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     KASKİ ESAS YÖNETMELİĞİ 
 
     İçmesuyu Dairesi Başkanlığı  
 

    İçmesuyu Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 
a)İdarenin görev alanı içerisinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyunun, mevzuat 

kriterlerine göre temin edilip en sağlıklı ve ekonomik şekilde halka ulaştırmak ve sürdürülebilirliğini 
sağlamak,  

b)Bu konuda her türlü jeolojik ve hidrolik etütleri yaparak veya yaptırarak, günün şartlarına 
uygun olarak projelendirilmesi, temin edilmesi, gerçekleştirilmesi ve işletilmesini sağlamak,  

c)Suyun temin edildikten sonra sağlıklı bir şekilde aboneye ulaştırılması için gerekli her 
türlü bakım onarım çalışmalarını yürütmek ve bunun için gerekli olan araç ve ekipmanları temin 
ederek, ihtiyaç duyulan her türlü test ve denetimleri yapmak veya yaptırmak,  

d)Üretilen suyun dengeli ve sürekli bir şekilde dağıtımı ve şebekede, tesislerde, enerji ve 
otomasyonda meydana gelen her türlü arızaları gidermek veya giderilmesini sağlamak, yangın halinde 
ihtiyaç duyulan suyun şebeke imkanları ile temin edilmesini sağlamak, 

e)İçmesuyu dağıtım sistemini oluşturan şebeke hatları, isale hatları ve terfi hatları ve bunlara 
ait her türlü ekipmanda meydana gelen arızaları en hızlı şekilde gidermek, bu arızalara ait istatistikleri 
tutmak, su kesintisinin en az olabilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yapmak, üçüncü şahısların 
şebekeye verdikleri hasarları gidermek ve ilgililerden rücu edilmesine esas olmak üzere, bu hasarlara 
ait bakım onarım masraflarına ait tutanakları tutmak ve keşifleri hazırlamak,  

f)Şebeke hatlarının yenilenmesi ve uzatılmasını sağlamak,  
g)Bir sonraki seneye ait araç ve ekipman ihtiyaçlarının belirlenerek tedarikini sağlamak veya 

sağlatmak, 
h)Yeni abone olanlara ait şube yollarını (abone bağlantılarını) ve eski abonelere ait şube 

yolunun (abone bağlantısının) yenilenmesi işini ücreti mukabili yapmak veya yaptırmak,  
i)İçmesuyu şebekesine ait rehabilitasyon ve imar planları doğrultusunda her türlü şebeke, 

terfi ve isale projelerini hazırlamak veya hazırlatmak. Bu projelere ait gerekli etüt ve arazi ölçümlerini 
yapmak veya yaptırmak. Şebekeye ait hidrolik modellerin oluşturmak veya oluşturulmasını sağlamak, 

j)Yeni döşenip işletmeye alınan şebekelere ait her türlü işletme planlarını tutmak, coğrafi 
bilgi sistemine ait gerekli bilgilerin araziden toplanıp, derlenip uygun formatta diğer birimlerle 
paylaşılmasını sağlamak. Bu kapsamda arazide gerekli ölçümleri yapmak veya yaptırmak, 

k)Şebeke sistemine ait her türlü debi ve basınç ölçümlerini yapmak, sonuçlara göre kayıp 
kaçak tespiti yaparak ilgili çalışmalara yön vermek. Kayıp kaçak miktarını belirlenen hedeflere göre 
azaltma çalışmalarını yapmak veya yaptırmak. Abone sayaçlarından sonraki kaçakların ücreti 
mukabili tespitini yapmak, 

l)İçmesuyunun kaptaj alanından alınıp yüksek verimli uygun pompalarla, en ekonomik 
maliyetle terfi sonrasında şebekeye ulaştırılmasını sağlamak,  

m)İçmesuyunun şebekeye verilmeden önce hijyenik şartları sağlaması ve koruması için 
gerekli klorlama işlemenin yapılması, klorlamaya ait tesislerin işletilmesi, yenilerinin 
projelendirilmesi ve bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak,  

n)Terfi için kullanılan pompaların envanterini tutarak sürekli olarak enerji verimliliklerinin 
takip edilerek gerekli düzenlemelerin yapılmasını ihtiyaç halinde değişikliğe gidilmesini sağlamak. 
Yeni yapılan tesislere ait projelerin yapılarak gerekli ekipmanın seçimlerini yapmak.   

o)İçmesu tesis ve sistemlerin  çalıştırılabilmesi  için gerekli elektrik enerjisi  temin edilmesi, 
yeni sistemlerin kurulması, çalıştırılması ve otomasyona ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli araştırma 
geliştirme projelendirme ve uygulama çalışmalarının yapılması, bakımı ve onarımının yapmak veya 
yaptırmak,  

p)İçmesu üretim sistemlerinin kesintisiz çalışması, Elektronik uzaktan izlemeli güvenlik 
sistemini çalışır halde tutulması, Trafo, SCADA, GPRS sistemlerinin çalıştırılması diğer elektrik ve 
elektronik cihazlarının periyodik bakımlarının yaptırılması ile üretilen suyun izlenmesi, 
yönlendirilmesi, personelin sevk ve idaresi, oluşacak arızalara müdahale edilmesi ve onarım işlerinin 
yapılması, GPRS sistemi, WEB tabanlı GPRS sistemi ile ilgili arızalara müdahale edilmesi veya 
yaptırılması, tesislerde üretilen ve depolardan şebekeye verilen su miktarı anlık debi ölçümlerinin 
yaptırılarak tesislerin verimliliği sürekli kontrol altında tutulması, suyun birim maliyetinin 
düşürülmesi için enerji tüketiminin puant saat uygulamasıyla yapılmasının sağlanması,  
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q)Suyun şehre dağıtımı ve kumandasını sağlamak üzere SCADA (Merkezi Su Kumanda 
Sistemi) nin işletilmesi ve genişletilmesi, bu sistem vasıtasıyla şehrin su kaynakları ile dağıtım 
sisteminin takip edilmesi, bilgi toplanması, toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi, yeni 
yapılan tesislerin Merkezi Su Kumanda Sistemine dahil edilmesi için otomasyon işlerini yapmak veya 
yaptırmak, su dağıtım programları ile günlük ve aylık su faaliyet raporlarını hazırlamak, şehre verilen 
su ile tüketilen su miktarlarını mukayese ederek ilgili birimlerde değerlendirmek.  
              r)İdareye ait çelik boru isale hatları çelik borularının, korozyona karşı korunmasını temin 
eden cebri veya galvanik korumalı katodik koruma sistemlerinin yaptırılması, katodik koruması 
tamamlanmış olan isale hatlarının işletme ve bakımlarının yapılması, katodik koruma ünitelerinin 
(Trafo/Redresör) uzaktan algılama ile izlenmesi işlemlerini yapmak veya yaptırmak.  
             s)İdarenin görev alanı içerisindeki yüzeysel (baraj, göl, akarsu v.s) veya yeraltı su 
kaynaklarından temin edilen suyun özelliklerinin gerektirdiği arıtma işlemlerinden geçirerek 
mevzuatın istediği kriterlere uygun hale getirmek ve şehir şebekesine verilmesini sağlamak. 
 
     Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı  

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 
a)Mevcut ve yeni yapılacak Atıksu Arıtma Tesislerine ulaştırılan atık suların bir çevre 

problemi oluşturulmayacak şekilde arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesini sağlama,  
b)Atık su Arıtma Tesislerini işleterek, tesislerin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak.  
c)Atıksu Arıtma Tesislerinin yedek parça, araç-gereç, kimyasal maddeleri ve benzer 

ihtiyaçlarını belirleyip devamlı hazır halde tutmak, 
 ç) Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinde bulunan laboratuar vasıtası ile Arıtma Tesisinin atık su 
karakterizasyonunun tespit edilmesini ve Arıtma Tesisinin verimli çalışmasını sağlamak,  

d)Atık su Arıtma Tesislerinin projelendirme, inşaat ve montaj safhalarında ilgili birimlerle 
gerekli koordinasyonu sağlamak. Kayseri şehri mücavir alanı içerisindeki endüstriyel atık su 
kaynaklarının tespiti, bu kaynakların üretim prosesi ve atık su oluşumu hakkında veri toplanması, bu 
verilerin ve tesisin incelenmesi ve kirliliğin kontrolü yoluyla endüstriyel kirlenmenin denetim altına 
alınmasını sağlamak,  

e)Tespiti yapılan endüstriyel atık su kaynaklarından atık su numunelerini alarak atık su 
karakterizasyonunun belirlenmesini sağlamak ve atık su karekterizasyonu belirlenen firmalara “Atıksu 
Kanalizasyon Şebekesi Deşarj Yönetmeliği” ve bu yönetmelik kapsamında çıkartılan “Atıku Deşarj 
Yönergesi” hükümlerini uygulamak,  

f)Atık sularının niteliğini kanalizasyon şebekesi limitlerinin altına indirmek için ön artma 
tesisi kurması gereken atık su kaynaklarının (fabrika, küçük ve büyük ölçekli sanayi kuruluşları vs.) 
arıtma tesisi projelerini onaylamak.  Yönetmelik ve Yönergeye göre değerlendirip uygun görülen atık 
su kaynaklarına “Atık Su Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi” vermek ve bu atık su kaynaklarının 
proseslerinin takibini yaparak ve belirli periyotlarda atık su numunesi alıp analiz edilmesini 
sağlayarak düzenli takibini yapmak,  

g)Yönetmelik ve Yönergede belirtilen limit değerlere uymayan endüstriyel kuruluşlara 
tahakkuk ettirilecek Atıksu Arıtma Bedeli (AAB) düzenlenmesini sağlamak ve bu kuruluşlara 
yükümlülüğünü yerine getirinceye kadar AAB uygulamak, 

h)Kayseri Büyükşehir Belediyesinde  I.sınıf ve/veya ilgili İlçe Belediyelerinden II.ve III.sınıf 
Gayri Sıhhi Müessese (GSM) ruhsatı alacak gerçek ve tüzel kişilere yürürlükteki Kanun, Yönetmelik 
ve Yönerge esaslarına göre gerekli işlemleri yaptıktan sonra KASKİ görüşü vermek.  
 
 
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 

     Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 
a)İdarenin görev alanı içerisinde bulunan kolektörleri, kanalizasyon şebekesini ve yağmur 

suyu hatlarının inşasını, işletilmesini, bakımını, onarımını ve temizliğini yapmak veya yaptırmak,  
b)Ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon şebekelerinin tespitini yaparak; yenilenmesi 

çalışmalarını yürütmek,  
c)Kanal açma ve rabıt tıkanıklığının açılmasını sağlamak veya yaptırmak.  

 ç) Abonelerden gelen arıza ve şikayetler ile ilgili müracaat sahiplerine sağlıklı ve yeterli bilgi 
vermek, şikayetin niteliğini inceleyerek kurum sorumluğundaki şikayetin giderilmesini sağlamak.  

d)Atık suların çevreye zarar vermeden arıtma tesisine kadar ulaştırılmasını sağlamak, 
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e)Sorumluluk alanındaki cadde ve sokaklarda yağmur suyu tahliyesi için yağmur ızgarası 
hatları ve yağmur ızgaraları yapmak ve yaptırmak,  

         f)Hizmetlerin daha süratli ve sağlıklı yürütülebilmesi, ihtiyaç duyulan, mal ve hizmet alımının 
yapılabilmesi ve her türlü makine-teçhizatın kiralanabilmesi için çalışmalar yürütmek. 

