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A- DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER 
KURUMSAL YAPI 

NSAN KAYNAKLARI 

Stratejik Amaç 1- Hizmet ihtiyacõnõn gerektirdi i sayõda ve 
nitelikte personelin,insan kaynaklarõ yönetimi  anlayõ õ 
içinde çalõ masõnõ sa lamak. 

Hedef 1.1. Memur ve sözle meli personelde %53 düzeyinde 
olan üniversite mezunu oranõnõ,2012 yõlõ sonuna 
kadar, %60  düzeyine çõkarmak. 

Hedef 1.2. Memur ve sözle meli personelde 40,8 olan çalõ an 
ya ortalamasõnõ 2012 yõlõ sonuna  kadar, 36'ya 
dü ürmek 

Hedef 1.3. çi personelde %53 düzeyinde olan lise ve üniversite 
mezunu oranõnõ, 2012 yõlõ sonuna kadar,%58 
düzeyine çõkarmak. 

Hedef 1.4. Bütün personeli kapsayan bir performans yönetim 
sistemini, 2009 yõlõ sonuna kadar   kurmak. 

Hedef 1.5. Mevcut memur ve i çi unvanlarõnõn norm kadroya 
uygun olarak standardizasyonunu 2008 yõlõ sonuna 
kadar tamamlamak. 

Stratejik Amaç 2- Yöneticilerin ve personelin e itim, kültür ve 
moral-motivasyon düzeyinin geli tirilmesine katkõ 

sa layan e itim faaliyetleri ile  halkõn su kullanõmõ 
ve su kültürü konusunda bilinç düzeyinin artõrõlmasõna 
yönelik e itici etkinlikler yapmak. 

Hedef 2.1 Kurumun e itim ve bilgi haritasõnõ, 2008 yõlõ sonuna 
kadar hazõrlamak. 

Hedef 2.2 5 yõllõk e itim planõnõ, 2008 yõlõ sonuna kadar hazõr- 
lamak. 

Hedef 2.3 Mevcut durumda ki i ba õ yõllõk ortalama 2 saat 
olarak verilen e itim süresini, 2012 yõlõ sonunda, 
ki i ba õ yõllõk ortalama 6 saate yükseltmek. 

Hedef 2.4 Kurum kütüphanesindeki bilimsel-aktüel nitelikli kitap 
sayõsõnõ, 2012 yõlõ sonuna kadar 5.000 adete 
çõkarmak. 

Hedef 2.5 Ö renciler arasõnda su kültürü ve su kullanõm bilincinin 
geli tirilmesi için düzenlenen "içme suyu ve atõksu 
tesisleri gezi ve e itim programõ"na katõlan ö renci 
sayõsõnõ 2012 yõlõna kadar toplam 50.000 ki iye 
çõkarmak. 

STRATEJ K YÖNET M 

MAL YAPI 

Stratejik Amaç 3- Kurum gelirlerinin tahsilâtõnõ, harcama birimleri 

arasõnda kaynak da õlõmõnõ ve ön mali kontrol 

SK 'nin kurulu amacõ, � stanbul Büyük ehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon 
hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu 
olanlarõ devralmak ve bir elden i letmek ...� olarak belirtilmi tir.
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i lemlerin i etk i l i  ve ver imli  yöntemlerle 
gerçekle tirmek, muhasebe kayõtlarõnõn hõzlõ, do ru 
ve raporlanabilir bir ekilde tutulmasõnõ sa lamak. 

Hedef 3.1 2006 sonu itibariyle %87 olan gelir bütçesi 
gerçekle me oranõnõ, 2009 yõlõ sonu itibariyle %96 
düzeyine yükseltmek. 

Hedef 3.2 2006 sonu itibariyle %96 olan gider bütçesi 
gerçekle me oranõnõ aynõ düzeyde tutmak. 

Hedef 3.3 Gelir   ve  gider bütçesine ili kin bütün hareket- 
lerin,elektronik ortamda izlenebilmesini sa layacak 
e-bütçe   sisteminin, 2008 yõlõ sonuna kadar kurul- 
masõnõ sa lamak. 

Hedef 3.4 2007 yõlõ ba õ itibariyle 80 adet olan yetkilendirilmi 
tahsilât noktasõ sayõsõnõ, 2009 yõlõ sonuna kadar 300 
adete ula tõrmak. 

Hedef 3.5 2006   yõlõ sonu itibariyle, %42 olan bankalar vasõtasõyla 
yapõlan   tahsilât   oranõnõ,  2012  yõlõ sonuna kadar 
%60 düzeyine ula tõrmak. 

Hedef 3.6 2008 yõlõ sonuna kadar, ön mali kontrol faaliyetlerinin 
yürütülmesi için gerekli kurumsal yapõyõ olu turmak. 

Hedef 3.7 2010 yõlõndan itibaren, bütün gruplardaki mali karar 
ve i lemler ile ilgili ön mali kontrolleri, süresi içinde 
yaparak harcama birimlerine intikal ettirmek. 

Hedef 3.8 Mali yapõ ile ilgili i analizi, görev tanõmõ ve benzeri 
kurumsalla ma çalõ malarõnõ 2008 yõlõ sonuna kadar 
tamamlamak. 

Hedef 3.9 2008 yõlõ sonuna kadar, mali yapõ i lemleri için 
kullanõlmakta olan entegre bilgisayar programlarõnõ 
tamamlamak. 

Hedef 3.10 2009 yõlõndan itibaren, hesap özetlerini ait olduklarõ 
3'er aylõk hesap dönemlerini takip eden azami 2 ay 
içinde sonuçlandõrmak. 

Hedef 3.11 2009 yõlõndan itibaren, mali tablolarõ dönem sonlarõnõ 
takip eden azami 3 ay içinde hazõrlamak. 

Stratejik Amaç 4- Ulusal ve uluslar arasõ piyasalarda kabul 
gören denetim kriterlerine uygun bir finansman 
sistemi kurmak. 

Hedef 4.1 2008   yõlõ sonuna   kadar,   gelecek   5   yõllõk  iç 
ve dõ borçlanma planõnõ hazõrlamak. 

Hedef 4.2 2012 yõlõ sonuna kadar, kurumun hesap ve i lemlerinin 
denetimini uluslar arasõ bir denetim irketine 
yaptõrmaya geçmek. 

ARA TIRMA ve PLANLAMA 

Stratejik Amaç 5- Kurumun bilgi yönetimi ve AR-GE faaliyetlerini, 
ulusal ve uluslar arasõ i birli i çerçevesinde 
geli tirerek yönetim süreçlerinin ve hizmetlerin 
etkinli ini arttõrmak. 

Hedef 5.1 Kurumdaki   AR-GE   yapõlanmasõnõ geli tirerek,  en 
az  5  adet AR-GE projesini üniversite ve ara tõrma 

kurumlarõyla i birli i çerçevesinde 2012 yõlõ sonuna 
kadar gerçekle tirmek. 

Hedef 5.2 Stratejik plan ve performans  programõnõn koordinas- 
yonu uygulanmasõ, sonuçlarõnõn izlenmesi ve 
de erlendirilmesine yönelik etkin bir yönetim ve 
raporlama sistemini 2008 yõlõ sonuna kadar kurmak. 

Hedef 5.3 Kurumun istatistikî bilgi sistemini ( STAB S) 2009 yõlõ 
sonuna kadar kurmak. 

Hedef 5.4 Kurumun tüm i süreçlerini kapsayacak süreç analiz- 
lerini, 2009 yõlõ sonuna kadar tamamlamak. 

Hedef 5.5 Yatõrõmlarõn e zamanlõ takip edilmesi amacõyla 2009yõlõ 
sonuna kadar Yatõrõm Takip Sistemini ( SK - 
YTS)kurmak. 

Hedef 5.6 2012 yõlõ sonuna kadar, kurumda Toplam Kalite 
sistemine geçmek. 

Hedef 5.7 2012 yõlõ sonuna kadar, Avrupa Birli i ile i birli i 
içinde temiz su veya atõksu alanõnda en az 1 adet 
AR-GE projesi gerçekle tirmek. 

Hedef 5.8 2012 yõlõ sonuna kadar, üniversite ile i birli i içinde 
temiz su, atõksu ve havza koruma alanlarõnda ihtisas 
kütüphanesi kurulmasõnõ sa lamak. 

Hedef 5.9 Her yõl düzenli olarak, çalõ an ve mü teri memnuniyeti 
ara tõrmalarõ yapmak. 

DESTEK H ZMETLER 

SOSYAL VE DAR LER 

Stratejik Amaç 6- Çalõ anlara, moral-motivasyon ve perfor- 
manslarõnõ artõrõcõ nitelikte temiz, rahat, sa lõklõ ve 
güvenilir bir i ortamõ sunmak. 

Hedef 6.1Mevcut durumda %66,75 olan mekansal temizlik 
faaliyetlerinden memnuniyet oranõnõ, 2012 yõlõ sonuna 
kadar en az %90 düzeyine yükseltmek. 

