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KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-ÜSTÜNLÜKLER
KURUMSAL YAPI

1- Köklü kurumsal geçmiş.

2- Güçlü kurumsal imaj.

3- İdari ve mali özerklik.

4- Kapsamlı kuruluş kanunu.

5- Karar organının halk tarafından seçilmesi.

6- Genel olarak fiziksel mekanların çalışanların performansını ve 
motivasyonunu artırıcı nitelikte olması.

7- Personelin eğitim düzeyinin göreli olarak yüksekliği.

8- Hizmet içi eğitim faaliyetlerine önem veren bir politikanın ve 
hizmet içi eğitim programlarının organize edilmesine uygun eğitim 
mekanlarının varlığı.

9- Büyük ölçekli yatırımcı bir kuruluş olması.

10- Öz gelirlerin, toplam gelirlere oranının %90’ın üzerinde olması.

11- Mali yapıda kısa vadede önemli bir riskin bulunmaması.

12- Personelin motivasyonunu artırmaya katkı sağlayacak sosyal 
tesisler ve lojmanlar. 

13- Personel harcamalarının, bütçenin %15’i düzeyinde olması. 

14- Araç altyapısının göreli olarak yeterliliği.

15- İçme suyu tesislerinin yedek enerji hatları bakımından yeterli 
düzeyde olması.

16- İletişim altyapısının yeterliliği.

17- Kuruma özel yazılımları kendi bünyesinde üretecek bilgi-işlem 
altyapısının önemli ölçüde  

kurulmuş bulunması.

18- Müşterilere yönelik elektronik ortamdaki çözümlerin gelişmişliği.

19- Bilgi-işlem donanımı açısından altyapının genel olarak 
yeterliliği.

20- Gelişmiş Haritacılık ve Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısının 
varlığı

TEMİZ SU ÜRETİMİ VE DAĞITIMI 
1- Temiz su üretimi ve dağıtımında kullanılan her tür araç gereç alt 
yapısının yeterli olması.

2- Dünya  standartlarında su borularının kullanılması.

3- Su arıtma kapasitesinin yeterliliği.

4- Su  kalitesinin standartların üstünde olması.

5- Temiz su alanındaki ulusal ve uluslar arası gelişmelerin yakından 
takip edilebilmesi.

6- Temiz su isale sisteminin yeterli ve yeni olması.

7- Bazı hizmetlerin (havza koruma vb.) uydu aracılığıyla takip 
edilmesi.

ATIKSU VE YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ
1-Atıksu arıtma sektöründeki teknik gelişmeleri takip etme 
konusundaki kurumsal politikanın varlığı.

2- Şehre verilen temiz suyun büyük bölümünün (%84) arıtma 
sistemine girmesi.

3- Tünel, kanal, kollektör ve derelerin temizlik, bakım ve onarım 
imkânlarının gelişmesi.

4- Atıksu alanında ulusal ve uluslar arası gelişmelerin yakından 
takip edilebilmesi.

5- Atıksu kanallarında kamera sisteminin geliştirilmesi ve sıkça 
kullanılması.

MÜŞTERİ VE ŞUBE HİZMETLERİ
1- Yerinden yönetim anlayışına uygun olarak şubelerde hizmet 
sunulması.

2- Su ve kanalizasyon şebeke sisteminin büyük ölçüde 
tamamlanmış olması.

3- Çalışmalarda yeni teknolojilerin kullanılması.

4- Müşteri memnuniyetinin düzenli ölçülmesi ve hizmetlere ilişkin 
memnuniyet düzeyinin oldukça yüksek olması.

5- Tahakkuka göre tahsilât oranının yüksekliği.

6- Müşterilere yönelik elektronik ortamdaki çözümlerin gelişmişliği.

7- Alo185 hattının etkin çalışması.

B- ZAYIFLIKLAR 
KURUMSAL YAPI

1- Teknik personelin sayıca yetersizliği.

2- Memur, işçi ve sözleşmeli personel arasındaki ücret dengesizliği.

3- Bilgi teknolojilerine dayalı uygulamaların geliştirilmesi gereği.

4- İnsan kaynakları yönetimi alanında performans yönetim 
sisteminin kurulmamış olması.

5- Yönetim bilgi sistemlerinin yeterince gelişmemiş olması. 

6- Mevcut lojistik mekanların yeniden düzenlenmesi ve yeni 
mekanların oluşturulması ihtiyacı.

7- AR-GE hizmetlerinin yetersizliği ve koordinasyon sorunu.

8- Kurumda merkezi düzeyde istatistiki veri çalışmalarının 
yetersizliği.

9- Uluslar arası düzeydeki ilişkilerin geliştirilme gerekliliği.

10- Bazı hizmet binalarının kurum kimliği ile uyumlu olmayan 
niteliği.

11- Havza mutlak koruma alanlarında kamulaştırma oranının %15 
düzeyinde kalması.

12- Havzalardaki ilgili hazine arazilerinden tahsisi sağlananların 
oran olarak düşüklüğü.

13- Coğrafi Bilgi Sistemi verilerinin güncellenmesine yönelik 
işletmeci birimlerle koordinasyon eksikliği.
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TEMİZ SU ÜRETİMİ VE DAĞITIMI 
1- Su kaçak ve kayıp oranının yüksekliği.

2- Hizmetlerin yürütülmesinde diğer kurumlarla koordinasyon 
eksikliği.

3- Senaryolara hazırlık ve uzun vadeli planlama-projelendirme 
yapabilecek teknik nitelikli personelin sayısal yetersizliği.

4- Havza alanlarının kamulaştırılması için ayrılan kaynakların 
yetersizliği.

5- Su kaynaklarıyla ilgili bilgi bankasının bulunmaması.

6- Kalite güvence sisteminin eksikliği.

ATIKSU VE YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ
1- Yağmur suyu hatlarının yetersizliği nedeniyle atıksu ve yağmur 
suyu hatlarının çoğu   bölgelerde birleşik sistem olması. 

2- Yıllık arıtılan atıksu miktarında ileri biyolojik arıtmanın (%3) 
düşük düzeyde olması.

3- Atıksu altyapı hizmetlerinin yapılaşmadan sonra sunulması.

4- Kanalizasyon sisteminde veri eksikliğine dayalı aksaklıklar.

5- Hizmetlerin yürütülmesinde diğer kurumlarla koordinasyon 
eksikliği ve bürokratik engeller.

6- Atıksuyun arıtılması sonucu ortaya çıkan çamur ve diğer atıkların 
yeterince değerlendirilememesi.

7- Atıksuyun henüz sanayide veya tarımda kullanılacak düzeyde 
arıtılamaması.

8- Atıksu arıtma tesislerindeki bazı ekipmanların teknolojik 
düzeyinin yetersizliği nedeniyle verimli kullanılamaması.

9- Marmara Denizi, Haliç ve derelerin atıksularla kirlenmesini 
engellemeye yönelik yeterince denetim yapılamaması.

MÜŞTERİ VE ŞUBE HİZMETLERİ
1-Su kayıp oranının yüksekliği.

2-Hizmet alanına yeni katılan belde ve köylerde yeterli su ve 
kanalizasyon altyapısının bulunmaması.

3- Merkez–şube ilişkilerinde ve şubeler arasında koordinasyon 
eksikliği.

4- Kaçak su kullananların sayısının fazlalığı.

5- Nitelik ve nicelik itibariyle eleman yetersizliği.

6- Arıza sayısının fazlalığı.
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