 

     Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 

   Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 
a)İdarenin görev alanı içerisindeki yerlerde, mevcut ve geleceğine yönelik içmesuyu ve 

kanalizasyon altyapısının kurulması, sağlıklı çalışmasıyla ilgili olarak arıtma tesisi, kuyu binaları, 
terfii binaları, içmesuyu depoları, vantuz odaları, debimetre odaları, basınç kırıcı odaları, su koçu 
darbe önleme odaları ile personel ekip evleri gibi her türlü inşaat, mekanik, tesisat, elektrik ve 
otomasyon gibi işleri dahil olmak üzere gerekli tüm imalatı, bakım ve onarımını yapmak veya 
yaptırmak, ihale ve teminini gerçekleştirmek. 

b)Bakım ve onarım işlerine ait uygulama projeleri ile diğer birimlerce yapılacak yapım 
işlerine ait uygulama projelerinin keşif, teknik şartname ve yaklaşık maliyet çalışmalarını 
tamamlamak ve ilgili mevzuata göre ihalesini ve teminini yapmak, bu işlerin yapım sürecini kontrol 
ve takip etmek, kısmi proje revizelerini yaptırmak ve işleri sonuçlandırmak. 

c)Bakım,onarım,tadilat ve yapım işlerine ait her türlü avan ve/veya kesin projelerin ilgili 
mevzuatına göre ihalesini yapmak veya yaptırmak gibi hizmet alım işlerini yürütmek. 
 

     Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 
     Abone İşleri Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 
a)Abone müracaatlarının tetkiki, sonuçlandırma ve cevaplandırılması, abonelerle sözleşme 

yapılması ve feshi işleri, 
b)Abonelerin sarfiyatının tespiti ve kontrolü ile bu işlere ait bütün hesapların tutulması, 

gerekli istatistikî bilgilerin hazırlanması,  
c)KASKİ Tarifeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen bedellerin tahakkuk 

işlemlerini yapmak ve mevzuat çerçevesinde yaptırmak, 
 ç) Yıllık su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılmasına ilişkin hazırlanacak tarife 
bedellerinin tespitini yapmak, bu hususta ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlayarak, 
hazırlanan tarife tekliflerini Genel Müdürlük Makamına sunmak, 

d)Sözleşme hükümleri gereği abone sularının kapatılıp açılması, borcunu ödemeyen abone 
sularının kapatılıp açılması, depozito, kanalizasyon, şebeke temdidi, hesaplarının sayaç kütük 
defterinin tutulması,  

e)Abone tesisatlarında kullanılacak sayaçların özelliklerini belirlemek ve sayaç stok 
durumuna göre senelik sayaç ihtiyacını tespit ederek temin etmek, sayaç değişim planlarını 
hazırlamak, yıllık sayaç tamir programını yapmak, abone sayaçlarının takılıp çıkarılması ve tamiratı, 
abone sularının açılıp kapanmaları işlerini yürütmek ve sayaç atölyesini bu ihtiyaçlara göre 
düzenlemek,  

f)Abonelerin itirazı veya İdarece resen yapılan kontrol neticesi sayacın eksik veya fazla 
sarfiyatını belirlemek üzere ölçüye çıkartılan sayaçların muayenelerini usulü dairesinde yaptırmak, 

g)Takibi neticesinde tahsili mümkün olmayan KASKİ alacaklarının icra yoluyla tahsili 
işlemlerini yürütmek, gerektiğinde bu işlemleri serbest Avukatlar vasıtasıyla yapmak.     
 

     Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 
a)İdarenin bütün gelir, gider, taşınır ve taşınmaz kıymetlerinin muhasebesini tutmak, 
b)İdare gelirlerinin tahsilâtını yapmak veya yaptırmak, 
c)İdare nakdinin ve kıymetli evrakın kasa, banka ve defterlerdeki hareketini idare ve takip 

etmek, 
ç) Aylık mizanları ve bilânçoyu hazırlamak, 
d)Bütün personelin aylık, ücret ve diğer istihkak bordrolarının tediyesini yapmak, 
e)Ana ve tali defterlerde muhasebe usul ve kaidelerine göre muameleleri yürütmek, 
f)İdarenin bütün demirbaş eşya ve malzemelerinin kayıt ve muhasebesini tutarak,  ambar 
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memurlarınca düzenlenen giriş ve çıkış bordrolarının tanzim ve kontrolünü yapar, 
g)İdarenin stratejik plan, performans programı ve bütçesinin hazırlanmasını koordine etmek 

ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 
ğ) Bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri düzenlemek, 
h)Harcama birimlerinin faaliyet raporlarını esas alarak İdarenin genel faaliyet raporunu 

hazırlamak, 
i)İdarenin iç ve dış finansman ihtiyacını temin etmek, 
k) Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda Üst Yöneticiye ve Harcama 

Yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak, 
l) Diğer kurumlar nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak, 
o) İdare görev, yetki ve sorumluluk alanlarına ilişkin İdare dışı gerçek ve tüzel kişiler ile 

kamu, kurum ve kuruluşlarının bilgi ve tecrübe paylaşımına ilişkin programların planlanmasını, 
uygulanmasını koordine etmek, 

ö) İç kontrol ve ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek. 
 

     Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 
a)İdare iş ve işlemlerinin otomasyona geçirilmesi işlerini yapmak veya yaptırmak, 
b)İdare işlerinin kapasite ve niteliklerine göre bilgisayar donanım ihtiyacını tespit etmek ve 

gerekli donanımları temin etmek, kurmak veya kurdurmak, 
c)İdarenin iş ve işlemleri için ihtiyaç duyulan yazılımları yapmak, yaptırmak veya tedarik 

etmek. Yazılımların birimler tarafından kullanımı için gerekli eğitimleri vermek veya eğitimin 
teminini sağlamak, 

ç) İdarenin tüm birimlerindeki bilgisayar ve çevresel donanımlarının tamiri ile bakımını 
yapmak veya yapılmasını sağlamak, 

d)İdarenin tüm birimlerindeki Bilgisayar Teknolojisi (BT) alt yapılarını kurmak veya 
kurdurmak ve bunların devamlılığını sağlamak, 

e)Veri güvenliğini sağlamak ve güvenlik politikaları oluşturmak. Veri güvenliğini milli 
güvenlik politika ve standartlarına uyumlu hale getirmek ve uygulamak, 

f)İdarenin iletişim, veritabanı, internet, donanım, birimlere yönelik her türlü yazılım, paket 
program altyapısının tespiti ve analizi, tarifi, planlanması, teknoloji seçimi, temini, yeni teknolojilerin 
takibi ve sisteme adaptasyonu, bakım ve işletilmesini yapmak, sistemlerin standartlarının 
oluşturulmasını sağlamak, 

g)İdarenin ihtiyacı olan her türlü haberleşme sistemlerinin temin ve tedarikini yapmak, 
haberleşme altyapılarını oluşturmak, işletmek, sunmak, bu sistemlerin bakım onarımını yapmak veya 
yaptırmak, 

ğ) Bilişimle ilgili hizmetlerinin bedellerini ödemek, 
h)İdarenin e-devlet kavramı içerisinde tam bir elektronik iş akışının sağlanması için gerekli 

teknolojik altyapıyı oluşturmak, elektronik belge ve doküman yönetim sisteminin kurulması, iş 
analizlerinin yapılması, süreç ve iş adımlarının tespitine ait sistem donanım ve yazılım alt yapısının 
oluşturulmasını sağlamak. 

ı) Bilgi işlem altyapısı ile ilgili birimlerin gerekli yazılım ve donanım taleplerine destek 
sağlamak, 

i)İdaremizin planlama, inşaat, işletme ve altyapı görüşü hazırlama çalışmalarında birimlerin 
ihtiyaçlarına cevap verecek Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarını geliştirmek. Mevcut CBS 
çalışmalarını koordine etmek. İdaremizin tüm Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının tek platformda 
(KAYBİS) birleştirilmesini sağlamak, gereken verinin temini için gerekli unsurlara ilişkin veri 
modelini belirlemek ve oluşturmak, 

j)Kurumun web sitesinin teknik ve tasarım yönetimini yapmak, Basın-Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde güncelliğini sağlamaktır. 
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     Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 
 

Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları 
şunlardır: 

a)İdareye ait tüm alım, satım ve idare vasıtalarıyla temin edilmeyen nakliye işlemlerini 
yapmak. Bu işlere ait diğer muamelelerin tedviri, şartname ve ihale dosyalarını tanzim etmek. 
Kesinleşen sipariş ve ısmarlamaların ifasını yürütmek,  

b)Mubayaa edilen malların tesellüm ve muayenelerini yapmak, gerekli olanları sigorta 
ettirmek. Dış piyasalardan mubayaa edilen mallara ait bütün ithal ve gümrük işlemlerini takip ve 
tekemmülünü yapmak. Lüzumlu ihtiyaç maddelerini zaman ve miktar itibariyle önceden tespit ederek 
şartnamesi dahilinde alımı için teklifte bulunmak. Mubayaa olarak idarece kati kabulü yapılan 
malzemenin ambar kayıtlarını yaparak, talep edilen birimlere teslim-tesellümünü yapmak,  

c)İdareye ait makinelerin, telsiz röle sisteminin, nakliye araçlarının ve binek taşıtlarının 
bakım, onarım ve her türlü ikmalini yapmak,  
 ç) İhtiyaç duyan ve talep eden birimlere taşıt ile birlikte şoför veya operatör tahsisi yaparak, 
ilgili harcama birimi emrinde çalışacakların görevlendirilmesini yapmak,  

d)Şoförlerin sevk ve idaresini yürüten baş şoförlüğü yönetmek. Ambar stoku azalan 
malzemeleri, ilgili harcama birimlerine bildirerek, satın alınması için gerekli işlemlerin başlatılmasını 
sağlamak,  

e)Satın alınan malzemeleri teslim almak, konularına göre sınıflandırmak, depolamak, stok 
numaralarını vermek, muhafazalarını sağlamak. Ambar girişini yapmak ve ihtiyacı olan harcama 
birimlerine teslim etmek,  

f)KASKİ’nin sorumluluğunda bulunan bütün binaların elektrik sistemlerinin temini, montajı 
ve eskiyen sistemlerin yenilenmesi, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, 

g)İdarenin taraf olduğu elektrik ve doğalgaz  abonelik sözleşmelerini ve bu kapsamdaki diğer 
işlemleri yapmak. 
 

     Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü 
 

   Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır: 
a)Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde yaşayan insanlara daha 

sağlıklı ve temiz bir su sunabilmek amacıyla, üretim tesislerinden, depo çıkışlarından ve şebekenin 
muhtelif yerlerinden periyodik olarak numuneler alınmak suretiyle suyun fiziksel, kimyasal ve 
mikrobiyolojik analizlerini gerçekleştirmek, 

b)Klor ile dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığı tüm içme suyu tesislerinde, şebekenin 
muhtelif yerlerinde ve uç noktalarda serbest klor ölçümlerini yapmak. İçme ve kullanma suyu 
analizleri ile serbest klor ölçümlerini “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” 
kriterlerini dikkate alarak gerçekleştirmek, analiz ve serbest klor ölçüm sonuçlarını İçme Suyu 
Dairesi Başkanlığı ve KASKİ’nin diğer ilgili birimleriyle paylaşmak,  

c)Abonelerimizden gelen istekler doğrultusunda ev ve işyerlerinden serbest klor ölçümü 
gerçekleştirerek su numuneleri almak, bu su numunelerinin analizlerini gerçekleştirerek sonuçları 
raporlamak,   
                 ç)Özel ve tüzel kişi ile kamu kurumları tarafından talep edildiğinde özel su numunelerini 
alarak istenilen analizleri ücreti karşılığı gerçekleştirerek ve analiz raporlarını müşterilere ulaştırmak, 

d)Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından alınıp getirilen içme ve kullanma suyu 
numunelerinde kontrol ve/veya izleme parametrelerinin analizlerini gerçekleştirerek Halk Sağlığı 
Müdürlüğü’ ne rapor etmek, 

e)Atıksuyunu kanalizasyon şebekesine deşarj eden ve KASKİ tarafından denetlenen 
firmalardan getirilen atıksu numunelerinin analizlerini “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj 
Yönetmeliği” hükümlerini esas alarak gerçekleştirmek, analiz sonuçlarını atıksu numunesinin alındığı 
ilgili firmalara ve KASKİ’nin ilgili birimlerine rapor etmek,  

f)Alıcı ortama direk deşarj eden özel firmalar tarafından veya denetleyici kuruluş tarafından 
getirilen atıksu numunelerinin analizlerini “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kriterlerini esas alarak 
gerçekleştirmek ve ilgililere rapor etmek. Alıcı ortama deşarj eden ve Kayseri Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü tarafından denetlenen “KASKİ İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi” çıkışından düzenli 
aralıklarla getirilen atıksu numunelerinin analizlerini gerçekleştirmek. Su ve atıksu analizlerinin 
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yanında arıtma çamuru ve toprak numunelerinde  metal analizlerini “Toprak Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği” kriterlerine göre gerçekleştirmek,  

g)İlgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, 
Türkiye’ de ve dünyada gelişen teknoloji ve yenilikleri takip edip kullanarak, analiz kapsamını 
genişleterek, bağımsız, tarafsız, gizlilik prensipleri doğrultusunda, iyi bir mesleki ve teknik uygulama 
ile iç ve dış müşterilere sürekli artan kalitede analiz hizmeti vermek. 

 
     İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları 
şunlardır: 

a)Memur, sözleşmeli personel ve işçilerin kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde tayin, işe 
alınma, terfi, nakil, istifa, işten çıkarılma, taltif, tecziye, izin, hastalık ve emeklilik gibi özlük hakları 
ile alakalı bütün işlemlerini yürütmek, 

b)Personel dosyalarını tutmak, personelin kişisel performans ölçümü, değerlendirmesi ve 
raporlanmasına ilişkin her türlü işlemleri yürütmek, 

c)Bütün personelin aylık, ücret tahakkuk ve bordrolarını tanzim etmek, personelin ücret ve 
ücrete esas teşkil edecek kayıtlarının mevzuata uygun olmasını sağlamak, ücretlerle ilgili gerekli 
bilgileri zamanında ve doğru olarak ilgili birimlere bildirmek, personele ait kararları ilgililere tebliğ 
etmek, 

ç) Memur ve işçilere ait yıllık kadroları, dairelerin tekliflerini göz önünde tutarak tanzim 
etmek ve ilgili mercilere onaylatmak, 

d)Personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bütün işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine 
getirmek, 

e)Personel hareketlerini takip etmek, yıllık izinlerin planlanmasını koordine etmek, 
f)Disiplin işlerinin organizesini sağlamak, 
g)İşçilere ait toplu iş sözleşmesi çalışmalarını kanunlar çerçevesinde yürütmek, 
ğ) İdarede görev yapan tüm personelin eğitim programlarını yapmak, eğitimleri vermek  

veya verdirmek, 
h)İdarenin faaliyet alanları ile ilgili yayınlar hazırlamak, konferans, eğitim ve seminerler 

düzenlemek, İdareye ait müze, kültür ve tanıtım hizmetlerini yürütmek, bu hususlarda İdare 
birimleriyle ve diğer kurumlar ile işbirliği yapmak, 

ı) İdarenin yemekhane, yemek, temizlik, kalorifer ve lojman hizmetleri işini ve diğer sosyal 
hizmetleri yapmak, 
i)İdareye gelen ve giden tüm evrakın kaydını, sevkini, takibini ve arşivlenmesini sağlamak,  
j)İdarenin tüm sosyal tesis, idari bina, ekip evleri, tahsilat vezneleri ve işletmelerinin tamiri, 

bakım ve onarımını yapmak, idarenin kullanımında olan bu tesis ve binaların temizliğinin yapılmasını 
sağlamak, 

k)İçmesu depoları, pompa istasyonları, sondaj binaları ile KASKİ’ye ait tesislerin bakım, 
onarım, çevre düzenlemesi ve yalıtım işlerini yapmak veya yaptırmak, 

l)Kuruma ait sabit, mobil telefon abonelikleri ile santral hizmetlerinin yürütülmesi, 
kullanımının takibi ve hizmet bedellerinin ödenmesini sağlamak, 

m)Misafirhane hizmetlerini yürütmek.  
 
     Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 
a)İdarenin merkez ve bağlı işyerlerinde, teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda 

genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını özendirici teftiş sistemini geliştirmek, 
b)Genel Müdür’ün “konunun kapsamını belirten emri ve onayı üzerine” İdarenin merkez 

kuruluşu ile bağlı işyerlerinde teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, 
c)Faaliyet ve işlemlerinin mevzuata uygunluğu yönünden birimlerin teftişi için program 

hazırlamak ve bu programa istinaden teftişini yapmak, 
ç) Teftiş sonucunda gerekli görülen hususlarda ilgili birimlere öneriler sunmak. 
d)İnceleme sırasında mevzuata aykırı bir durumla karşılaşıldığında Genel Müdür’den 

soruşturma onayı alarak soruşturmasını yapmak. 
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     Hukuk Müşavirliği 
     Hukuk Müşavirliği’nin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 
a)Genel Müdür tarafından tevdi edilen konular hakkında istişari mahiyette hukuki görüş 

vermek, 
b)İdare tarafından veya İdare aleyhine açılan davalar ile icra takiplerini adli, idari ve mali 

yargı mercileri ile Hakem veya Hakem Heyetleri nezdinde takip ederek sonuçlandırmak, bunların 
dosyalarını düzenlemek ve kayıtlarını tutmak, 

c)Personel, Sosyal Güvenlik, İş ve Sendika mevzuatı ile diğer kanunların uygulanmasından 
doğan anlaşmazlıkların çözümünde yardımcı olmak ve iş uyuşmazlıklarında İdareyi temsil etmek, 

ç) Hukuk Müşavirliğinin katılması öngörülen komisyonlara iştirak etmek, 
d)İdarece akdedilen ve noterden tasdiki gereken sözleşmeleri tasdik ettirmek, 
e)Noterler vasıtasıyla gönderilmesi gereken ihtarname ve ihbarnameleri düzenlemek ve/veya 

göndermek, 
f)Teftiş, inceleme ve soruşturma konusu olmuş olaylarla ilgili olarak Hukuk Müşavirliğine 

intikal ettirilen raporları inceleyerek, mer’i mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemleri yerine getirmek, 
g)İdareye adli ve idari yargı mercileri ile hakemlerden ve icra dairelerinden gelen veya noter 

vasıtasıyla yapılan tebligatları alarak hukuki gereklerini yerine getirmek veya yerine getirilmesi için 
ilgili mercilere göndermek. 

 
     Sivil Savunma Uzmanlığı 

Sivil Savunma Uzmanlığı’nın görevleri şunlardır: 
a)İdarenin sivil savunma planlarının hazırlanmasını, onaylanmasını, gerçekleştirilmesini 

sağlamak, sivil savunma konusuna gerekli tedbirleri almak ve tekliflerde bulunmak, 
b)Genel Müdürlüğe bağlı tüm kritik ünitelerin güvenliği ile ilgili tedbirleri önermek ve 

yaptırılmasını sağlamak,  
c)Olağanüstü Hal ve Seferde müesseselerdeki Sivil Savunma Teşkilat, Tesisat ve 

hazırlıklarını bir daha gözden geçirerek noksanlıkların giderilmesi ve ikmali için sivil savunma 
komisyonuna veya idareye teklifte bulunmak, sabotaj ve yıkıcı faaliyetlere karşı korunma tedbirlerini 
almak üzere makama öneri getirmek, alınan tedbirleri kontrol etmek,  
                 ç)Yangın ve doğal afetlere karşı korunmayı gerektiren tedbirleri almak ve planlar 
hazırlamak,  

d) KASKİ’ye bağlı tesislerin elektronik güvenlik ve kamera sistemleri vasıtasıyla 
merkezden denetlenmesini ve ihtiyaç duyulan bölgelerde gezici ekipler ile periyodik olarak fiziki 
kontrollerinin yapılmasını sağlamak, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında ilgilileri uyarmak, ikaz-
alarm, taarruz ve taarruz sonrası devrelerde kontrol merkezinin görev ve faaliyetlerini yürütmek,   

e)İş sağlığı ve güvenliği konusunda güncel mevzuatı ve gelişmeleri takip etmek ve bu 
gelişmeler hususundaki bilgileri İdare birimleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları ile paylaşmak, bu 
hususta gerekli eğitim, danışmanlık ve rehberlik faaliyetlerini yürütmek, iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili gerektiğinde uzmanlardan hizmet almak, 

f)İdare birimlerinde kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının uygulama standartlarını 
belirlemek, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde uygulama birliğinin sağlanması için gerekli 
koordineyi sağlamak, 

g)Genel Müdürlük Makamının veya İdare birimlerinin talebi halinde, iş sağlığı ve güvenliği 
hususlarında lüzumlu bilgilendirmeleri yapmak, bu hususta kurum arşivini oluşturmak. 
 