Hedef 6.2 2008 yõlõ sonuna kadar, kurum bünyesindeki bütün 
mutfaklarõn merkezi bir birime ba lanmasõ sürecini 
tamamlamak ve mevcut durumda %60 olan yemek 
hizmetinden memnuniyet oranõnõ, 2012 yõlõ sonuna 
kadar en az %90 düzeyine yükseltmek. 

Hedef 6.3 Mevcut durumda, %76,3 olan personel ta õma 
hizmetlerinden memnuniyet oranõnõ, 2012 yõlõ sonuna 
kadar en az %90 düzeyine yükseltmek. 

Hedef 6.4 Mevcut durumda %43,1 olan e itim ve sosyal 
tesislerden memnuniyet oranõnõ, 2012 yõlõ sonuna 
kadar, en az %90 düzeyine yükseltmek. 

Hedef 6.5 2006 yõlõ sonu itibarõ ile yõllõk 22.786 olan e itim ve 
sosyal tesislerden yararlananlarõn sayõsõnõ, 2012 yõlõ 
sonuna kadar, yõllõk en az 40 bin ki iye çõkarmak. 

YAZI LER VE KARARLAR 

Stratejik Amaç 7- Resmi belgelerin kurum içi ve kurum dõ õnda 
hõzlõ ve etkili bir ekilde akõ õnõ sa lamaya yönelik, 
elektronik ar iv ve evrak yönetim sistemi kurmak. 

Hedef 7.1 Ar ivde bulunan 200.000 adet dosyanõn ayõklama,
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imha ve tasnif i lemlerini 2008 yõlõ sonuna kadar 
tamamlamak. 

Hedef 7.2 SK 'de üretilen ve önem sõrasõna göre seçilen 
2.500.000 adet sayfanõn taranarak elektronik ortama 
aktarõlmasõ ve indekslenmesi i ini 2008 yõlõ sonuna 
kadar tamamlamak. 

Hedef 7.3 Evrak kayõt-takip sistemi ile ar iv yönetim sisteminin 
WEB tabanlõ hale getirilmesi i ini 2008 yõlõ sonuna 
kadar tamamlamak. 

KORUMA VE GÜVENL K 

Stratejik Amaç 8- Koruma ve güvenlik hizmetlerinin plan 
altyapõsõnõ ve personelin teknik e itim düzeyini 
yükselterek hizmetlerdeki etkinli i arttõrmak. 

Hedef 8.1 2008 yõlõ sonuna kadar, 9 içme suyu havzasõnõn 
koruma ve güvenlik planlarõnõ tamamlamak. 

Hedef 8.2 Her yõl 4 defa silahla tüm koruma ve güvenlik 
personeline atõ e itimi vermek. 

Hedef 8.3 Her yõl koruma ve güvenlik personelinin tümüne 60 
saat yakõn savunma e itimi aldõrmak. 

Hedef 8.4 Her yõl ki i ba õ 28 saat mesleki moral motivasyon 
ve halkla ili kiler e itimi vermek. 

TEDAR K VE STOKLAMA 

Stratejik Amaç 9- Satõn alma ve ihale i lemlerini, kurumun 
ihtiyaçlarõna uygun olarak gerçekle tirmek. 

Hedef 9.1 Kurum tarafõndan geçmi 5 yõlda sözle mesi yapõlmõ 
ihalelere ili kin bütün istatistikî bilgileri de içeren veri 
tabanõnõ, 2008 yõlõ sonuna kadar olu turmak ve 
güncel tutmak. 

Hedef 9.2 2012 yõlõ sonuna kadar, dõ satõn almalarda bütün 
ihaleleri akreditifsiz yapacak bir sistem kurmak. 

Hedef 9.3 halelerin teknik artnamelerinin ulusal ve uluslararasõ 
standartlara uygun olarak güncellenmesi sürecini, 
2009 y õ lõ sonuna kadar tamamlatmak ve 
artnamelerin güncel tutulmasõna imkan tanõyan bir 

sistem kurmak. 

Hedef 9.4 2008 yõlõndan itibaren, yatõrõm te viki kapsamõna 
girebilecek nitelikteki her türlü yatõrõm, makine, 
ekipman ve teçhizatõn yatõrõm te vik uygulamasõndan 
yararlandõrõlmasõnda %100 ba arõ sa layan bir 
sistemi kurmak. 

Stratejik Amaç 10- Kurum bünyesinde ihtiyaç duyulan 
malzemelerin "tedarik planlamasõ"nõ yapmak ve 
satõn alõnan malzemelerin kayõt-kabul, depolama ve 
da õtõm i lemlerini modern i letmecilik ilkelerine 
uygun olarak yürütmek. 

Hedef 10.1 Birimlerin sarf, i letme, demirba malzeme ihtiyaçlarõnõ 
tespit ederek, malzeme gruplarõna göre bir havuz 
olu turulmasõ çalõ masõnõ 2008 yõlõ sonuna kadar 
tamamlamak. 

Hedef 10.2 Harcama birimlerinin bütçe tahsisatlarõ çerçevesinde 

gerçekle en alõmlarõnõn, i yeri ve hesap kartlarõna 
göre sõnõflandõrõlmasõ çalõ masõnõ 2008 yõlõ sonuna 
kadar tamamlamak. 

Hedef 10.3 Malzeme hareketlerinin takibinin "barkotlu 
otomasyon" sistemiyle gerçekle tirilmesini 2008 yõlõ 
sonuna kadar tamamlamak. 

Hedef 10.4 2008 yõlõ sonuna kadar, Asya ve Avrupa yakasõnda 
1'er adet büyük ambar alanõ olu turmak ve 
mevcutlarõ revize etmek. 

BASIN-YAYIN 

Stratejik Amaç 11-Kurum tarafõndan yürütülen çalõ malar 
hakkõnda, iç ve dõ payda larõ hõzlõ ve etkili bir ekilde 
bilgilendirecek ve etkin geri besleme sa layacak 
bir basõn, yayõn ve enformasyon  sistemi geli tirmek. 

Hedef 11.1 Kurum faaliyetlerinin kamuoyunda daha etkin bir 
ekilde duyurulmasõ ve stanbullularõn SK internet 

hizmetlerinden daha aktif olarak faydalanmasõnõ 
sa lamak için kurumun internet sitesini yeni bir 
konsept ve bakõ açõsõ ile 2008 yõlõ sonuna kadar 
yenilemek. 

Hedef 11.2 Kurum tarafõndan yayõmlanmõ bütün yayõnlarõn 
envanter çalõ masõnõ 2008 yõlõ sonuna kadar 
tamamlayarak, nitelikli bir ar ivleme alanõ olu turmak. 

Hedef 11.3 Gazete, kupür ve foto raf ar ivini anahtar kavramlarla 
geçmi e yönelik tarama yapacak ekilde elektronik 
ortama aktarma çalõ masõnõ 2008 yõlõ sonuna kadar 
tamamlamak. 

Hedef 11.4 2008 yõlõndan itibaren, SK hizmetleri ve su kültürü 
hakkõnda halkõn bilgilendirilmesi ve kültür düzeyinin 
artõrõlmasõna katkõ yapacak bilimsel ve aktüel nitelikli, 
her yõl 1 tane süreli ve en az 4 tane süresiz yayõn 
çõkarmak; ulusal veya uluslar arasõ nitelikte en az 3 
tane etkinlik programõ gerçekle tirmek. 

Hedef 11.5 2012 yõlõ sonuna kadar, mü teri memnuniyetini 
ölçme çalõ masõ kapsamõnda Call Center biriminden 
aranan mü teri sayõsõnõ her yõl %5 oranõnda artõrmak. 

KURMAY VE DENET M H ZMETLER 

Stratejik Amaç 12- Faaliyet ve i lemlerde hatalarõn önlenmesine 
yardõmcõ olmak, çalõ anlarõn ve birimlerin geli mesine, 
yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir 
ve tutarlõlõ õnõn artõrõlmasõna yönelik öneriler 
geli tirmek. 

Hedef 12.1 Hizmetlerin süreç ve sonuçlarõnõ mevzuata, stratejik 
plan ve performans programõna göre 3'er aylõk 
dönemler içinde tarafsõz olarak analiz etmek, 
kar õla tõrmak ve raporlandõrmak. 

Hedef 12.2 ç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli 
kurumsal yapõyõ 2008 yõlõ sonuna kadar olu turmak. 

Hedef 12.3 dari ve malî i lemler üzerindeki risk denetimi 
çalõ malarõnõ 2012 yõlõ sonuna kadar tamamlamak.
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Hedef 12.4 Yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinli inin denetimi 
çalõ malarõnõ 2012 yõlõ sonuna kadar tamamlamak. 

HUKUK 

Stratejik Amaç 13- Hukuk i lerindeki etkinli i ve koordinasyonu 
arttõrmak amacõyla ar iv ve otomasyon altyapõsõnõ 
geli tirmek. 

Hedef 13.1 2008 yõlõ sonuna kadar, hukuk i lerinin elektronik 
ortamdaki otomasyon altyap õs õn õ kurmak. 

