “İstanbul bugün, su - elektrik 
- ulaşım gibi birçok alanda akıllı şebeke yönetimine 
sahip bir şehir. Ancak hızla gelişen teknolojiler para-
lelinde bu alandaki yatırımların hız kesmeden devam 
etmesi gerekiyor. Nüfusu itibariyle Avrupa’nın 23 
ülkesinden büyük İstanbul’da kaynakların verimli 
kullanımı ve yönetimi noktasında akıllı şehirler 
vizyonunu çok önemli buluyor ve yatırım programla-
rımızı Sayın Başkanımızın talimatları doğrultusunda 
sürdürüyoruz. Bu fuar kapsamda önemli tecrübe 
paylaşımlarının yapılacağını, fikir ve iş birliklerin 
gerçekleştirileceğini düşünerek, tüm katılımcılara 
başarılar diliyorum” dedi.

 İSKİ’nin kullandığı yeni nesil şebeke ve bilişim sistem-
lerinin tanıtıldığı, 16.yüzyılda kullanılan su dağıtım 
sisteminin animasyon filminin sergilendiği İSKİ 
stand alanı katılımcılardan büyük ilgi gördü. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı 
da İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ile beraber standı 
ziyaret etti. 

 5. Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve 
Fuarı kapsamında, farklı oturumlar ve paneller de 
düzenlendi.

İSKİ, 5. Uluslararası Akıllı  
Şebekeler ve Şehirler  
Kongre ve Fuarı’nda 

5. Uluslararası Akıllı 
Şebekeler ve Şehirler Kongre 
ve Fuarı, Harbiye İstanbul 
Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. 
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Hayatın temel kaynağı suya erişimin ve bilinçli su kulla-
nımının önemine vurgu yapmak isteyen İSKİ, “22 Mart 
Dünya Su Günü”nü farklı etkinliklerle kutladı. 

İSKİ, “Suyu İsraf Etme, Geleceği Tüketme” başlığı 
altında; 22 Mart Dünya Su Gününde, eş zamanlı olarak 
12 alışveriş merkezi, 5 metro aktarma istasyonu ve 30 
şube müdürlüğünde kurduğu stantlarla İstanbullulara 
ulaştı. 

Etkinlik kapsamında, özel bir yazılımla hazırlanan su 
kullanım bilincine yönelik anketler yapıldı. Yetişkinler 
ve çocuklar için ayrı ayrı hazırlanan, kiosklar ve tabletler 
üzerinden gerçekleştirilen anketlere İstanbullular yoğun 
ilgi gösterdi.

“Dünya Su Günü “münasebetiyle düzenlenen etkin-
liklerde; İSKİ standlarını ziyaret eden İstanbullulara 
ikramlarda bulunularak, ankete katılanlara çeşitli hedi-
yeler verildi.

Standlarda yer alan maskotlar küçük ziyaretçileri 
eğlendirirken, İSKİ yetkililerinin de katılımıyla bazı 
anaokullarında su tasarrufu ile ilgili hem eğitici hem 
eğlendirici aktiviteler düzenlendi. 

22 Mart Dünya Su Gününde, İSKİ tarafından “SözkonuSu 
Olunca” temalı; kompozisyon, şiir, fotoğraf, afiş-slogan 
ve karikatür kategorilerinde düzenlenen yarışmanın 
ödül töreni de yapıldı. Ödül töreni öncesinde, kısa tanı-
tım filminin gösterildiği, suyun önemi ve tasarrufunu 
anlatan “Eyvah Su Kayboldu” adlı tiyatro oyununun 
sergilendiği programı öğrenciler, öğretmenler ve 
ebeveynler ilgiyle izledi.

 Dereceye girenlerin ödülleri İSKİ Genel Müdür Fatih 
Turan tarafından verildi. 

İSKİ tarafından su kullanma bilincine vurgu yapılarak 
farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbulluların uğrak 
yerlerinde düzenlenen 22 Mart Dünya Su Günü etkin-
likleri, vatandaşların beğenisini topladı.

Suyu İsraf Etme, 
Geleceği Tüketme
İSKİ, 22 Mart Dünya Su Gününde, 12 alışveriş  
merkezi, 5 metro aktarma istasyonu ve 30 şube  
müdürlüğünde kurduğu stantlarla 
İstanbullulara ulaştı. 
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Su ve kanalizasyon idarelerinin su arıtma teknolojile-
rindeki durumu, yeni teknolojiler, İSKİ’nin İstanbul’daki 
modern arıtma tesislerindeki uygulama stratejilerine 
dair eğitim ve istişare programına Balıkesir, Samsun, 
Van, Sakarya, Kahramanmaraş, Adana, Tekirdağ, Malatya, 
Denizli, Gaziantep, Erzurum, Ankara, Ordu, Mersin ile 
Trabzon su ve kanalizasyon idarelerinin teknik personeli 
katıldı.