          Yönetim Kurulu Büro Şefliği 

KASKİ Genel Müdürlüğü Özel Kalemi, (Yönetim Kurulu Bürosu)Yönetim Kurulunun gündem, 
toplanma, görüşme, zabıt, karar verme ve bu kararları dağıtma, Yönetim Kurulu faaliyetlerine ait 
evrakı arşivleme işleriyle ilgili işlemleri yürütmek. Genel Kurulda görüşülecek konulara ait 
yazışmalarda ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak. 
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     Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 

    Basın-Yayın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır: 
a)İdarenin genel politikası doğrultusunda halk, basın ve basın yayın ile ilgili münasebetleri 

tesis etmek, idareyi alacağı yetkiye göre bu kuruluşlar nezdinde halka karşı temsil etmek,  
b)İdarenin faaliyetleri doğrultusunda yazılı ve görsel basın yayın organlarıyla temaslarda 

bulunmak, gerektiğinde basında çıkan İdareyle ilgili haberleri değerlendirerek gerekli açıklamaları 
yapmak, 

c)İdarenin faaliyetleri hakkında basını bilgilendirmek, 
                 ç)İdare adına çıkarılacak yayınların kurum amaçlarına uygun çıkarılmasını temin etmek, 

d)İdare içi ve dışı yazışmaları gerçekleştirmek, 
e)Basın toplantılarının, açılış ve temel atma organizasyonlarının tertip edilmesi işlemlerini 

yapmak veya yaptırmak, 
f)İdare ile ilgili ulusal ve yerel basında çıkan haberlerin fotoğraf ve görüntülerini dijital 

ortamda ve dosya ortamında arşivlemek, 
g)İdare ile aboneler arasında iyi ilişkilerin kurulmasına katkı sağlamak, aboneler tarafından 

idareye gelen şikâyetlere cevap vermek,  
h)Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen talepleri ve Başbakanlık İletişim Merkezi’ne 

(BİMER) intikal eden şikâyetleri ilgili birimlere iletmek ve sonuç hakkında ilgilileri bilgilendirmek, 
                 ı)“185 Alo KASKİ”  hizmetlerini kesintisiz işletmek, sevk ve idare etmek ve bu özel servis 
numarasına yapılan su ve kanal arıza ihbarlarını gereği için gecikmeksizin ilgili birimlere iletmek, 

i)İdarenin diğer kurum ve kuruluşlarla iletişimini sağlayacak telefon, adres, faks elektronik 
posta bilgilerini temin ederek güncellemek, kurumumuzun gerçekleştirdiği faaliyet ve hizmetlerden 
halkın haberdar edilmesini sağlamak, 

j)İdare ve faaliyetleri hakkında basını ve kamuoyunu bilgilendirecek yayınları hazırlamak 
veya hazırlatmak, 

k)Kurumun web sitesinin içerik yönetimini ve güncelliğini sağlamaktır. 
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        İÇ ÇEVRE ANALİZİ 
 

Kayseri  Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde toplam çalışan sayısı Haziran 2014 itibarı ile 716 
kişidir. Personelin istihdam türüne göre dağılımı aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. 

 
İstihdam türü Sayı 
Memur 278 
Sözleşmeli 2 
İşçi 436 
Toplam  716 

 
Ayrıca, 2014 yılında, hizmet satın alma yoluyla, 49 işçi çalıştırılmıştır. 
 

  
   
 
 
 
 



 11

 
 

 
Personelin eğitim düzeyleri açısından bakıldığında; 

 
 İlköğretim Lise-Dengi okul Yüksek öğretim 
Memur 25 61 192 
İşçi 275 136 25 
Sözleşmeli  1 1 
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KASKİ personelinin tümü açısından bakıldığında, personelin %42’u ilköğretim, %28’i lise-

meslek lisesi, %30’u ise yükseköğretim mezunudur.  

 
         Memur statüsündeki personelin çalışma alanları; 

 
 GİH Teknik hiz. Avukatlık hiz. 
Memur 149 126 3 

  

 
 
 
Memur personelin yaş gurupları açısından bakıldığında;  
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İşçi personelin yaş gurupları açısından bakıldığında; 

 
 

Sözleşmeli personelin yaş gurupları açısından bakıldığında; 

 
 

       Memur personelin %11’ü (31 kişi) kadın, %89’u ( 247 kişi) erkektir.  
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        İşçi personelin % 2 ‘si ( 7 kişi) kadın iken, %98’u (429 kişi) erkektir. 

 
 
           Sözleşmeli personelin  % 50  ( 1 kişi) kadın iken, %50  ( 1 kişi) erkektir  
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2013 YILI İTİBARİYLE SU ÜRETİM TESİSLERİ SCADA ÜRETİM VERİLERİ

İSTASYON OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM        
( m³ ) 

ANAYURT                     159.114          137.389 158.937 160.590 183.091 187.702 198.197 193.978 184.273 168.709 166.341 177.220 2.075.541 

ANNELER 
PARKI 594.879 548.779 599.826 588.358 670.454 674.170 721.269 718.033 663.313 688.192 644.167 678.125 7.789.565 

BEŞTEPELER 753.763 662.445 738.849 853.333 947.920 861.830 791.057 770.063 689.132 733.786 712.593 740.614 9.255.385 

ÇAYBAĞLARI 251.459 214.053 242.127 256.009 313.277 401.280 461.121 455.405 389.401 307.562 270.161 276.326 3.838.181 

EĞRİBUCAK 255.913 227.332 253.698 265.817 337.816 371.352 402.778 398.891 339.233 296.870 277.103 283.456 3.710.259 

ERKİLET 13.746 10.934 13.458 13.153 14.814 18.594 22.406 22.020 17.871 9.526 7.290 8.173 171.985 

GEDİRİS 136.253 126.077 151.047 158.644 200.286 224.478 246.077 226.016 200.782 187.109 177.835 179.606 2.214.210 

GERMİRALTI 629.580 587.734 651.986 633.378 666.113 668.285 732.488 711.924 650.464 649.710 620.179 654.930 7.856.771 

HACILAR 54.683 38.353 44.471 56.139 109.677 157.784 195.938 176.394 112.671 66.013 58.456 84.012 115.591 

KARPUZATAN 851.057 834.820 918.218 753.108 834.487 936.859 1.080.802 1.050.057 981.986 916.101 845.579 935.251 10.938.325 

KEYKUBAT 842.279 842.898 964.214 934.271 999.631 1.013.918 1.060.378 1.056.531 989.106 986.955 940.184 994.657 11.625.022 

MAHRUMLAR 521.230 453.215 531.665 517.352 598.695 568.910 634.883 642.681 605.992 552.277 516.076 569.351 6.712.327 

TOPLAM ( m³ ) 5.063.956 4.684.029 5.268.496 5.190.152 5.876.261 6.085.162 6.547.394 6.421.993 5.824.224 5.562.810 5.235.964 5.581.721 67.342.162 

ORTALAMA 
GÜNLÜK ( m³ ) 163353,419 167286,75 169951,48 173005,07 189556,80 202838,73 211206,25 207161,10 194140,80 179445,48 174532,13 180055,52 

 

SANİYEDE  (l/sn ) 1890,6645 1936,1892 1967,0310 2002,3735 2193,9445 2347,6705 2444,5168 2397,6980 2397,6980 2076,9153 2020,0478 2083,9759 
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AMAÇ VE HEDEFLER 
 2012-2016 YILLARI HEDEFLERİ   2014-2016 YILARI REVİZE EDİLMİŞ  HEDEFLER 

STRATEJİK AMAÇ- 1 KENTE KALİTELİ VE SÜREKLİ İÇMESUYUNUN SAĞLANMASI 
Stratejik Hedef  1.1 Ekonomik ömrünü 
tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu 
hatlarının döşenmesi.   

Performans Hedefi 1.1.1 2016 yılı sonuna kadar 
349.500 m hat döşenmesi. 

Performans Hedefi 1.1.1 2016 yılı sonuna kadar 822.398 m 
hat döşenmesi, depo ve terfi merkezi yapımı hizmet binası 
ve hizmet tesisi yapılması. 

Stratejik Hedef 1.2 İçmesuyu temini ve 
dağıtımında minimum enerji kullanmak. 

Performans Hedefi 1.2.1 2016 yılı sonuna kadar 
198.150.000 kw enerji kullanmak.                                                                    
Performans Hedefi 1.2.2 2016 yılı sonunda suyun birim 
maliyetini düşürmek için yapılan çalışmalar neticesinde 
yüzdesel Enerji tüketim (kwh)/Su üretim (m³) oranını 
0.43’e düşürmek. 

Performans Hedefi 1.2.1 2016 yılı sonuna kadar 
279.160.853 kw enerji kullanmak.                                                                    
Performans Hedefi 1.2.2 2016 yılı sonunda suyun birim 
maliyetini düşürmek için yapılan çalışmalar neticesinde 
yüzdesel enerji tüketim (kwh)/su üretim (m³) oranını hizmet 
alanı genişlediğinden 0.50’e düşürmek. 

Stratejik Hedef  1.3 Arıza ve onarımları minimum 
sayıda tutmak. 

Performans Hedefi 1.3.1 2016 yılında içmesuyu 
hatlarında meydana gelen arıza sayısını 7.500 adede 
düşürmek. 

Performans Hedefi 1.3.1 2016 yılında içmesuyu hatlarında 
meydana gelen arıza sayısını hizmet alanı genişlediğinden 
12.000 adede düşürmek. 

Performans Hedefi 1.3.2 2016 yılında elektrik arıza ve 
onarım sayısını 5.800 adede düşürmek. 

Performans Hedefi 1.3.2 2016 yılında elektrik arıza ve 
onarım sayısını hizmet alanı genişlediğinden 7.500 adede 
düşürmek. 

Performans Hedefi 1.3.3 2016 yılında SCADA elektrik 
arıza onarım sayısını 4.000 adede düşürmek. 

Performans Hedefi 1.3.3 2016 yılında SCADA elektrik 
arıza onarım sayısını hizmet alanı genişlediğinden 4.500 
adede düşürmek. 

Performans Hedefi 1.3.4  2016 yılında GPRS elektrik 
arıza onarım sayısını 1.000 adede düşürmek. 

Performans Hedefi 1.3.4 2016 yılında GPRS elektrik arıza 
onarım sayısını hizmet alanı genişlediğinden 2.000 adede 
düşürmek. 

 Stratejik Hedef 1.4 Elektrifikasyonda ve 
otomasyonda periyodik bakım planları oluşturmak. 

Performans Hedefi 1.4.1 2016 yılı sonuna kadar 2.250 
adet elektrik ve scada panolarının periyodik bakımlarının 
yapılması. 

Performans Hedefi 1.4.1 2016 yılı sonuna kadar hizmet 
alanı genişlediğinden 6.400 adet elektrik ve scada 
panolarının periyodik bakımlarının yapılması. 

Performans Hedefi 1.4.2 2016 yılı sonuna kadar trafo 
bakımı kapsamında elektrik şirketiyle ortak olarak 360 
adet malzemenin değişimi ve revizyonu.  

Performans Hedefi 1.4.2 2016 yılı sonuna kadar trafo 
bakımı kapsamında elektrik şirketiyle ortak olarak hizmet 
alanı genişlediğinden 1.622 adet malzemenin değişimi ve 
revizyonu.  
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Performans Hedefi 1.4.3  2016 yılı sonuna kadar 600 
adet aydınlatma sistemleri bakım onarım çalışmaları 
yapılarak tesis güvenliğinin sağlanması.  

Performans Hedefi 1.4.3  2016 yılı sonuna kadar hizmet 
alanı genişlediğinden 1.945 adet aydınlatma sistemleri 
bakım onarım çalışmaları yapılarak tesis güvenliğinin 
sağlanması.  

Performans Hedefi 1.4.4 2016 yılı sonuna kadar 60 adet 
jeneratör bakımı yapılarak tesislerin susuz kalmasını 
önlemek. 

Performans Hedefi 1.4.4 2016 yılı sonuna kadar hizmet 
alanı genişlediğinden 823 adet jeneratör bakımı yapılarak 
tesislerin susuz kalmasını önlemek. 

Performans Hedefi 1.4.5 2016 yılı sonuna kadar 50 adet 
enerji nakil hatları için kablo değişimleri ve onarımlarını 
yapmak. 

Performans Hedefi 1.4.5 2016 yılı sonuna kadar hizmet 
alanı genişlediğinden 206 Adet enerji nakil hatları için kablo 
değişimleri ve onarımlarını yapmak. 

Stratejik Hedef 1.5 Genel Müdürlüğümüzün su 
üretip abonelerin tüketimine sunduğu tüm tesisi ve 
şebekenin klor kontrollerini ve numune alımlarını 
sürekli iyileştirmek. 