Hedef 13.2 Hukuk i leriyle ilgili ar iv dosyalarõnõn tümünü, 2012 
yõlõ sonuna kadar elektronik ortama aktarmak. 

Hedef 13.3 Birimlerin hukuki alanda bilgilendirilmesiyle ilgili 
olarak kurumsal portal üzerindeki altyapõyõ, 2008 
yõlõ sonuna kadar  tamamlamak. 

EMLAK VE ST MLAK 

Stratejik Amaç 14- Emlak yönetimini emlak bilgi sistemlerine 
dayalõ altyapõ ile daha etkin hale getirerek hizmet 
gerekleri çerçevesinde mülk varlõ õnõ geli tirmek. 

Hedef 14.1 2008 yõlõ sonuna kadar, kurumun sahip oldu u 
emlak varlõ õ yönetiminde etkinli ini geli tirmek 
amacõyla Emlak Bilgi Sistemi'ni (EMB S) kurmak. 

Hedef 14.2 2011 yõlõ sonuna kadar, içme suyu havzalarõndaki 
mutlak koruma alanlarõnda bulunan kamu 
mülkiyetindeki yerlerin tümünün kurum adõna 
tahsisini sa lamak. 

Stratejik Amaç 15- çme suyu havzalarõ ve yatõrõmlarla ilgili 
kamula tõrmalarõ,sosyal fayda ve kar õlõklõ anla maya 
dayalõ olarak hõzlõ, etkin ve ekonomik biçimde 
sonuçlandõrmak. 

Hedef 15.1Gayrõ menkul sahipleriyle anla ma yöntemi 
uygulanarak yapõlan kamula tõrmalarõn toplam 
kamula tõrma içindeki payõnõ, 2012 yõlõ sonuna kadar 
en az %50 düzeyine çõkarmak. 

Hedef 15.2 Kurumun içme suyu havzalarõ mutlak koruma 
alanlarõndaki mülkiyet düzeyini, 2012 yõlõ sonuna 
kadar 900 Hektar'dan 1600 Hektar'a çõkarmak. 

ELEKTR K-MEKAN K VE ELEKTRON K S STEMLER 

Stratejik Amaç 16- Elektrik, mekanik ve bina bakõm-onarõm 
altyapõsõnõ esnek ve desantralize bir organizasyon 
çerçevesinde yapõlandõrarak hizmetlerin kesintisiz, 
verimli ve kurum imajõna uygun biçimde yürütülme- 
sine katkõ sa lamak. 

Hedef 16.2 Kurumun hizmet alanõna yeni giren 173 köyün su 
ihtiyacõnõn daha etkin ve sürekli biçimde kar õlanmasõ 
amacõyla su terfi merkezlerinin trafo ve enerji nakil 
hatlarõ revizyonunu 2009 yõlõ sonuna kadar 
tamamlamak. 

Hedef 16.3 2010 yõlõ sonuna kadar, kurumun araç envanteri 
içinde mevcut durumda %73 olan kendi mülkiyet 
düzeyini %65;  %27 olan hizmet al õm õ 

kapsamõndakileri %35 biçiminde yapõlandõrmak. 

Hedef 16.4 Birimlerden gelen bakõm-onarõm talepleri ve 
i lemlerinin elektronik ortamda takip edilmesini 
sa layacak altyapõyõ 2009  yõlõ sonuna kadar kurmak. 

Hedef 16.3 Merkez ve ube idare binalarõ, arõtma tesisleri, 
pompa istasyonlarõ ve lojman binalarõnõn %70'inin 
iç ve dõ iyile tirmesini, kurumsal imaj bütünlü ü 
çerçevesinde 2012 yõlõ sonuna kadar tamamlamak. 

Stratejik Amaç 17- leti im altyapõsõnõ teknolojik geli melere 
paralel olarak sürekli iyile tirerek ehirdeki yerel 
kamu idareleriyle entegre bir sistem çerçevesinde 
her durumda kesintisiz, etkin ve ekonomik nitelikte 
hizmet sunmak. 

Hedef 17.1 leti im hizmetlerinde etkinlik ve tasarruf sa lamak 
amacõyla birimlerdeki mevcut 70 analog telefon 
santralini, 2009 yõlõ sonuna kadar dijital telefon 
santraline çevirmek. 

Hedef 17.2 Kurum bünyesindeki ube müdürlüklerinin tümünü, 
2010 yõlõ sonuna kadar fiber optik kablo altyapõsõna 
kavu turmak. 

Hedef 17.3 Büyük ehir ve Valilik ça rõ merkezleriyle entegrasyon 
sa lamak amacõyla kurum bünyesindeki Alo 185 
ça rõ sisteminin teknik altyapõsõnõ, 2008 yõlõ sonuna 
kadar yenilemek. 

Hedef 17.4 Merkez ve ube idari binalarõ ile içme suyu arõtma 
tesislerinin tümünde güvenlik ve yangõn alarmõ ile 
güvenlik kamera sistem altyapõsõnõ 2010 yõlõna kadar 
tamamlamak. 

Hedef 17.5 2010 yõlõ sonuna kadar, ola an ve ola an üstü 
durumlarda kesintisiz ileti im sa layabilmek amacõyla 
telsiz altyapõsõnõ kurum bünyesindeki tüm birimleri 
kapsayacak ekilde geni letmek. 

Hedef 17.6 2012 yõlõna kadar, Büyük ehir Belediyesi ve Valilik 
ile entegre bir ileti im altyapõsõ olu turmak amacõyla 
analog telsiz  altyapõsõnõ dijital hale getirmek. 

B LG LEM 

Stratejik Amaç 18- Mü terilere yönelik elektronik ortamdaki 
hizmetlerin, her yerden ula õlabilen, kesintisiz, hõzlõ 
ve güvenli niteli ini sürekli geli tirerek kullanõmõnõ 
yaygõnla tõrmak. 

Hedef 18.1 Toplam tahsilât i lemleri içinde elektronik ortamda 
yapõlan tahsilat i lemi oranõnõ 2012 yõlõ sonuna kadar 
%50 seviyesine çõkarmak. 

Hedef 18.2 Elektronik ortamda mü terilere sunulan hizmetlerden 
imza gerektirenlerin tümünde 2012 yõlõ sonuna kadar 
e-imza  uygulamasõna geçmek. 

Hedef 18.3 Mü terilere yönelik bürokratik süreçleri azaltmak 
amacõyla do algaz, elektrik abone takip ve MERN S 
sistemleriyle ki i ve adres bilgi entegrasyonunu, 
2010 yõlõ sonuna kadar gerçekle tirmek. 

Hedef 18.4 2008 yõlõ sonuna kadar, fatura ödeme i lemlerinde 
ilgili bankalar içinde offline altyapõya sahip olanlarõn



STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES 

2007 SK FAAL YET RAPORU  | 48 

online sisteme geçmesini sa lamak. 

Stratejik Amaç 19- Yönetim Bilgi Sistemlerine dayalõ karar 
destek uygulamalarõnõ ve i süreçlerini elektronik 
ortamda entegre biçimde geli tirmek. 

Hedef 19.1 Kurumsal yazõlõm yönetimi ve kullanõcõ etkinli ini 
arttõrmak amacõyla kurumda kullanõlan yazõlõmlarõ, 
2012 yõlõ sonuna kadar web tabanlõ hale getirmek. 

Hedef 19.2 Analizi tamamlanan i süreçlerinin elektronik ortama 
aktarõlma oranõnõ, 2012 yõlõ sonuna kadar %90 
düzeyine çõkarmak. 

Hedef 19.3 2012 yõlõ sonuna kadar, en az 50 i sürecinde e- 
imza uygulamasõna geçmek. 

Hedef 19.4 2012 yõlõ sonuna kadar, yönetim karar destek sistemi 
altyapõsõnõn tümünü OLAP (Online Analitik Proses) 
ve veri madencili i teknolojilerine uyumlu hale 
getirmek. 

Hedef 19.5 Personelin bireysel etkinli ini arttõrmak amacõyla 
kurumsal portal üzerinden ki isel veri yönetimi 
altyapõsõnda sunulan uygulama sayõsõnõ 2012 yõlõ 
sonuna kadar 100'e çõkarmak. 

Stratejik Amaç 20- Kurumun bilgi-i lem yazõlõm ve donanõm 
standartlarõnõ geli tirerek i süreçleri için kesintisiz, 
verimli ve etkin bir altyapõ sa lamak. 

Hedef 20.1 2010 yõlõ sonuna kadar, Bilgi Teknolojisi Hizmet 
Kalite Standardõna (ITIL) geçmek. 

Hedef 20.2 2010 yõlõ sonuna kadar, veri tabanõ uygulama server 
i letim sistemlerini açõk kaynak kodlu hale getirmek. 

Hedef 20.3 Ola an ve ola an üstü durumlarda kurumun bilgi- 
i lem altyapõsõnõn kesintisiz hizmet vermesi amacõyla 
2010 yõlõ sonuna kadar Anadolu yakasõnda yedek 
server sistemini kurmak. 