Eğitim programının ilk haftasında katılımcılara, Türkiye 
Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi ve 
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Soyer 
tarafından arıtma teknolojilerindeki gelişmeler ve 
teknolojilerin uygulanması ve kullanımı ile ilgili teorik 
eğitimler verildi. Programın İkinci haftasında ise İSKİ 
Genel Müdürlüğü yöneticileri ve personeli tarafından 
modern arıtma tesislerinde yeni teknolojilerin uygula-
malarına dair pratik eğitimler verilerek bilgi ve tecrübe 
aktarımı sağlandı. Ayrıca gruplar halinde katılımcılara 
atıksu arıtma işletimi, çamur susuzlaştırma ve şebeke-
lerde kayıp/kaçak alanlarında da eğitimler verildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 
ve İSKİ arasında yapılan proto-
kol çerçevesinde Türkiye’deki 
su ve kanalizasyon idarelerinin 
teknik personeli “Su Arıtma 
Teknolojilerinde Yenilikler ve 
Tecrübe Paylaşımı” eğitimi için 
İSKİ İkitelli Eğitim-Kültür ve 
Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.

Su İdareleri İstanbul’da
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Türkiye’nin lider su idaresi İSKİ, uzun 
süredir hizmet verdiği abonelerini, 
eski İstanbulluları unutmadı. İSKİ ile 
40-50-60 yıllık sözleşmesi bulunan, 
şehrin dününü ve bugününü bilen, 
İstanbul’daki büyük değişime şahit 
olan eski İstanbullular bir araya geldi. 

Programa katılan abonelerin bazıları-
nın İSKİ ile sözleşme tarihi 1950 yılına 
kadar uzanıyor. 

Turan: Uzun Süredir Su Hizmeti 
Sunmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz

İSKİ Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. 
Adem Esen, Sıddık Eraslan, Genel 
Müdür Yardımcıları Cafer Sezgin, 
Alişan Koyuncu ve Metin Akbaş’ın 

da katıldığı programda konuşma 
yapan İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, 
İSKİ olarak uzun süredir su hizmeti 
sunmanın mutluluğunu yaşadıkla-
rını ifade ederek, “Bugün aramızda bir 
tarihe, büyük bir dönüşüme şahitlik 
etmiş 40-50 yıllık abonelerimiz var. 
Bizim kültürümüzde yaşlıya, büyüğe 
hürmet büyük önem taşır. Ben de İSKİ 
ailesi adına sizleri hürmetle selamlı-
yorum, davetimize icabet ettiğiniz 
için ayrıca şükranlarımı sunuyorum” 
şeklinde konuştu.

İstanbul’da geçmişte suyun olma-
dığını belirten Genel Müdür Turan, 
“Su kaynakları yetersizdi. İçmesuyu 
arıtma tesisleri âtıl vaziyetteydi. 
Düşünebiliyor musunuz, şehrin 
neredeyse bütün atıksuyu doğrudan 
denizlere, derelere, daha kötüsü su 
kaynaklarına akıyordu. Tarihi geçmişi, 
sosyal ve ticari ağlarıyla bizim vitrini-
miz olan şehir yani İstanbulumuz bu 
durumdaydı. Şehrin susuzluk prob-
lemi, bütün Türkiye’nin su problemi 
haline gelmişti. Çünkü İstanbul öyle 
bir şehir ki gerekli hizmetleri sunma-
dığınızda bütün Türkiye bundan 
etkileniyor” diye konuştu.

İstanbul’da bugün 7 gün 24 saat 
kaliteli ve sağlıklı su aktığını vurgu-
layan Turan, “Atıksular kontrol 
altına alındığı için denizlerimiz, 
Haliçimiz tertemiz. Hep söylüyo-
ruz, söylemeye de devam edeceğiz. 
Haliç kurtulamaz, temizlenemez 
diyorlardı, toprakla doldurulup park 
yapılsın. Ama bugün Haliç bir turizm 
ve kongre vadisi. Su yok deniyordu, su 
bitmişti İstanbul’da. İnsanlar geceden 
su kuyruğuna giriyorlardı camilerde, 
çeşmelerde. Hamdolsun peş peşe 
yatırımlar hızla hayata geçirildi ve 
İstanbul suya kavuştu. Bugün evlat-
larımız yine İstanbul sahillerinde 

yüzme öğreniyor. İstanbul’un tarihi 
plajları Caddebostan, Florya yaz ayla-
rında cıvıl cıvıl” dedi.