Performans Hedefi 1.5.1 2016 yılı sonuna kadar 
numune alma birimi için gerekli araç ve gereçleri temin 
ederek günlük numune alma sayısını 80’e çıkarmak. 

Performans Hedefi 1.5.1 Numune alma birimi ve 
laboratuvar için gerekli araç ve gereçleri temin ederek yıllık 
laboratuvarda analizi yapılan içmesuyu numune sayısını 
20.000'in altına ve parametre sayısını 200.000 in altına 
düşürmemek.  

Performans Hedefi 1.5.2 2016 yılı sonuna kadar 
numune alma personellerinin numune alma ve klor 
kontrolündeki yapmış olduğu işlerde farkındalığı 
artırmak için yıllık eğitim saatini personel başına 10 
saatin altına düşürmemek. 

Performans Hedefi 1.5.2 2016 yılı sonuna kadar numune 
alma personellerinin numune alma ve klor kontrolündeki 
yapmış olduğu işlerde farkındalığı artırmak için yıllık eğitim 
saatini personel başına 20 saatin altına düşürmemek. 

Stratejik Hedef 1.6 İçmesuyu abone 
bağlantılarının yapılması. 

Performans Hedefi 1.6.1 2016 yılı sonuna kadar 10.000 
adet içmesuyu abone bağlantısı ve abone aktarımı 
yapılması. 

Performans Hedefi 1.6.1 2016 yılı sonuna kadar 8.659 adet 
içmesuyu abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması. 

Stratejik Hedef  1.7 Yangın hidrandı montajı. Performans Hedefi 1.7.1 2016 yılı sonuna kadar 100 
adet yangın hindrandı montajı yapılması. 

Performans Hedefi 1.7.1 2016 yılı sonuna kadar 143 adet 
yangın hidrandı montajı yapılması. 

Stratejik Hedef 1.8 Sondaj kuyusu açtırılması. Performans Hedefi 1.8.1 2016 yılı sonuna kadar 10 adet 
sondaj kuyusu açtırılması. 

Performans Hedefi 1.8.1 2016 yılı sonuna kadar 49 adet 
sondaj kuyusu açtırılması. 

Stratejik Hedef 1.9 Hat üzerine debimetre, 
tahliye, vana,vantuz vb.odaların yapımı. 

Performans Hedefi 1.9.1 2016 yılı sonuna kadar 50 adet 
muhtelif odaların yapılması. 

Performans Hedefi 1.9.1 2016 yılı sonuna kadar 77 adet 
muhtelif odaların yapılması. 

Stratejik Hedef 1.10 İhalelerin Kamu İhale 
Mevzuatına uygun olarak hazırlanması, komisyon 
oluşturulması, komisyonca incelenmiş ihalelerin 
Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak sözleşme 
imza aşamasına kadar (sözleşme imzalanması da 
dahil) takip edilmesi. 

Performans Hedefi 1.10.1 2016 yılı sonuna kadar 100 
adet içmesuyu ihalesi yapılması. 

Performans Hedefi 1.10.1 2016 yılı sonuna kadar 84 adet 
içmesuyu ihalesi yapılması. 
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Stratejik Hedef 1.11 Belediyemiz imar 
programında bulunan ve kamu hizmetleri için 
gerekli olan taşınmazların Kamulaştırma yasasına 
göre kamulaştırma işlemlerinin yapılması. 

Performans Hedefi 1.11.1 2016 yılı sonuna kadar 
içmesuyu hat ve depo terfi merkezi yapımında merkez ve 
hinterland genelindeki yerleşim yerlerinde bulunan 
parsellerde 75.000 m²’lik alanın kamulaştırma işleminin 
yapılması. 

Performans Hedefi 1.11.1 2016 yılı sonuna kadar içmesuyu 
hat ve depo terfi merkezi yapımında merkez ve hinterland 
genelindeki yerleşim yerlerinde bulunan parsellerde 65.982 
m²’lik alanın kamulaştırma işleminin yapılması. 

STRATEJİK AMAÇ –2 KAMU HİZMETLERİNİN GÖRÜLEBİLMESİ İÇİN DIŞARDAN MAL VE HİZMET SATIN ALINMASI 

Stratejik Hedef 2.1 Üretilen suyun şebekeye 
aktarılması için kullanılacak malzemelerin 
alınması işi. 

Performans Hedefi 2.1.1 2016 yılı sonuna kadar 
¨9.400.000 lik muhtelif su malzemesi alımı. 

Performans Hedefi 2.1.1 2016 yılı sonuna kadar stoktaki 
malzemeden dolayı ¨ 8.505.905  lik muhtelif su malzemesi 
alımı.(Stoktaki malzemeden dolayı) 

Performans Hedefi 2.1.2 2016 yılı sonuna kadar ¨ 
930.000 lik çabuk tamir parçası alımı. 

Performans Hedefi 2.1.2 2016 yılı sonuna kadar ¨ 
3.203.871lik çabuk tamir parçası alımı. 

Performans Hedefi 2.1.3 2016 yılı sonuna kadar   
¨2.040.000 lik hırdavat malzemesi alımı. 

Performans Hedefi 2.1.3 2016 yılı sonuna kadar  
¨2.403.518,80 lik hırdavat malzemesi alımı. 

Performans Hedefi 2.1.4 2016 yılı sonuna kadar ¨ 
6.510.000 lik ductil boru ve ek parçaları alımı. 

Performans Hedefi 2.1.4 2016 yılı sonuna kadar 
¨18.184.158 lik ductil boru ve ek parçaları alımı. 

Performans Hedefi 2.1.5 2016 yılı sonuna kadar                                         
¨ 1.387.000 lik muhtelif sondaj malzemeleri alımı. 

Performans Hedefi 2.1.5 2016 yılı sonuna kadar ¨ 
2.473.000 lik muhtelif sondaj malzemeleri alımı. 

Performans Hedefi 2.1.6 2016 yılı sonuna kadar   
¨1.550.000 lik muhtelif elektrik malzemesi alımı. 

Performans Hedefi 2.1.6 2016 yılı sonuna kadar ¨ 
4.553.326  lik muhtelif elektrik malzemesi alımı. 

Performans hedefi 2.1.7 2016 yılı sonuna kadar ¨  
930.000 lik pompa ve kolon borusu alımı. 

Performans hedefi 2.1.7 2016 yılı sonuna kadar ¨ 
2.109.000 lik pompa ve kolon borusu alımı. 

Performans Hedefi 2.1.8 2016 yılı sonuna kadar ¨ 
1.500.000 lik diğer malzeme alımları. 

Performans Hedefi 2.1.8 2016 yılı sonuna kadar ¨ 
2.830.665 lik diğer malzeme alımları. 

Stratejik Hedef 2.2 Hizmet binaları ve tesislerin 
bakım-onarımı ile yeni hizmet binalarının teşkili. 

Performans Hedefi 2.2.1 2016 yılı sonuna kadar 73 adet 
ekip evi terfi merkezi ve depoların bakım-onarım 
çalışmalarını yapmak. 

Performans Hedefi 2.2.1 2016 yılı sonuna kadar 427 adet 
ekip evi terfi merkezi ve depoların bakım-onarım 
çalışmalarını yapmak. 

Performans Hedefi 2.2.2 2016 yılı sonuna kadar 
ekonomik ömrünü doldurmuş 95 pompanın değişimini 
yapmak. 

Performans Hedefi 2.2.2 2016 yılı sonuna kadar ekonomik 
ömrünü doldurmuş 641 pompanın değişimini yapmak. 

Stratejik Hedef 2.3 İçmesuyunun sağlıklı bir 
şekilde temini ve dağıtımını yapmak. 

Performans Hedefi 2.3.1 2016 yılı sonuna kadar 16 adet 
klor sistemi alımı yapmak. 

Performans Hedefi 2.3.1 2016 yılı sonuna kadar 860 adet 
klor sistemi alımı yapmak. 
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Performans Hedefi 2.3.2 2016 yılı sonuna kadar 
255.000 lt gaz klor alımı yapmak. 

Performans Hedefi 2.3.2 2016 yılı sonuna kadar 225.300 lt 
gaz klor alımı yapmak. 

Performans Hedefi 2.3.3 2016 yılı sonuna kadar 358 ton 
sıvı klor alımı yapmak. 

Performans Hedefi 2.3.3 2016 yılı sonuna kadar 745 ton 
sıvı klor alımı yapmak. 

Stratejik Hedef 2.4 Dışarıdan Müteahhitlik 
hizmeti satın alınması. 

Performans Hedefi 2.4.1 2016 yılı sonuna kadar 
¨1.150.000  lik muhtelif bölgelerde özellikle sert 
zeminlerde kazı yapılması işi. 

Performans Hedefi 2.4.1 2016 yılı sonuna kadar 
¨671.042,23 lik muhtelif bölgelerde özellikle sert 
zeminlerde kazı yapılması işi. 

Performans Hedefi 2.4.2 2016 yılı sonuna kadar ¨ 
85.000 lik  özel bilgi ve beceri gerektiren işlerin 
yaptırılması işi. 

Performans Hedefi 2.4.2 2016 yılı sonuna kadar ¨ 248.300 
lik özel bilgi ve beceri gerektiren işlerin yaptırılması işi. 

Stratejik Hedef 2.5 Kanalizasyon, bakım onarım, 
temizleme ve küçük ölçekli yapım işi için  
kombine kanal temizleme aracı, iş makinası,araç 
ve işçi çalıştırılması. 

Performans Hedefi 2.5.1 2016 yılı sonuna kadar ¨ 
8.500.000 harcanması. 

Performans Hedefi 2.5.1 2016 yılı sonuna kadar                                 
¨ 17.928.046  harcanması. 

Stratejik Hedef  2.6 Kanalizasyon alt yapısında 
kullanılacak malzeme alımı. 

Performans Hedefi 2.6.1 2016 yılı sonuna kadar ¨  
7.500.000  harcanması. 

Performans Hedefi 2.6.1 2016 yılı sonuna kadar                                        
¨  21.739.437  harcanması. 

Stratejik Hedef  2.7 Altyapısı sert ve kayalık olan 
bölgelere kanalizasyon hattı yapımı için kırıcı 
kepçe temini. 

Performans Hedefi 2.7.1 2016 yılı sonuna kadar ¨ 
900.000  harcanması. 

Performans Hedefi 2.7.1 2016 yılı sonuna kadar                                        
¨ 10.020.000 harcanması.  

Stratejik Hedef  2.8 Kamu hizmetlerinde 
devamlılığı sağlamak ve kesintisiz hizmet 
verebilmek amacıyla bilişim vadisinde yedek 
sunucu hizmeti almak, kurum bünyesinde 
kullanılan program ve yazılımların bakım ve 
destek hizmetlerinin alınarak güncellenmelerini 
sağlamak. 

Performans Hedefi 2.8.1 2016 yılı sonuna kadar su 
tahakkuk, el bilgisayarı, muhasebe logo,taşınır mal 
yönetmenliği ve veri tabanı yazılım ve donanım desteği 
alımlarının yapılması. 

Performans Hedefi 2.8.1 2016 yılı sonuna kadar su 
tahakkuk, el bilgisayarı, muhasebe logo,taşınır mal 
yönetmenliği ve veri tabanı yazılım ve donanım desteği 
alımlarının yapılması,kurumun işleyişini kolaylaştıracak 
yeni yazılımların yaptırılması ve eletronik ömrünü 
doldurmuş donanımlar yerine yeni donanımların alınması ve 
6360 sayılı kanun çerçevesinde hizmete dahil olan ilçe belde 
ve köylerden gelen analog abone bilgilerinin 
sayısallaştırılmasını sağlamak. 