HAR TA-CO RAF B LG S STEMLER 

Stratejik Amaç 21- Harita altyapõsõnõ, teknolojik geli melere 
paralel biçimde çok yönlü geli tirerek daha i levsel 
ve sahadaki fiziki durumla uygunlu u yüksek düzeye 
çõkarmak. 

Hedef 21.1 Kurumun GPS altyapõsõnõ 2008 yõlõ sonuna kadar 
özel ve kamu kurulu larõnõn kullanõmõna açmak. 

Hedef 21.2 2009 yõlõ sonuna kadar, kurumun GPS Sistemi'nin 
Türkiye GPS a õna entegrasyonunu tamamlamak. 

Hedef 21.3 Bilgilerin güncellenmesi ve havzalardaki kaçak 
yapõla manõn tespiti amacõyla her yõl 1 kere uydu 
görüntüleri alarak analizini gerçekle tirmek. 

Hedef 21.4 2012 yõlõ sonuna kadar, stanbul il sõnõrlarõ içindeki 
tüm barajlarõn, uydu görüntüleri kullanõlarak uzaktan 
alg õ lama yöntemiyle su kir l i lik haritalarõn õ 
tamamlamak. 

Hedef 21.5 2009 yõlõ sonuna kadar, stanbul il sõnõrlarõ içindeki 
tüm barajlarõn doluluk oranlarõnõ tespit amacõyla 
batõmetrik haritalarõnõ tamamlamak. 

Hedef 21.6 Kurumun alt ve üst yapõ tesislerinden kayma ve 
çökme riski ta õyanlarõn deformasyon ölçümlerini 
2012 yõlõ sonuna kadar gerçekle tirmek. 

Hedef 21.7 2008 yõlõ sonuna kadar SKABS'in harita altlõklarõnõn 
güncellenmesi amacõyla birimlerde üretilen sayõsal 
arazi verilerinin entegrasyon altyapõsõnõ tamamlamak. 

Hedef 21.8 çme suyu havzalarõndaki imar faaliyetleriyle ilgili 
mevzuatõn öngördü ü SK görü lerini, 2008 yõlõ 
sonuna kadar web ortamõnda vatanda larõn 
kullanõmõna açmak. 

Stratejik Amaç 22- Altyapõ Bilgi Sistemini güçlü bir karar destek 
sistemi haline getirerek, altyapõ bilgilerinin kurum 
çalõ malarõnda aktif olarak kullanõlmasõnõ sa lamak, 
altyapõ yönetiminde etkinli i ve verimlili i artõrmak. 

Hedef 22.1 2010 yõlõ sonuna kadar, atõksu altyapõ bilgilerini 
%100 oranõnda Co rafi Bilgi Sistemine ( SKAB S) 
aktarmak. 

Hedef 22.2 2011 yõlõ sonuna kadar, içme suyu altyapõ bilgilerini 
%100 oranõnda Co rafi Bilgi Sistemine ( SKAB S) 
aktarmak. 

Hedef 22.3 2010 yõlõ sonuna kadar, ya mur suyu altyapõ bilgilerini 
%100 oranõnda Co rafi Bilgi Sistemine ( SKAB S) 
aktarmak. 

Hedef 22.4 2009 yõlõ sonuna kadar, röleve ölçümleri tamamlanan 
34 derenin bilgilerini Co rafi Bilgi Sistemine ( SKAB S) 
aktarmak. 

Hedef 22.5 stanbul genelinde Kent Bilgi Sistemi bina kimlik 
numarasõ saha çalõ malarõnõ, 2008 yõlõ sonuna kadar 
%100 oranõnda tamamlamak. 

Hedef 22.6 stanbul genelindeki endüstriyel tesis ve i letmelerin 
takibine yönelik Co rafi Bilgi Sistemi altyapõsõnõ 2009 
yõlõ sonuna kadar tamamlamak. 

Hedef 22.7 Altyapõ harita bilgilerinin mü teri bilgi sistemindeki 
verilerle ili kilendirilmesini 2012 yõlõ sonuna kadar 
%100 oranõnda tamamlamak. 

TEM Z SU ÜRET M VE DA ITIMI 

HAVZA KORUMA 

Stratejik Amaç 23- çme suyu havzalarõnõ koruma-kullanma 
dengesi içinde yönetmek. 

Hedef 23.1 Havzalarda yapõla manõn yasak oldu u alanlarda 
yeni yap õ la may õ s õf õr düzeyinde tutmak. 

Hedef 23.2 2012 yõlõ sonuna kadar Ömerli ve Sazlõdere göl 
mutlak koruma alanlar õnda mevcut eski 
yerle imlerinin tamamõnõ tasfiye etmek. 

Hedef 23.3 2008 yõlõ sonuna kadar yapõla maya izin verilen 
havza alanlarõnda yeni yapõlan bütün yapõlarõn 
envanterini çõkarmak ve sürdürülebilir veri tabanõ 
olu turmak. 

Hedef 23.4 2012 yõlõ sonuna kadar mutlak ve kõsa mesafeli 
koruma alanlarõndaki mevcut bütün yapõlarõn 
envanterini çõkarmak.
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Hedef 23.5 2012 yõlõ sonuna kadar ilgili Tarõm Müdürlükleri ile 
i birli i yaparak havza alanlarõnda yer alan bütün 
köylerde tarõmla ilgili bilgilendirici, yönlendirici ve 
e itici çalõ malar yapmak. 

Hedef 23.6 2009 yõlõ sonuna kadar imar planlarõna görü verme 
süresini ortalama 3 saate indirmek. 

Hedef 23.7 2009 yõlõ sonuna kadar, içme suyu havzalarõnõn 
korunmasõ ve geli tirilmesi kapsamõnda mutlak 
koruma alanlarõnõn tamamõnda, havza ve arazi 
niteli ine uygun a aç dikimini gerçekle tirmek. 

SU PROJE 

Stratejik Amaç 24- En dü ük ya õ ko ullarõnõ göz önüne 
alarak stanbul'un 30 yõllõk içme suyu ihtiyacõnõ 
kar õlamaya yönelik plan ve projeler üretmek. 

Hedef 24.1 2008 yõlõ sonuna kadar, mevcut yerle im yerlerinin 
içme suyu  projelerini tamamlamak. 

Hedef 24.2 Yeni yerle ime açõlmõ ve imar planlarõ tamamlanmõ 
alanlarda, planõn tamamlanmasõnõ müteakip içme 
suyu ebeke projelerini 1 yõl içinde tamamlamak. 

Hedef 24.3 stanbul'un yer altõ ve yer üstü su potansiyeline 
ili kin sürdürülebilir veri bankasõnõ olu turmak. 

Hedef 24.4 2012 yõlõ sonuna kadar, 5 arõtma tesisinin daha 
verimli çalõ masõ için revize projeler üretmek. 

Hedef 24.5 2012 yõlõ sonuna kadar, deniz suyundan içme suyu 
elde etmek amacõyla gerekli proje çalõ malarõnõ 
tamamlamak. 

Hedef 24.6 2010 yõlõ sonuna kadar, Istõranca, saköy ve Sungurlu 
baraj projelerini tamamlamak. 

Hedef 24.7 2012 yõlõ sonuna kadar, deplase projelerinin yapõmõnõ 
5 i gününe indirmek. 

Stratejik Amaç 25- stanbul'un mevcut su da õtõm sisteminin 
verimlili ini tespit ederek ebeke optimizasyonunu 
sa lamak. 

Hedef 25.1 2009 yõlõ sonuna kadar, mevcut su da õtõm sistemini 
tamamen etüt etmek. 

Hedef 25.2 2012 yõlõ sonuna kadar,  5.000   km'lik ebekenin 
optimizasyonunu sa layan ebeke süperpoze 
projesi üretmek. 

Hedef 25.3 2010 yõlõ sonuna kadar, içme suyu besleme havzalarõ 
arasõnda ba lantõlar olu turarak alternatifli da õtõm 
(enterkonnekte) sistemine geçmek amacõyla gerekli 
projeleri üretmek. 

Stratejik Amaç 26- mar planlarõ ve parsel düzenlemeleri için 
talep edilen kurum görü lerini hõzlandõrmak. 

Hedef 26.1 2012 yõlõ sonuna kadar, imar planlarõna görü verme 
süresini ortalama 3 i gününe indirmek. 

Hedef 26.2 2012 yõlõ sonuna kadar, parsel düzenlemelerine 
görü verme süresini ortalama 2 saate indirmek. 

Hedef 26.3 2012 yõlõ sonuna kadar, deplase projelerine görü 
verme süresini 1 güne indirmek. 

SU N AAT 

Stratejik Amaç 27- Ham su rezervlerini geli tirmek, 
projelendirilmi su yapõlarõ, içme suyu hatlarõ ve 
hizmet binalarõnõ yapmak ve i letmeye hazõr hale 
getirmek. 