 Kadir Topbaş’ın İzi Çok Büyük

İstanbul’da atıksu yatırımlarının 
bugün geldiği noktada İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın bıraktığı izin çok büyük 
olduğunun da altını çizen Fatih Turan, 
“Sayın Başkanımızın çevre hassasi-
yetiyle verdiği talimatlar neticesinde 
bugün İstanbul’un atıksu arıtma oranı 
% 97. En kalabalık ilçeden en ücradaki 
köye kadar, nereye hangi atıksu topla-
yıcı sistem, atıksu arıtma tesisi, çevre 
yatırımı gerekiyorsa, başkanımız 
her zaman takipçisi olmaya devam 
ediyor” şeklinde konuştu.

İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan’ın 
konuşmasının ardından tüm eski 
abonelere hediyeleri takdim edildi. 
En eski abonelerden 67 yıllık abone 
Nezmi Erkan, 55 yıllık abone Mehmet 
Yetkin, 50 yıllık abone Fatma Saliha 
Altın ve en yaşlı abonelerden 91 yaşın-
daki Ziya Gökalp Tunçali, 89 yaşındaki 
Elmas Gül, 86 yaşındaki Melahat 
Bahadır hediyelerini Fatih Turan’ın 
elinden aldı.

   İSKİ’den Vefa Buluşması İSKİ,  her ilçeden  
en eski abonelerini  
“Vefa Buluşması”nda 
ağırladı.
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Dev içmesuyu ve çevre yatırımlarını hayata geçiren, sahip olduğu 
bilgi ve tecrübesiyle dünyanın birçok ülkesine örnek olan İSKİ, 
sosyal sorumluluk alanında da çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda İSKİ, Türk Kızılayı ile işbirliği yaparak kan bağışı 
kampanyası düzenledi. İstanbul’un hem Anadolu hem de Avrupa 
Yakası’nda, İSKİ’nin toplam 10 işyerinde gerçekleştirilen kampan-
yaya ilgi büyük oldu.

İSKİ’de kan bağışı  
kampanyası büyük  
bir katılımla 
gerçekleştirildi. 

İSKİ’den Kan Bağışı  
Kampanyası

İSKİ Destek  
Hesabı  
Yayında!
Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla takdir topla-
yan İSKİ’nin, su ve kanal arızalarının, her türlü öneri, istek 
ve şikayetlerin bildirilebileceği destek hesabı yayına 
başladı. Hesaba gelen bildirimler hassasiyetle inceleniyor, 
ilgili birimlere aktarılıyor ve mümkün olan en kısa sürede 
çözüme kavuşturuluyor. 

Hesaba https://twitter.com/iski_destek adresinden 
ulaşılabiliyor

Öte yandan İSKİ’nin diğer sosyal medya hesaplarının 
adresleri ise şöyle:

twitter.com/iskignmudurlugu

facebook.com/iski.gm

youtube.com/iskivideo
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İSKİ, Öğrencilere Suyu 
Tanıtıyor
İSKİ, sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarına da 
aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İlköğretim ve Lise 
düzeyinde öğrenci ve öğretmenlerine yönelik eğitim 
gezileri düzenliyor. Gezilerden Kur’an Kursu öğrencileri 
de faydalanabiliyor. Gezilerde suyun barajlardan temin 
edilerek su arıtma tesislerinde arıtılması, oradan şehir 
şebekesine verilerek kullanılması, atıksuların toplanması, 
atıksu arıtma tesislerinde arıtılarak denize deşarj edilmesi 
ile park ve bahçelerde tekrar kullanıma kazandırılması gibi 
konular işleniyor.

Eğitim gezileri İstanbul’un her iki yakasından, birer 
okulla hafta içi her gün devam ediyor. Geziler çerçe-
vesinde musluklardan içilebilir kalitede akan suların 
içmesuyu arıtma tesislerinde nasıl arıtıldığını yerinde 
gören ve inceleyen öğrenci ve öğretmenler, içmesuyu 
serüveninin ardından kullanılmış suların atıksu arıtma 
tesislerinde hangi aşamalardan geçerek arıtıldığı ve 
çevreye zarar vermeden nasıl uzaklaştırıldığını da son 
teknoloji ile donatılmış atıksu arıtma tesisinde gözlem-
liyor. Tesislerde İSKİ çevre mühendislerinin sunumlarının 

ardından eğitmenler ve görevliler gözetiminde Anadolu 
Yakasında Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve 
Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri; Avrupa Yakasında ise 
Ataköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ve İkitelli İçme Suyu 
Arıtma Tesisleri’nde eğitim turu da gerçekleştiriliyor.

Eğitim gezisinin sonunda, katılan öğrencilere sürpriz 
hediyeler veriliyor. 

İSKİ, öğrencilere su 
kullanma bilincini aşılamak 
amacıyla eğitim gezileri 
düzenliyor.
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www.iski.gov.tr

GiRMEYiN
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