Stratejik Hedef 2.9 Kamu hizmetlerinde 
kullanılacak iş makinası ve araçlar için yakıt ve 
madeni yağ alımı. 

Performans Hedefi 2.9.1 2016 yılı sonuna kadar 
1.635.000 lt motorin alınması. 

Performans Hedefi 2.9.1 2016 yılı sonuna kadar 1.819.801 
lt motorin alınması. 

Performans Hedefi 2.9.2 2016 yılı sonuna kadar 42.200 
lt benzin alınması. 

Performans Hedefi 2.9.2 2016 yılı sonuna kadar 36.171 lt 
benzin alınması. 

Performans Hedefi 2.9.3 2016 yılı sonuna kadar 3.500 
kg madeni yağ alınması. 

Performans Hedefi 2.9.3 2016 yılı sonuna kadar 37.200 kg 
madeni yağ alınması. 
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Stratejik Hedef  2.10 Kamu hizmetlerinde 
kullanılacak iş makinası ve araç kiralanması. 

Performans Hedefi 2.10.1 2016 yılı sonuna kadar 125 
adet kamyon, kamyonet,pikap ve binek oto cinsinden 
taşıt kiralanması. 

Performans Hedefi 2.10.1 2016 yılı sonuna kadar 390 adet 
kamyon, kamyonet,pikap ve binek oto cinsinden taşıt 
kiralanması. 

Performans Hedefi 2.10.2 2016 yılı sonuna kadar 36 
adet kazıcı yükleyici kepçe ve ekskavatör kiralanması. 

Performans Hedefi 2.10.2 2016 yılı sonuna kadar 91 adet 
kazıcı yükleyici kepçe ve ekskavatör kiralanması. 

Stratejik Hedef 2.11 2016 yılı sonuna kadar 49 
kişi hizmet alımı çevresinde kaski merkez binası 
ve ekip evlerinin temizliklerinin yapılması. 

Performans Hedefi 2.11.1 2016 yılı sonu itibariyle 
Kaski merkez bina, Germiraltı Atölye,Arıtma 
Tesisi,Argıncık,Mimarsinan, Talas, Beştepeler, 
Karpuzatan ekip evlerinin dış veznelerin temizliklerinin 
yapılması. 

Performans Hedefi 2.11.1 2016 yılı sonu itibariyle Kaski 
merkez bina, Germiraltı Atölye,Arıtma 
Tesisi,Argıncık,Mimarsinan, Talas, Beştepeler, Karpuzatan 
ekip evlerinin dış veznelerin temizliklerinin yapılması. 

Stratejik Hedef 2.12 İçmesuyu terfi ve isale 
hatları projeleri  yaptırmak. 

Performans Hedefi 2.12.1 2016 yılı sonuna kadar 100 
km içmesuyu terfi ve isale hatları projeleri. 

Performans Hedefi 2.12.1 2016 yılı sonuna kadar 80 km 
içmesuyu terfi ve isale hatları projeleri. 

Stratejik Hedef 2.13 Kanalizasyon yağmursuyu 
şebeke ve kollektör hattı projeleri yaptırmak. 

Performans Hedefi 2.13.1 2016 yılı sonuna kadar 100 
km kanalizasyon yağmursuyu şebeke ve kollektör hattı 
projeleri yaptırmak. 

Performans Hedefi 2.13.1 2016 yılı sonuna kadar 154 km 
kanalizasyon yağmursuyu şebeke ve kollektör hattı projeleri 
yaptırmak. 

Stratejik Hedef 2.14 Su sayaçları endeks okuma, 
değiştirme, kapama, açma ve belge dağıtımı işi için 
dışarıdan hizmet ve sayaç alımı. 

Performans Hedefi 2.14.1 2016 yılı sonuna kadar su 
sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma ve 
belge dağıtımı işi için 80 kişilik hizmet alımı.                                                       
Performans Hedefi 2.14.2 2016 yılı sonuna kadar her yıl 
(İhtiyaca göre) %10 artmak suretiyle ¾” sayaç alınması. 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Hedefi 2.14.1 2016 yılı sonuna kadar su 
sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma ve belge 
dağıtımı işi için 131 kişilik hizmet alımı.                                                       
Performans Hedefi 2.14.2 Sorumluluk alanı 
genişlediğinden 2014 yılında sayaç alımı bir önceki yıla göre 
%50'den fazla artmış olup diğer yıllarda artış oranı %10 
olacaktır. 

 
STRATEJİK AMAÇ-3 ATIKSULARIN ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERMEDEN UZAKLAŞTIRILMASINI  VE ARITILMASINI SAĞLAMAK. 
Stratejik Hedef 3.1 Muhtelif mahallelerde arızalı 
ve problemli kanalizasyon hatlarının yenilenmesi. 

Performans Hedefi 3.1.1 2016 yılı sonuna kadar 13.500 
m hat yenilenmesi. 

Performans Hedefi 3.1.1 2016 yılı sonuna kadar 
kanalizasyon arıza ve tıkanıklarının kanal açma aracı ile 
giderilmesi sonucunda 11.629 m hat yenilenmesi. 

Stratejik Hedef  3.2 Kanalizasyon arıza ve 
tıkanıklarının kanal açma aracı (faun) ile 
giderilmesi. 
 

Performans Hedefi 3.2.1 2016 yılı sonuna kadar 47.200 
adet arızanın giderilmesi. 

Performans Hedefi 3.2.1 2016 yılı sonuna kadar 74.217 
adet arızanın giderilmesi. 



 21

Stratejik Hedef 3.3 Muhtelif mahallelerde kanal 
temizleme ve görüntüleme yapılması. 

Performans Hedefi 3.3.1 2016 yılı sonuna kadar 
125.000 m temizlik yapılması.. 

Performans Hedefi 3.3.1 2016 yılı sonuna kadar 50.000 m 
temizlik yapılması. 

Stratejik Hedef 3.4 Atıksu arıtma tesislerinde 
kullanılmak üzere malzeme alımı. 

Performans Hedefi 3.4.1 2016 yılı sonuna kadar atıksu 
arıtma tesisinde bakım ve işletme aşamalarında 
kullanılmak üzere yedek parça ve malzeme alımı. 

Performans Hedefi 3.4.1 2016 yılı sonuna kadar atıksu 
arıtma tesisinde bakım ve işletme aşamalarında kullanılmak 
üzere yedek parça ve malzeme alımı. 

Stratejik Hedef 3.5 Atıksu arıtma tesisinin bakım 
onarım ve yedek parça giderleri. 

Performans Hedefi 3.5.1 2016 yılı sonuna kadar atıksu 
arıtma tesisinde çalışan mekanik ve elektrik aksamın 
bakımlarının yapılması. 

Performans Hedefi 3.5.1 2016 yılı sonuna kadar atıksu 
arıtma tesisinde çalışan mekanik ve elektrik aksamın 
bakımlarının yapılması. 

Stratejik Hedef 3.6 Atıksu arıtma tesisinde 
elektrik kullanımı. 

Performans Hedefi 3.6.1 2016 yılı sonuna kadar atıksu 
arıtma tesisinde yasal deşarj sınır değerlerini aşmamak 
şartıyla minimum elektrik kullanımı. 

Performans Hedefi 3.6.1 2016 yılı sonuna kadar atıksu 
arıtma tesisinde yasal deşarj sınır değerlerini aşmamak 
şartıyla minimum elektrik kullanımı. 

Stratejik Hedef 3.7 Atıksu arıtma tesisinde 
kullanılmak üzere kimyasal alımı. 

Performans Hedefi 3.7.1 2016 yılı sonuna kadar çamur 
susuzlaştırma ünitesinde maksimum çamur katı madde 
oranına ulaşmak. 

Performans Hedefi 3.7.1 2016 yılı sonuna kadar çamur 
susuzlaştırma ünitesinde maksimum çamur katı madde 
oranına ulaşmak. 

Stratejik Hedef 3.8 Atıksu arıtma tesisinden 
kaynaklanan çevresel sorunları ortadan kaldırmak 
için çalışmalar yapmak. 

Performans Hedefi 3.8.1 2016 yılı sonuna kadar atıksu 
arıtma tesisinin yan ürünlerinin çıkarabileceği zararları 
minimize etmek. 

Performans Hedefi 3.8.1 2016 yılı sonuna kadar atıksu 
arıtma tesisinin yan ürünlerinin çıkarabileceği zararları 
minimize etmek. 

Stratejik Hedef 3.9 Atıksu arıtma tesisinin proses 
kontrolünün yapılması. 

Performans Hedefi 3.9.1 2016 yılı sonuna kadar atıksu 
arıtma tesisinin sağlıklı işlemesi için işletme koşullarının 
kontrol altında tutulması. 

Performans Hedefi 3.9.1 2016 yılı sonuna kadar atıksu 
arıtma tesisinin sağlıklı işlemesi ve işletme koşullarının 
kontrol altında tutulabilmesi için hizmet alınması. 

Stratejik Hedef 3.10 Atıksu arıtma tesisinde 
akaryakıt kullanımı. 

Performans Hedefi 3.10.1 2016 yılı sonuna kadar atıksu 
arıtma tesisinde çalışacak araç ve iş makinalarına 
akaryakıt temin edilmesi. 

Performans Hedefi 3.10.1 2016 yılı sonuna kadar atıksu 
arıtma tesisinde çalışacak araç ve iş makinaları ile çürütme 
tankı ve ünitelerin ısınması için akaryakıt temin edilmesi. 

Stratejik Hedef  3.11 Büyükşehir  hizmet alanına 
girip Atıksu Arıtma Tesisinden çeşitli coğrafik 
nedenle faydalanamayan küçük yerleşim yerlerine 
Atıksu Arıtma Tesisi hizmeti götürmek, söz 
konusu hizmet için Atıksu Arıtma Tesislerinin 
fizibilitesinin yapılıp inşaatların tamamlanması. 

Performans Hedefi 3.11.1 2016 yılı sonuna kadar 4 adet 
küçük yerleşim birimine; Gürpınar: 1100 m³/gün, 
Başakpınar:500 m³/gün, Ebiç: 500 m³/gün ve Süksün: 
300 m³/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi yapılması. 

Performans Hedefi 3.11.1 Gürpınar,Başakpınar,Ebiç ve 
Süksün atıksu arıtma tesisi inşaatları tamamlanıp faaliyete 
geçmiştir.Ayrıca;Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarıoğlan,Sarıoğlan 
Gaziler,Felahiye,Özvatan, Akkışla, Bünyan, 
Tomarza,Sarız,Develi ve Yeşilhisar ilçelerine A.A.T 
yapılması planlanmıştır. 
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Stratejik Hedef  3.12 Hizmet alanımız 
kapsamındaki inşaatı tamamlanan Küçük Ölçekli 
Atıksu Arıtma Tesislerinin optimum şartlarda 
işletilip ilgili standartlara uygun kalitede çıkış suyu 
elde etmek. 