Hedef 27.1 Ham su rezervlerini geli tirmek, projelendirilmi su 
yapõlarõ,içme suyu hatlarõ ve hizmet binalarõnõ yapmak 
ve i letmeye hazõr hale getirmek. 

Hedef 27.2 2012 yõlõ sonuna kadar, ham su rezervlerinin 
depolama hacmini 863.770.000 m3'den 
1.250.000.000 m3'e çõkarmak. 

Hedef 27.3 2012 yõlõ sonuna kadar, sorumluluk alanõndaki içme 
suyu ebeke alt yapõsõnõ yenileme oranõnõ %100'e 
çõkarmak. 

Hedef 27.4 2009 yõlõ sonuna kadar, su da õtõm depolarõnõn 
tamamõnda kaçak oranõnõ %1'in altõna indirmek.2012 
yõlõ sonuna kadar, 4.000 km'lik ebeke hatlarõnda 
basõnçlarõ optimize ederek kaçak oranlarõnõ azaltmak. 

Hedef 27.5 2012 yõlõ sonuna kadar, gerekli isale hatlarõnõ yaparak 
içme suyu besleme havzalarõ arasõnda ba lantõlar 
olu turarak alternatifli da õtõm (enterkonnekte) 
sistemini kurmak. 

Hedef 27.6 2012 yõlõ sonuna kadar, SK mülkiyetindeki tarihi 
su yollarõnõn %50'sini restore etmek. 

SU ARITMA 

Stratejik Amaç 28- nsan ve çevre sa lõ õna uygun yöntem 
ve kimyasallarõ kullanmaya devam ederek su 
kalitesini standartlarda (TS 266 Nisan 2005) tutmak. 

Hedef 28.1 2012 yõlõ sonuna kadar, Kâ õthane ve Ömerli arõtma 
tesislerinde pilot arõtma kurmak ve uygulamasõna 
geçmek. 

Hedef 28.2 2012 yõlõ sonuna kadar, arõtma tesislerinin tamamõnda 
aktif karbon sistemlerini kurmak. 

Hedef 28.3 2012 yõlõ sonuna kadar, arõtma tesislerinin tamamõnda 
klor nötrolizasyon sistemlerini kurmak. 

Hedef 28.4 2012 yõlõ sonuna kadar, tüm arõtma tesislerinde ve 
laboratuarlarda kalite güvence sistemlerine geçmek. 

Hedef 28.5 2012 yõlõ sonuna kadar, arõtma tesisleri çõkõ sularõnda 
kalõntõ alüminyumu 0,1 mg/lt, THM'yi 40 ppb'nin 
altõnda tutmak, organik maddeyi de en az %50 
oranõnda gidermek. 

Hedef 28.6 2012 yõlõ sonuna kadar, arõtma tesislerinin tamamõnda 
temiz su çõkõ larõnda anlõk (on-line) olarak bulanõklõk, 
klor, alüminyum, pH parametrelerini izlemek ve 
kaydetmek. 

Hedef 28.7 2010 yõlõ sonuna kadar, barkotla numune alõm 
sistemine geçmek. 

Hedef 28.8 2012 yõlõ sonuna kadar, Elmalõ arõtma tesislerinde 
çamur susuzla tõrma tesisini kurmak.
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Hedef 28.9 2010 yõlõ sonuna kadar, Büyükçekmece arõtma 
tesisinde ön ozonlama ünitelerini kurmak. 

SU SALE VE DA ITIM 

Stratejik Amaç 29- stanbul'a kesintisiz içme suyu sa lamak 
amacõyla isale hatlarõnõ etkili ve verimli bir ekilde 
i letmek. 

Hedef 29.1 2009 yõlõ sonuna kadar, SCADA sisteminde VSAT 
uydu haberle me teknolojisini kullanmak. 

Hedef 29.2 letmeye alõnan yeni tesisleri 1 yõl içinde SCADA 
sistemine ba lamak. 

Hedef 29.3 2008 yõlõ sonuna kadar, su kaçaklarõ ile kaçak su 
kullanõmõnõ önlemek amacõyla depo ve terfi merkezleri 
çõkõ larõ esas alõnmak üzere bölgesel bazda ehre 
verilen içme suyunu %100 oranõnda ölçmek. 

Hedef 29.4 2012 yõlõ sonuna kadar, katodik koruma sistemlerini 
uzaktan izlenebilir hale getirmek. 

Hedef 29.5 2012 yõlõ sonuna kadar, katodik korumaya alõnmõ 
çelik boru hatlarõnda periyodik bakõm onarõmlarõ 
yaparak enerji kesintisi dõ õndaki arõza oranõnõ %5'in 
altõna çekmek. 

Hedef 29.6 2012 yõlõ sonuna kadar, isale hatlarõnda meydana 
gelen arõzalarõn giderilme süresini ortalama 20 saate 
dü ürmek. 

Hedef 29.7 2012 yõlõ sonuna kadar, isale hatlarõ üzerindeki sanat 
yapõlarõnõ (vana, debimetre vb.), vantuz ve tahliye 
sistemlerini zemin seviyesine çõkarmak. 

Hedef 29.8 çme suyu depolarõnõ yõlda en az bir defa düzenli 
ve planlõ bir ekilde temizlemek. 

Stratejik Amaç 30- SK 'ye ait vakõf sularõnõ, tarihi su yollarõnõ 
ve çe melerini kullanõlabilir durumda tutmak. 

Hedef 30.1 2012 yõlõ sonuna kadar, mülkiyeti SK 'ye ait tarihi 
çe melerin tamamõnõn bakõmlarõnõ bizzat yapmak 
veya di er kurulu larla i birli i sa lamak. 

HAM SU VE TEM Z SU TERF MERKEZLER 

Stratejik Amaç 31- Ham su ve temiz su terfi merkezlerinin 
i letmesini daha rasyonel hale getirmek. 

Hedef 31.1 2012 yõlõ sonuna kadar, ham su ve temiz su terfi 
merkezlerinin bakõm ve onarõmlarõnõ yaparak verimli 
çalõ masõnõ sa lamak. 

Hedef 31.2 2012 yõlõ sonuna kadar, ehir içi terfi merkezlerinde 
%5 enerji tasarrufu sa lamak. 

Hedef 31.3 2012 yõlõ sonuna kadar, arõza izleme ve erken uyarõ 
cihazlarõnõ alçak gerilim terfi merkezlerinde %50 
oranõnda kullanmak. 

Hedef 31.4 2008 yõlõ sonuna kadar, yapõlan bakõm-onarõm ve 
yenilemelerin tamamõnõ sürdürülebilir bir ekilde 
kayõt altõna almak. 

Stratejik Amaç 32- Alternatif su kaynaklarõnõ geli tirmek, afet 
ve kriz ortamlarõnda kullanmak amacõyla yer altõ 
suyu temini çalõ malarõ yürütmek. 

Hedef 32.1 2010 yõlõ sonuna kadar, mevcut köy terfi merkezleri 
ve kuyu pompalarõnõ i letmeye uygun hale getirerek 
yumu ak yol verme sistemlerini tamamlamak. 

Hedef 32.2 2012 yõlõ sonuna kadar, SK sorumluluk alanõndaki 
belde ve köylere temiz su sa layan derin kuyu ve 
terfi merkezlerinin mahalli otomasyonunu kurmak 
ve SCADA sistemiyle haberle mesini sa lamak. 

Hedef 32.3 2012 yõlõ sonuna kadar, küçük yerle im yerlerinin 
su ihtiyacõnõ kar õlamak amacõyla 100 yeni kuyu 
açmak. 

Hedef 32.4 2012 yõlõ sonuna kadar, acil durum yönetimi için 
50 derin kuyu açmak ve kullanõlabilir durumda 
tutmak. 

ATIKSU VE YA MUR SUYU YÖNET M 

KANAL PROJE 

Stratejik Amaç 33- Su kirlili ini kontrol altõnda tutarak, toplum 
sa lõ õnõ ve do al çevreyi korumak amacõyla atõksu 
altyapõsõyla ilgili her türlü plan ve projeleri ihtiyaca 
uygun, hõzlõ ve etkin olarak tamamlamak. 

Hedef 33.1 2012 yõlõ sonuna kadar atõksularõn toplanarak atõksu 
arõtma tesislerine ula tõrõlmasõnõ sa layacak 3.000 
km uzunlu unda kanalizasyon hattõna yönelik plan 
ve projeleri tamamlamak. 

Hedef 33.2 2010 yõlõ sonuna kadar 3 adet atõksu ileri biyolojik 
arõtma ve 3 adet atõksu ön arõtma tesisi ile yakla õk 
5.500 metre derin deniz de arjõ ve arõtma 
çamurlarõnõn de erlendirilmesine yönelik projeleri 
tamamlamak. 

Hedef 33.3 2012 yõlõ sonuna kadar Kadõköy, Baltalimanõ ve 
Yenikapõ mevcut ön arõtma tesislerinin ikinci derece 
arõtmaya (ön çöktürme havuzlarõ) dönü türen plan 
ve projeleri tamamlamak. 

Hedef 33.4 2012 yõlõ sonuna kadar 7 adet atõksu biyolojik ve 
ileri biyolojik arõtma tesisleri çõkõ sularõnõn 70.000 
m3/gün miktarõnõn baraj lara dönü ümünü, 
1.285.000 m3/gün miktarõnõn park, bahçe sulama 
ve sanayide kullanõlmak üzere geri kazanõlmasõnõ 
planlamak. 

Hedef 33.5 2012 yõlõ sonuna kadar 1.000 km birle ik çalõ an 
atõksu ya mur suyu hatlarõnõn ayrõk sistem olarak 
projelerini hazõrlamak. 

Stratejik Amaç 34- Sel baskõnlarõnõn ve dere ta kõnlarõnõn neden 
olaca õ can ve mal kayõplarõ ile çevre kirlili inin 
önlenmesi, ya mur sularõnõn toplanarak uygun alõcõ 
ortama (deniz, dere, göl vb.) ula tõrõlmasõ amacõyla 
ya mur suyu ve dere õslahõ altyapõsõyla ilgili her türlü 
plan ve projeleri ihtiyaca uygun olarak hõzlõ ve etkin 
biçimde tamamlamak. 

Hedef 34.1 2012 yõlõ sonuna kadar ya mur sularõnõn toplanarak 
uygun alõcõ ortama (deniz, dere, göl vb.) ula tõrõlmasõnõ 
sa layacak 1.000 km ya mur suyu hatlarõna yönelik 
plan ve proje çalõ malarõnõ tamamlamak.
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Hedef 34.2 2012 yõlõ sonuna kadar 4 adet derede geciktirme 
yapõlarõnõn yerlerinin belirlenmesine yönelik ara tõrma 
çalõ malarõnõ yapmak. 

Hedef 34.3 2012 yõlõ sonuna kadar sel baskõnlarõnõ önleyecek 
yakla õk 150 km'lik dere õslah projelerini tamamlamak. 

Hedef 34.4 Batõk çalõ an 20 derenin durgun sularõnõn 
sirkülasyonuna yönelik projeleri 2012 yõlõ sonuna 
kadar tamamlamak. 

Hedef 34.5 2012 yõlõ sonuna kadar 600 km dere ta kõn sõnõrõnõn 
belirlenmesine yönelik planlama çalõ malarõnõ 
tamamlamak. 

ATIKSU N AAT 

Stratejik Amaç 35- Atõksularõn çevre ve insan sa lõ õna zarar 
vermesini, dere, deniz ve gölleri kirletmesini önlemek 
amacõyla atõksu havzalarõndaki arõtma tesisi, deniz 
de arjõ ile toplayõcõ ve ebeke sistemlerini tesis 
etmek. 

Hedef 35.1 1.030.042 m3/gün toplam kapasiteli 6 adet atõksu 
ileri biyolojik ve 540.000 m3/gün kapasiteli 1 adet 
atõksu ön arõtma tesisi ile atõksuyun arõtma tesisine 
ula masõ için 8 km mikro tünel, 58 km tünel, 118 
km kollektör ve 2.105 km ebeke in aatlarõnõ 2012 
yõlõ sonuna kadar tamamlayarak faaliyete hazõr hale 
getirmek. 

Hedef 35.2 Asya ve Avrupa yakasõndaki köylerde 56 adet atõksu 
biyolojik arõtma tesisini ve 430 km atõksu kanalõnõ 
2012 yõlõ sonuna kadar tamamlamak. 

Hedef 35.3 Mevcut iki adet atõksu (biri ileri biyolojik, biri biyolojik) 
arõtma tesisinin (Tuzla ve Pa aköy) kapasitelerini 
2010 yõlõ sonuna kadar %67 ve %80 oranõnda 
artõrmak. 

Hedef 35.4 stanbul'un çe itli bölgelerinde atõksu toplayõcõ 
sistemler olu turmak amacõyla, 2,4 km deniz de arjõ 
hattõ, 200 km atõksu kanalõ, 14,4 km tünel, 35 km 
kollektör ve 10 km mikrotünel imalatlarõnõ 2012 yõlõ 
sonuna kadar tamamlamak. 

Hedef 35.5 stanbul'un muhtelif yerlerindeki toplam 13 derenin 
düzenlemesi1 ve atõksu toplayõcõ hatlarõnõn yapõmõ 

amacõyla; 51 km dere õslahõ, 122 km ya mur suyu 
ve atõksu hattõ, 7 km mikrotünel, 100 km kollektör 
ve 506 km ebeke hattõ in aatlarõnõ 2012 yõlõ sonuna 
kadar tamamlamak. 

ATIKSU ARITMA 

Stratejik Amaç 36- Atõksu arõtma tesislerinin sürekli, etkin, 
verimli ve ekonomik olarak çalõ masõnõ sa lamak. 

Hedef 36.1 2012 yõlõ sonuna kadar, ihtiyaç duyulan 7 adet 
tesiste dizel jeneratörler temin ederek elektrik 
enerjisini sürekli kõlmak. 

Hedef 36.2 Tesislerin sürekli çalõ masõnõ etkileyecek ekipmanlarõn 
(pompa, blower, santrifüj vb.) 2008 yõlõ sonuna 
kadar kimlik bilgileri ile bakõm programlarõnõ 
hazõrlamak. 

Hedef 36.3 Ekipman ve cihazlarõ (laboratuar, ölçüm ve kontrol 
cihazlarõ ve elemanlarõ vb.) atõksu arõtma tesislerinin 
etkin ve verimli çalõ masõnõ sa layacak düzeyde 
2012 yõlõna kadar modern teknolojiye uygun olarak 
yenilemek, temin ve tesis etmek. 

Hedef 36.4 2010 yõlõ sonuna kadar ATV 131 i letim sistemini 
tüm atõksu biyolojik arõtma tesislerinde uygulan- 
masõnõ sa lamak. 

Stratejik Amaç 37- Biyolojik ve ileri biyolojik arõtma tesislerinden 
elde edilen arõtõlmõ sularõn ve atõk çamurun geri 
kazanõmõnõ sa lamak. 

Hedef 37.1 2010 yõlõ sonuna kadar mevcut atõksu biyolojik ve 
ileri biyolojik arõtma tesislerinden elde edilen 284.200 
m3/gün arõtõlmõ suyun uygun dezenfeksiyon 
(ultraviyole, ozon, membran vb.) yapõlarak ye il 
alan, sanayi, temizlik vb. yerlerde kullanõlmasõnõ 
sa lamak. 

Hedef 37.2 2012 yõlõ sonuna kadar yakla õk 400 ton/gün 
%25'lik katõ maddeli, atõk çamuru kurutma 
tesislerinde kurutularak yakla õk 100 ton/gün %90 
ve üzeri kuru madde haline getirilerek elde edilen 
bu kurutulmu çamur, gübre, yakõt veya çe itli 
dolgu maddeleri olarak geri kazanmak. Böylece 
atõk çamurun, çamur bertaraf alanlar õnda 
toplanmasõndan kaynaklanan çevre sorunlarõnõ ve 
maliyetlerini azaltmak. 

KANAL ZASYON 

Stratejik Amaç 38- stanbul'daki tüm tünel ve kollektörlerin 
akõ larõnõn tam olarak sa lanmasõ amacõyla periyodik 
bakõmlarõnõ yaparak, bu sistemlerin hõzlõ, etkin ve 
verimli i letilmesini sa lamak. 

Hedef 38.1 Mevcut 71 km tünel ve 393 km kollektörlerin her 
yõl en az bir defa kontrollerinin yapõlarak, gerekli 
yerlere anõnda müdahalede bulunmak. 

Hedef 38.2 Büyük çaplõ atõksu ana toplayõcõlarõnõn (464 km) 
kimlik kartlarõnõ olu turarak, bilgileri sayõsal ortama 
aktarmak ve böylece hõzlõ, etkin ve verimli i letme 
sa lamak. 

Hedef 38.3 2012 yõlõ sonuna kadar bütün mevcut ana atõksu 
toplayõcõlarõ (71 km tünel ve 393 km kollektör) ve 
mevcut kapalõ kesit derelerin (79 km) görüntülerini 
alarak raporlamak.
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Hedef 38.4 2012 yõlõ sonuna kadar mevcut ana atõksu toplayõcõlarõ 
ve mevcut kapalõ kesit derelerin istatistikî bilgilerini 
(yapõm tarihi, temizleme periyodu, çõkarõlan 
teressubat miktarõ, temizlik maliyeti vb.) çõkarmak. 

Hedef 38.5 2012 yõlõ sonuna kadar mevcut ana atõksu toplayõcõlarõ 
ve mevcut kapalõ kesit derelerin üzerinde bulunan 
baca kapaklarõnõ RPC (reaktif pudra beton, çelik lif 
takviyeli çimento esaslõ kompozit) baca kapa õ ile 
de i tirmek ve yukarõda belirtilen kimlik bilgilerini 
(madeni plaka, chip vb. ile) bu yeni baca kapaklarõna 
tesis etmek ve de i en artlara göre sürekli olarak 
güncellemek. 