Performans Hedefi  3.12.1 2016 yılı sonuna kadar 4 
adet atıksu arıtma tesisinde, Gürpınar Atıksu Arıtma 
Tesisi için günlük <1100 m³ atıksuyun kabulü ve 
arıtılması, Ebiç Atıksu Arıtma Tesisi için günlük <500 m³ 
atıksuyun kabulü ve arıtılması, Başakpınar Atıksu Arıtma 
tesisi için günlük <500 m³ atıksuyun kabulü ve 
arıtılması,Süksün Atıksu Arıtma Tesisi için günlük <500 
m³ atıksuyun kabulü ve arıtılması. 

Performans Hedefi  3.12.1 Gürpınar,Ebiç,Başakpınar ve 
Süsksün atıksu arıtma tesislerinde atıksuların kabulü ve 
arıtılması işlemine başlanmıştır.Ayrıca 4 adet atıksu arıtma 
tesisinde, Yeşilhisar:14.000 kişi,2.880 m³/gün  atıksuyun 
kabulü ve arıtılması,Pınarbaşı: 14.000 kişi, 4.129 m³/gün  
atıksuyun kabulü ve arıtılması, Sarıoğlan: 5.000 kişi, 500 
m³/gün ve Gaziler: 200 m³/gün kapasiteli A.A.T'lere 
atıksuyun kabulü ve arıtılması. 

Stratejik Hedef  3.13 Atıksu Arıtma tesislerimizin 
nihai ürünlerinden biri olan atık çamurların 
kurutulması  ve bertaraf edilmesine yönelik proje 
ve fizibilite çalışmalarının yapılması. 

Performans Hedefi  3.13.1 2016 yılı sonuna kadar 1 adet 
350 ton/gün kapasiteli Atık Çamur Kurutma Tesisinin 
inşaatının yapılması. 

Performans Hedefi  3.13.1 Atık Çamur Kurutma Tesisinin 
inşaatının yapılması için ihaleye çıkılmış ve taraflar arasında 
sözleşme imzalanmış olup tesis yapım aşamasındadır. 

Stratejik Hedef 3.14 Atık çamur kurutma tesisi 
inşaatlarının tamamlanması ve verimli bir şekilde 
işletilmesi. 

Performans Hedefi  3.14.1 2016 yılı sonuna kadar 
yapılan Atık Çamur Kurutma Tesisine günlük  %20 kuru 
madde içerikli 350 tona kadar atık çamur kabulü yapılıp 
%90 kuru madde muhtevası ile kurutma işleminin 
yapılması. 

Performans Hedefi  3.14.1 Yapılacak Atık Çamur Kurutma 
Tesisi faaliyete geçtiğinde günlük  %20 kuru madde içerikli 
350 tona kadar atık çamur kabulü yapılıp bertaraf işleminin 
yapılması sağlanacaktır. 

Stratejik Hedef 3.15 Atıksuların Merkezi 
Atıksu Arıtma Tesisine zarar vermesini 
önlemek için mücavir alanı sınırları içerisinde 
bulunan ve kanalizasyon sistemine deşarj eden 
endüstriyel atıksu üreten işletmeleri etkin bir 
biçimde denetleyerek, endüstriyel atıksuların 
%90’nın deşarjını kanal deşarj limitlerinin 
altında olmasını sağlamak. 

Performans Hedefi  3.15.1 Endüstriyel atıksu üreten 
büyüklü küçüklü tüm işletmelerin envanterini 
oluşturmak ve “Atıksuların Kanalizasyon 
Şebekesine Deşarj Yönetmeliğine” göre denetlemek. 

Performans Hedefi  3.15.1 Endüstriyel atıksu üreten 
büyüklü küçüklü tüm işletmelerin envanterini 
oluşturmak ve “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine 
Deşarj Yönetmeliğine” göre denetlemek. 

Stratejik Hedef 3.16 Ekonomik ömrünü 
tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere 
kanalizasyon hatlarının döşenmesi. 

Performans Hedefi 3.16.1 Kente 531.675 m 
kanalizasyon, yağmursuyu şebeke ve kollektör 
hatlarının yapılması. 

Performans Hedefi 3.16.1Kente 650.489 m 
kanalizasyon, yağmursuyu şebeke ve kollektör 
hatlarının yapılması. 

Stratejik Hedef 3.17 Kanalizasyon abone ve 
parsel bağlantılarının yapılması. 

Performans Hedefi  3.17.1 2016 yılı sonuna kadar 
10.000 adet kanalizasyon abone bağlantısı ve abone 
aktarımı yapılması. 

Performans Hedefi  3.17.1 2016 yılı sonuna kadar 13.591 
adet kanalizasyon abone bağlantısı ve abone aktarımı 
yapılması. 

Stratejik Hedef 3.18 Yağmur ızgarası bağlantısı 
ve montajı. 

Performans Hedefi  3.18.1 2016 yılı sonuna kadar 1000 
adet yağmur ızgarası ve bağlantısı yapılması. 

Performans Hedefi  3.18.1 2016 yılı sonuna kadar 4.307 
adet yağmur ızgarası ve bağlantısı yapılması. 
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Stratejik Hedef 3.19 İhalelerin Kamu İhale 
Mevzuatına uygun olarak hazırlanması, komisyon 
oluşturulması, komisyonca incelenmiş ihalelerin 
Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak sözleşme 
imza aşamasına kadar (sözleşme imzalanması da 
dahil) takip edilmesi. 

Performans Hedefi 3.19.1 2016 yılı sonuna kadar 100 
adet kanalizasyon ve yağmursuyu ihalelerinin yapılması. 

Performans Hedefi 3.19.1 2016 yılı sonuna kadar 71 adet 
kanalizasyon ve yağmursuyu ihalelerinin yapılması. 

Stratejik Hedef 3.20 Belediyemiz imar 
programında bulunan ve kamu hizmetleri için 
gerekli olan taşınmazların Kamulaştırma yasasına 
göre kamulaştırma işlemlerinin yapılması. 

Performans Hedefi 3.20.1 2016 yılı sonuna kadar kanal 
ve yağmursuyu hatları yapımında merkez ve hinterland 
genelindeki yerleşim yerlerinde bulunan parsellerde 
75.000 m²’lik alanın kamulaştırma işleminin yapılması. 

Performans Hedefi 3.20.1 2016 yılı sonuna kadar 
kanalizasyon ve yağmursuyu hatları yapımında merkez ve 
hinterland genelindeki yerleşim yerlerinde bulunan 
parsellerde 75.000 m²’lik alanın kamulaştırma işleminin 
yapılması. 

STRATEJİK AMAÇ-4 KENTSEL ALTYAPININ TAMAMLANMASI 

Stratejik Hedef 4.1 Kanalizasyon hattı 
bulunmayan bölgelere kanalizasyon hattı 
yapılması. 

Performans Hedefi 4.1.1 2016 yılı sonuna kadar 
230.000 m. kanalizasyon hattı yapılması. 

Performans Hedefi 4.1.1 2016 yılı sonuna kadar 282.540 
m. kanalizasyon hattı yapılması. 

Stratejik Hedef 4.2 Yeni binaların abone 
bağlantılarının yapılması. 

Performans Hedefi 4.2.1 2016 yılı sonuna kadar 
3.800 adet abone bağlantısı yapılması. 

Performans Hedefi 4.2.1 2016 yılı sonuna kadar 3.769 
adet abone bağlantısı yapılması. 

Stratejik Hedef 4.3 Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan 
yerlere yağmur ızgara hattı yapımı. 

Performans Hedefi 4.3.1:2016 yılı sonuna kadar 
110.000 m. yağmur suyu hattı yapılması. 

Performans Hedefi 4.3.1:2016 yılı sonuna kadar 110.506 
m. yağmur suyu hattı yapılması. 

Stratejik Hedef 4.4 Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan 
yerlere yağmur ızgarası yapımı. 

Performans Hedefi 4.4.1 2016 yılı sonuna kadar 8.100 
adet  yağmur ızgarası yapılması. 

Performans Hedefi 4.4.1 2016 yılı sonuna kadar 8.624 adet  
yağmur ızgarası yapılması. 

Stratejik Hedef 4.5 Artan nüfusa ve imarlaşmaya 
bağlı olarak bölgelerin içmesuyu ihtiyacını 
karşılayacak projeler yapmak. 

Performans Hedefi 4.5.1 2016 yılı sonuna kadar 67 adet 
muhtelif bölgeye içmesuyu projeleri yapılması.                                              
Performans Hedefi 4.5.2 2016 yılı sonuna kadar 1.385 
adet yeni yapılan şebekelerin arazi ölçümlerinin 
yapılması. 

Performans Hedefi 4.5.1 2016 yılı sonuna kadar 404 adet 
muhtelif bölgeye içmesuyu projeleri yapılması.                                    
Performans Hedefi 4.5.2 2016 yılı sonuna kadar 7.346 adet 
yeni yapılan şebekelerin arazi ölçümlerinin yapılması. 

Stratejik Hedef 4.6 İçmesuyu yetersiz olan veya 
artan nüfusla birlikte ihtiyaç oluşabilecek 
bölgelerde su kaynakları araştırmak. 

Performans Hedefi 4.6.1 2016 yılı sonuna kadar 89 adet 
jeofizik etüt yaptırılması. 

Performans Hedefi 4.6.1 2016 yılı sonuna kadar 448 adet 
jeofizik etüt yaptırılması. 

Performans Hedefi 4.6.2 2016 yılı sonuna kadar 46 adet 
dikey sondaj kuyusu açtırılması. 

Performans Hedefi 4.6.2 2016 yılı sonuna kadar 368 adet 
sondaj kuyusu açtırılması. 

Performans Hedefi 4.6.3 2016 yılı sonuna kadar 10 adet 
yatay sondaj kuyusu açtırılması. 

Performans Hedefi 4.6.3 2016 yılı sonuna kadar 32 adet 
yatay sondaj kuyusu açtırılması. 
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STRATEJİK AMAÇ-5 SINIRLI OLAN SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE KAYIP KAÇAKLARI AZALTMAK 

Stratejik Hedef 5.1 Şebekedeki kayıp kaçakları 
engellemek. 

Performans Hedefi 5.1.1 2016 yılı sonuna kadar 5.250 
adet debi ve basınç ölçümü yapılması. 

Performans Hedefi 5.1.1 2016 yılı sonuna kadar 6.428 adet 
debi ve basınç ölçümü yapılması. 

Performans Hedefi 5.1.2 2016 yılı sonuna kadar 2.750 
adet kayıp kaçak tespiti yapılması. 

Performans Hedefi 5.1.2 2016 yılı sonuna kadar 4.841 adet 
kayıp kaçak tespiti yapılması. 

Performans Hedefi 5.1.3 2016 yılı sonuna kadar 62 adet 
alt bölge ölçümleri yapılması. 

Performans Hedefi 5.1.3 2016 yılı sonuna kadar 344 adet 
alt bölge ölçümleri yapılması. 

Stratejik Hedef 5.2 Yeni aboneliklerin yapılması, 
sayaçsız kullanımı önlemek amacıyla sayaç 
takılması ve usulsüz su kullanımların önlenerek 
mali akışın hızlandırılması. 

Performans Hedefi 5.2.1 2016 yılı sonuna kadar en az 
%10 artmak suretiyle yeni abone yapılması. 

Performans Hedefi 5.2.1 2016 yılı sonuna kadar en az %10 
artmak suretiyle yeni abone yapılması. 

Performans Hedefi 5.2.2 2016 yılı sonuna kadar bozuk 
vana ve sayaçların yeni vana ve sayaçlarla her yıl sonuna 
kadar % 99 oranında değiştirilmesi. 