Hedef 38.6 2012 yõlõ sonuna kadar mevcut her bir ana atõksu 
toplay õcõsõ için ayrõ ayrõ olmak üzere çalõ ma 
prensiplerini, güzergahlarõna göre durumunu (imar 
yolu geçi lerini, alt ve üst geçit vb.) gösteren detaylõ 
çizimleri yapmak, sistem ile irtibatlõ alt yapõ tesislerini 
(ya mur suyu, atõksu, terfi istasyonu, ta tutucu, 
çevirme yapõsõ, penstok, savak yapõsõ v.b) i lemek 
ve bunlarõ havzalarõna göre el kitapçõklarõ haline 
getirmek. 

Hedef 38.7 2008 yõlõ sonuna kadar öncelikli olan 3 kollektör ve 
2 tünel giri ine ta ve çakõl (teressubat) tutucu yapõsõ 
in a etmek suretiyle, bu hatlarda olu acak teressubat 
çökelmelerini önlemek. 

RUHSAT DENET M 

Stratejik Amaç 39- Endüstriyel atõksu üreten i letmeleri etkin 
olarak denetlemek. 

Hedef 39.1 2010 yõlõ sonuna kadar stanbul'da endüstriyel 
atõksularõn de arj noktalarõnõn tespitlerini yapmak. 

Hedef 39.2 2008 yõlõ sonuna kadar, stanbul'daki endüstriyel 
atõksu üreten tüm i letmelerin envanterini çõkarmak. 

Hedef 39.3 2010 yõlõ sonuna kadar, endüstriyel atõksularõn 
de arjlarõnõ kanal de arj limitlerinin ve alõcõ ortam 
de arj limitlerinin altõnda olmasõnõ %100 olarak 
sa lamak. 

Hedef 39.4 Organize Sanayi Bölgelerindeki endüstriyel atõksularõn 
kontrolünü sa lamak amacõyla SCADA sistemine 
geçilmesine yönelik olarak 2012 yõlõ sonuna kadar 
gerekli altyapõ çalõ malarõnõ tamamlamak. 

Stratejik Amaç 40- Atõksu laboratuarõmõzõ ulusal (TÜRKAK, 
TÜB TAK vb) ve uluslararasõ (EPA, AWWA, ISO vb.) 
standardizasyon sistemlerine uygun teknik yeterlilik 
düzeyine ula tõrmak. 

Hedef 40.1 2009 yõlõ sonuna kadar tüm analizlerin TÜRKAK 
marifetiyle uluslar arasõ akreditasyonunu 
gerçekle tirmek. 

Hedef 40.2 2010 yõlõ sonuna kadar ISO 9003 sistemini kurmak. 

MÜ TER VE UBE H ZMETLER 

Stratejik Amaç 41- stanbul genelinde musluklardan sürekli 
su akmasõnõ sa lamak. 

Hedef 41.1 2008 yõlõ sonuna kadar, plansõz su kesintilerini her 
mü teri için yõlda toplam 48 saatin altõna dü ürmek. 

Hedef 41.2 2012 yõlõ sonuna kadar, stanbul genelinde su 

basõncõnõn 30-80 metre (3-8 bar) arasõnda olmasõnõ 
sa lamak. 

Hedef 41.3 2009 yõlõ sonuna kadar, stanbul genelinde su 
arõzalarõnõn %90'õnõ en fazla 4 saatte, %10'unu ise 
en fazla 12 saatte gidermek. 

Stratejik Amaç 42- Su kaçak ve kayõplarõnõ en aza indirmek. 

Hedef 42.1 2012 yõlõ sonuna kadar, ube müdürlüklerinin 
sorumlulu undaki su kayõp oranõnõ %10 seviyesine 
dü ürmek. 

Hedef 42.2 2012 yõlõ sonuna kadar yüksek tüketimli abonelerin 
sayaçlarõnõn tamamõnõ "C Klas" sayaçlarla de i - 
tirmek. 

Hedef 42.3 2008 yõlõndan itibaren yeni abonelere "C Klas" 
sayaç takmak ve de i tirilmesi gereken sayaçlarõ 
da "C Klas" sayaçlarla de i tirmek. 

Hedef 42.4 2012 yõlõna kadar ube yolu ba lantõlarõnõn %35'inin 
yenilenmesini sa lamak. 

Hedef 42.5 2009 yõlõ sonuna kadar çe itli nedenlerle yerleri 
belirsiz duruma dü en vanalarõn tamamõnõn tespitini 
yapmak. 

Hedef 42.6 2009 yõlõ sonuna kadar yeni bina tesisatlarõnõ SK 'ye 
kayõtlõ yetkilendirilmi sõhhi tesisatçõlar vasõtasõyla 
yaptõrtmak. 

Hedef 42.7 2008 yõlõ sonuna kadar ortalama tüketimin altõnda 
su kullanan yüksek tüketimli abonelerin tesisatlarõnõ 
düzenli kontrol edecek sistemi kurmak. 

Hedef 42.8 2009 yõlõ sonuna kadar sayaçlarõn tümüne müdahale 
edilmesini engelleyici mühür (emniyet kilidi) takmak. 

Stratejik Amaç 43- Mevcut kanalizasyon ebekesini rasyonel 
olarak i letmek. 

Hedef 43.1 2012 yõlõ sonuna kadar mevcut atõksu ebekesinin 
tamamõnõ temizleyerek kamera ile görüntülenmesini 
sa lamak. 

Hedef 43.2 Ana kanal tõkanõklõ õ arõzalarõnõ her yõl %5 azaltmak. 

Hedef 43.3 2012 y õlõ sonuna kadar, stanbul genelinde 
kanalizasyon arõzalarõnõn %80'ini en fazla 4 saatte, 
%20'sini ise en fazla 24 saatte gidermek. 

Stratejik Amaç 44- Abone hizmetlerini mü teri memnuniyetini 
esas alarak yürütmek. 

Hedef 44.1 2012 yõlõ sonuna kadar isteyen herkese elektronik 
ortamda abonelik hizmetlerini vermek. 

Hedef 44.2 2012 yõlõ sonuna kadar yazlõkçõ abonelerin tamamõnõ 
ön ödemeli sisteme geçirmek. 

Hedef 44.3 2012 yõlõ sonuna kadar sayaç okuma hatalarõnõ on 
binde 1,5'e dü ürmek ve okumadan kaynaklanan 
itirazlarõ en geç 3 i günü içinde sonuçlandõrmak. 

Hedef 44.4 2008 yõlõ sonuna kadar tüm ubelerde numarataj 
sistemine geçerek, beklemeleri en aza indirmek. 

Hedef 44.5 2010 yõlõ sonuna kadar mü teri bilgi sistemini 
güncellemek. 

Hedef 44.6 2008 yõlõ sonuna kadar tarife sayõsõnõ azaltmak. 

Stratejik Amaç 45- Kanal ruhsat i lemlerinin yerinden yönetim 
anlayõ õna uygun olarak hõzlõ ve etkin bir biçimde 
yerine getirilmesini sa lamak.



AMAÇ VE HEDEFLER 

2007 SK FAAL YET RAPORU | 53 

Hedef 45.1 2008 yõlõ sonuna kadar kanal ruhsat i lemlerinin 
ubelerce yürütülmesini sa lamak. 

Hedef 45.2 2008 yõlõ sonuna kadar parsel ba lantõlarõnõn tümünün 
SK tarafõndan projesine uygun olarak yapõlmasõnõ 
sa lamak. 

Hedef 45.3 2008 yõlõ sonuna kadar binalara su ba lanõrken, 
kanalizasyon ba lantõsõna ait (rabõt) SK görü ünün 
(projesinin) olup olmadõ õna ve imalatõn uygun yapõlõp 
yapõlmadõ õna bakõldõktan sonra su verilmesini 
sa lamak. 

Hedef 45.4 2008 yõlõ sonuna kadar rabõt ba lantõ detaylarõnõn 
SKABS bilgi sisteminde her parsel için yer almasõnõ 
ve bu bilgilerden SK 'nin faydalanarak hizmet 
vermesini sa lamak. 

Hedef 45.5 2009 yõlõ sonuna kadar, halen 1 gün süren proje 
onay, temel üstü ve iskan görü lerine esas i lemleri 
ortalama 3 saatte bitirmek. 

Stratejik Amaç 46- Çözüm odaklõ ve farklõlõk ta õyan dinamik 
bir yapõyla, gelecek her türlü talebi modern halkla 
ili kiler metodlarõnõ kullanarak ve en kõsa sürede 
cevaplandõrarak stanbullularõn memnuniyetini en 
üst seviyede sa lamak. 

Hedef 46.1 2009 yõlõ sonuna kadar, farklõ mail adreslerinden 
farklõ birimlere gelen mü teri elektronik postalarõnõ 
tek portal altõnda toplamak. 

Hedef 46.2 2009 yõlõ sonuna kadar, halen 48 saat olan geri 
arama süresini 24 saate indirmek. 

Hedef 46.3 2012 yõlõ sonuna kadar, Alo185 hattõnõn bilinirlik 
düzeyini %90'a çõkarmak. 

B-TEMEL POL T KALAR VE ÖNCEL KLER 
Su Kaynaklarõnõ Korumak 

Su, kõt bir kaynaktõr. Ülkemiz su kaynaklarõ bakõmõndan zengin 
olmadõ õ için, var olan su kaynaklarõnõn önemi daha da 
artmaktadõr. Sanayile me, çarpõk yapõla ma, kimyasal ürün 
kullanõmõnõn yaygõnla masõ ve benzeri faktörler, su kaynaklarõ 
üzerindeki kirlilik baskõsõnõ daha da artõrmaktadõr. Gerek dõ 
payda lar gerekse iç payda lar, su kaynaklarõnõn korunmasõnõ 
stratejik önceliklerin ba õnda görmektedirler. Çünkü su kaynaklarõ 
üzerindeki kirlilik baskõsõnõn bu ekilde devam etmesi durumunda, 
önümüzdeki yõllarda içilebilir su bulmanõn mümkün olamayaca õ 
endi esi hakimdir. Buradan hareketle su kaynaklarõnõn korunmasõ 
konusunda SK 'ye önemli görevler dü tü ü, mümkün olan her 
türlü olanak seferber edilerek su kaynaklarõnõn korunmasõ gerekti i 
vurgulanmaktadõr. 

Yeni Su Kaynaklarõ Kazandõrmak. 

Son yõllarda ortaya çõkan küresel õsõnma, kuraklõk ve tüketim 
artõ õ, bütün dünyada oldu u gibi stanbul için de su sõkõntõsõ 
riskini beraberinde getirmektedir. stanbul'un artarak devam 
eden nüfus ve kentle me trendi birlikte de erlendirildi inde, 
SK 'nin yer altõ ve yer üstü yeni kaynaklar bularak mevcut su 
rezervlerini geli tirmesi gerekmektedir. Melen Projesi dõ õnda 
kullanõlabilir su kaynaklarõnõ tespit etmek ve gerekti inde kullanõma 

hazõr bulundurmak stanbul için önem ta õyan önceliklerdendir. 

Halka Kaliteli Su Sunmak. 

stanbul, birçok dünya kentinden farklõ olarak, içilebilir kalitede 
suya sahip bulunmaktadõr. SK 'nin temiz su arõtma tesislerinden 
çõkan su, Avrupa standartlarõna uygun ve hatta daha kalitelidir. 
Arõtma tesislerinden çõkan kaliteyi musluklara yansõtmak SK 'nin 
öncelikleri arasõnda yer almaktadõr. Böylece, damak zevki veya 
ba ka sebeplerle i elenmi sulara yönelen talep azalacak ve 
stanbullunun ya am kalitesine katkõ sa lanmõ olacaktõr. 

Atõksularõ Çevreye Zarar Vermeden Uzakla tõrmak ve 
Geri Kazandõrmak. 

Daha sa lõklõ ve güvenli bir ortamda ya ayabilmek için, çevreyi 
korumak, geli tirmek ve iyile tirmek gerekir. Günümüzde çevreyi 
kirleten unsurlarõn ba õnda atõksular gelmektedir. Deniz, göl ve 
akarsu gibi su kaynaklarõna de arj edilen atõksular, bu kaynaklarõn 
kirlenmesinde önemli rol oynamaktadõrlar. Bu nedenle atõksularõn 
arõtma tesislerinde en ileri düzeyde arõtõlarak alõcõ ortamlara 
verilmesi ve geri kazanõlmasõ gerekmektedir. Arõtõlarak geri 
kazanõlan atõksularõn yer altõ ve yerüstü su kaynaklarõna katkõ 
sa lamasõ, park ve bahçe sulamasõnda ve sanayide kullanõlmasõ 
mümkündür. 

stanbul'un Su Medeniyetinden Güç Alarak 

Köklü bir tarihi geçmi e sahip olan stanbul, binlerce yõldan bu 
yana dünyanõn en büyük ve en önemli ehirleri arasõnda yer 
almõ tõr. E siz co rafi konumu dolayõsõyla, do u ve batõ 
uygarlõklarõnõn bulu ma noktasõ olmu ve üç büyük imparatorlu a 
ba kentlik yapmõ tõr. ehir, yerine konulamaz nitelikte zengin 
bir tarihi ve kültürel mirasa sahiptir. stanbul'un özgün kimli inin 
ayrõlmaz bir parçasõ da, yüzlerce yõldan bu yana ehirde 
ya amakta olan "su medeniyeti"dir. Roma, Bizans ve Osmanlõ 
dönemlerinde yapõlan su tesisleri, birer sanat abidesi niteli indedir. 
Bendler, sarnõçlar, su kemerleri, çe meler, hamamlar, havuzlar 
ve di er birçok tesis, ehrin ula tõ õ su medeniyetinin e sizli ini 
yansõtmaktadõr. Osmanlõ Dönemi, stanbul'da su medeniyetinin 
zirvesi olarak kabul edilebilir. ehir, sahip oldu u temizlik, bakõm 
ve ye illik dolayõsõyla, 20. yüzyõlõn ba larõnda bile, batõlõ mimarlar 
taraf õndan "cennet bahçesi" olarak nitelendir ilmi tir.
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stanbul'un su medeniyetinden güç almak, ehrin sahip oldu u 
e siz mirasõn korunmasõ, geli tirilmesi ve ya atõlmasõ ile 
mümkündür. SK 'nin vizyonunda yer alan bu unsur, kurumun 
faaliyet gösterdi i bütün sektörler için rehber niteli indedir. SK 
yönetici ve çalõ anlarõ ile stanbullular, devraldõklarõ mirasõn 
kendilerine yükledi i sorumlulu un bilinci ile hareket etmelidir. 

Su Yönetiminde nsanõ ve Çevreyi Esas Alan 

Su, bütün canlõlarõn ve özellikle insan hayatõnõn vazgeçilmez 
unsurudur. Bu açõdan su, temel bir hak olarak görülmektedir. 
Dünyanõn önemli metropollerinden biri olan stanbul'da insanlarõn 
su hakkõnõn kar õlanmasõ SK 'nin temel görevidir. Suyun bir hak 
olarak görülmesinin yanõnda, insan sa lõ õyla uyumlu su arzõ ve 
su ekipmanlarõ kullanõmõ da önemlidir. Do al ortamdan alõnan 
suyun çe itli i lemlerden ve süreçlerden geçirilerek insan sa lõ õna 
zarar vermeyecek ve içilebilir kalitede olacak ekilde musluktan 
akõtõlmasõ sürdürülebilir hedef olmaktadõr. Dolayõsõyla SK , suyun 
bir insan hakkõ oldu u, uygun ko ullarda ve sa lõklõ olarak 
herkese sunulmasõ gerekti i bil inciyle hareket etmek 
durumundadõr. 

SK , atõksularõ; ekolojik dengeyi bozmadan, havada, suda ve 
toprakta kalõcõ özellik gösteren kirleticiler olu turmadan, çevreye 
zarar vermeden bertaraf edilmesini sa lamak ve bunun için 
gerekli denetimleri yapmakla yükümlüdür. 

Hizmet Kalitesi Yüksek 

SK , canlõ ya amõ için vazgeçilmez öneme sahip olan suyun 

üretimi ve sunumunu bir kamu hizmeti olarak görmekte, mü teri 

memnuniyetini ve kaliteli hizmet sunma anlayõ õnõ temel ilke 

olarak benimsemektedir. Gerek abonelik hizmetlerinin, gerekse 

su ve kanalizasyona ili kin ebeke hizmetlerinin, halka en yakõn 

birimler olan ubelerce yerine getirilmesi esas alõnmaktadõr. Tüm 

alanlarda hizmet kalitesini sürekli olarak artõrmak ve geli tirmek 

SK 'nin temel amacõdõr. 

Sürekli Geli ime Açõk Lider Kurum Olmak 

SK , Türkiye'deki su ve kanalizasyon idarelerinin en büyü ü ve 

en köklü olanõdõr. Kurum, Türkiye'nin sosyo-ekonomik merkezi 

olan stanbul'a hizmet sunmaktadõr. stanbul, yalnõzca Türkiye'nin 

de il, Avrupa ve Ortado u'nun en önemli kentlerinin ba õnda 

gelmektedir. Bu durum SK 'ye, hem ulusal hem de uluslar arasõ 

ölçekte lider kurum olma sorumlulu unu yüklemektedir. Liderli in 

temel artlarõndan biri, stratejik hareket etmek, geli ime açõk ve 

örnek olmaktõr. SK , yalnõzca geli meleri takip etmekle kalmamalõ, 

aynõ zamanda geli meleri yönlendiren ve de i im yaratan bir 

kurum olmalõdõr. 

III. Ahmet Çeßmesi