Performans Hedefi 5.2.2 2016 yılı sonuna kadar bozuk 
vana ve sayaçların yeni vana ve sayaçlarla her yıl sonuna 
kadar % 99 oranında değiştirilmesi. 

Performans Hedefi 5.2.3 2016 yılı sonuna kadar icralık 
abonelerin takibi ve tahsilatlarının her yıl için % 90 
oranında sonuçlandırılması. 

Performans Hedefi 5.2.3 2016 yılı sonuna kadar icralık 
abonelerin takibi ve tahsilatlarının her yıl için % 90 oranında 
sonuçlandırılması. 

Performans Hedefi 5.2.4 2016 yılı sonuna kadar her gün 
okunması istenen ve el bilgisayarlarına yüklenen 
abonelerin su sayaçlarını aynı gün içinde okumasını 
yaparak ve ana bilgisayar sistemine aktararak bir gün 
sonrasında tahsilatların yapılmasını sağlamak.                                                                               
Performans Hedefi 5.2.5 2016 yılı sonuna kadar 
abonelerden gelen isteklerde veya Kurumumuzca 
belirlenen bozuk veya patlak su sayaçlarını en geç bir gün 
sonra yenisi ile değiştirmek.                                                                                                
Performans Hedefi 5.2.6 2016 yılı sonuna kadar 
kullanım süreleri 10 yılı geçen su sayaçlarını belirleyerek 
bu sayaçları en kısa sürede %90 oranında yeni bir sayaçla 
değiştirmek. 

Performans Hedefi 5.2.4 2016 yılı sonuna kadar her gün 
okunması istenen ve el bilgisayarlarına yüklenen abonelerin 
su sayaçlarını aynı gün içinde okumasını yaparak ve ana 
bilgisayar sistemine aktararak bir gün sonrasında 
tahsilatların yapılmasını sağlamak.                                                                                          
Performans Hedefi 5.2.5 2016 yılı sonuna kadar 
abonelerden gelen isteklerde veya Kurumumuzca belirlenen 
bozuk veya patlak su sayaçlarını en geç bir gün sonra yenisi 
ile değiştirmek.                                                                                                     
Performans Hedefi 5.2.6 2016 yılı sonuna kadar kullanım 
süreleri 10 yılı geçen su sayaçlarını belirleyerek bu sayaçları 
en kısa sürede %90 oranında yeni bir sayaçla değiştirmek. 

Stratejik Hedef 5.3 Her türlü kaçaksu kullanımını 
en asgari seviyeye indirgemek için yeni yöntemler 
geliştirip tedbirler almak. 

Performans Hedefi 5.3.1 2016 yılı sonuna kadar 
bölgesel tarama, ihbarları değerlendirme ve kaçaksu 
arama işlemini hızlandırmak için ekip ve araç sayısının 
%50 oranında artırılması.   

Performans Hedefi 5.3.1 2016 yılı sonuna kadar bölgesel 
tarama, ihbarları değerlendirme ve kaçaksu arama işlemini 
hızlandırmak için ekip ve araç sayısının %50 oranında 
artırılması.   
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Performans Hedefi 5.3.2 2016 yılı sonuna kadar gelen 
kaçaksu ihbarlarını mümkün olan en kısa sürede 
sonuçlandırarak mevzuat çerçevesinde cezaî müeyyide 
uygulamak ve tahsilatların hızlandırılması için her türlü 
uyarıları yapıp önlemleri almak. 

Performans Hedefi 5.3.2 2016 yılı sonuna kadar gelen 
kaçaksu ihbarlarını mümkün olan en kısa sürede 
sonuçlandırarak mevzuat çerçevesinde cezaî müeyyide 
uygulamak ve tahsilatların hızlandırılması için her türlü 
uyarıları yapıp önlemleri almak. 

Performans Hedefi 5.3.3 2016 yılı sonuna kadar 
hırsızlık kapsamına giren kaçaksu kullanımlarını yasal 
sürede ivedilikle Cumhuriyet Baş Savcılığına suç 
duyurusunda bulunulmasını sağlamak. 

Performans Hedefi 5.3.3 2016 yılı sonuna kadar hırsızlık 
kapsamına giren kaçaksu kullanımlarını yasal sürede 
ivedilikle Cumhuriyet Baş Savcılığına suç duyurusunda 
bulunulmasını sağlamak. 

STRATEJİK AMAÇ-6  KURUMSAL YAPI İYİLEŞTİRİLEREK KAYNAKLARIN DAHA ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASININ  SAĞLANMASI. 

Stratejik Hedef  6.1 Kurum organizasyon 
yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi 
sağlanacaktır. 

Performans Hedefi 6.1.1 2016 yılı sonuna kadar 2560 
sayılı kanunun 7. maddesine istinaden oluşturulan 
Yönetim Kurulu toplantılarının organizasyonu 
yapılacaktır. 

Performans Hedefi 6.1.1 2016 yılı sonuna kadar 2560 sayılı 
kanunun 7. maddesine istinaden oluşturulan Yönetim Kurulu 
toplantılarının organizasyonu yapılacaktır. 

Performans Hedefi 6.1.2 2016 yılı sonuna kadar 2560 
sayılı kanunun 5. maddesine istinaden her yıl Mayıs ve 
Kasım Genel Kurul  toplantılarının organizasyonu 
yapılacaktır. 

Performans Hedefi 6.1.2 2016 yılı sonuna kadar 2560 sayılı 
kanunun 5. maddesine istinaden her yıl Mayıs ve Kasım 
Genel Kurul  toplantılarının organizasyonu yapılacaktır. 

Performans Hedefi 6.1.3 2016 yılı sonuna kadar kurum 
personelinin mesleki gelişimini amaçlayan hizmet içi 
eğitim programı düzenlemek. 

Performans Hedefi 6.1.3 2016 yılı sonuna kadar kurum 
personelinin mesleki gelişimini amaçlayan hizmet içi eğitim 
programı düzenlemek. 

Performans Hedefi 6.1.4 Bireysel performans değerleme 
sistemini kurmak ve uygulamak. 

Performans Hedefi 6.1.4 Bireysel performans değerleme 
sistemini kurmak ve uygulamak. 

Performans Hedefi 6.1.5 2016 yılı sonuna kadar Süreç 
Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamak. 

Performans Hedefi 6.1.5 2016 yılı sonuna kadar Süreç 
Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamak. 

Performans Hedefi 6.1.6 2016 yılı sonuna kadar her yıl 
için Performans Programı hazırlanacak. 

Performans Hedefi 6.1.6 2016 yılı sonuna kadar her yıl için 
Performans Programı hazırlanacak. 

Performans Hedefi 6.1.7 2016 yılı sonuna kadar her yıl 
için Faaliyet Raporu hazırlanacak. 

Performans Hedefi 6.1.7 2016 yılı sonuna kadar her yıl için 
Faaliyet Raporu hazırlanacak. 

Performans Hedefi 6.1.8 2016 yılı sonuna kadar gelir ve 
gider bütçesi gerçekleşme oranını artıracak tedbirler 
alınacaktır. 

Performans Hedefi 6.1.8 2016 yılı sonuna kadar gelir ve 
gider bütçesi gerçekleşme oranını artıracak tedbirler 
alınacaktır. 
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Performans Hedefi 6.1.9 2016 yılı sonuna kadar 
Stratejik Plan çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflerle 
ilgili periyodik izleme, raporlama ve değerlendirme 
yapılacaktır.Bu amaçla yıllık stratejik plan hedef izleme 
raporu hazırlanacaktır. 

Performans Hedefi 6.1.9 2016 yılı sonuna kadar Stratejik 
Plan çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflerle ilgili 
periyodik izleme, raporlama ve değerlendirme yapılacaktır. 
Bu amaçla yıllık stratejik plan hedef  izleme raporu 
hazırlanacaktır. 

Performans Hedefi 6.1.10 2016 yılı sonuna kadar İş 
Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına göre her yıl periyodik 
olarak tüm personelin sağlık taraması yapılacaktır. 

Performans Hedefi 6.1.10 2016 yılı sonuna kadar İş Sağlığı 
ve Güvenliği Mevzuatına göre her yıl periyodik olarak tüm 
personelin sağlık taraması yapılacaktır. 

Performans Hedefi 6.1.11 2016 yılı sonuna kadar 
mevzuata uygun olarak 3 yılda bir yeteri kadar personele 
ilk yardım eğitimi verilecektir. 

Performans Hedefi 6.1.11 2016 yılı sonuna kadar mevzuata 
uygun olarak 3 yılda bir yeteri kadar personele ilk yardım 
eğitimi verilecektir. 

Performans Hedefi 6.1.12 2016 yılı sonuna kadar afete 
hazırlıklı olunması için her yıl periyodik olarak eğitim ve 
tatbikatlar düzenlenecektir. 

Performans Hedefi 6.1.12 2016 yılı sonuna kadar afete 
hazırlıklı olunması için her yıl periyodik olarak eğitim ve 
tatbikatlar düzenlenecektir. 

Performans Hedefi 6.1.13 2016 yılı sonuna kadar 
hizmet binasının giriş ve çıkışlarının turnike sistemi 
yapılarak güvenliğinin artırılması sağlanacaktır. 

Performans Hedefi 6.1.13  Hizmet binasının giriş ve 
çıkışlarının güvenliğinin artırılması için dedektörlü güvenlik  
kapısı yapılmıştır. Ayrıca tesislerin güvenliği için özel 
güvenlik hizmeti satın alınacak ve hizmet binası ile bağlı 
tesislerdeki kamera sistemleri yenilenip bakım ve onarımları 
yapılarak güvenlik daha etkin bir şekilde sağlanacaktır. 

Stratejik Hedef 6.2 Kayseri İleri Biyolojik Atıksu 
Arıtma Tesisi’nin optimum şartlarda verimli bir 
şekilde işletilip ilgili standartlara uygun kalitede 
çıkış suyu elde etmek. 

Performans Hedefi 6.2.1 2016 yılı sonuna kadar daha 
etkin ve verimli işleyen bir sistem için Kayseri İleri 
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne TSEN ISO14001 
Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmak. 

Performans Hedefi 6.2.1 2016 yılı sonuna kadar daha etkin 
ve verimli işleyen bir sistem için Kayseri İleri Biyolojik 
Atıksu Arıtma Tesisi’ne TSEN ISO14001 Çevre Yönetim 
Sistemi’ni kurmak. 

Stratejik Hedef  6.3 Ambar Şube Müdürlüğünün 
kurumsal yapısındaki olağan ve olması muhtemel 
aksaklıkları gidermek, malzemeleri korumak ve 
hizmetin daha sağlıklı yürütülmesi için ambar 
tesisine ilave kapalı hangar yapılması. 

Performans Hedefi 6.3.1 2016 yılı sonuna kadar 1200 
m² kapalı hangar yapılması. 

Performans Hedefi 6.3.1 2013 yılı içerisinde 1200 m²  
kapalı hangarın yapımı tamamlanmıştır. 
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Stratejik Hedef 6.4 Tüm birimlerin mevzuata 
uygun daha etkin ve kaliteli hizmet vermeleri 
için,yargı kararlarının ulaşılabilirliğini ve görüş 
desteğini sağlayarak,Müşavirliğimizce temin 
edilen Mahkeme,Yargıtay kararları, kurum içi ağ 
bağlantısı ile (gerekirse Kaski internet sayfasında) 
tüm birimlerin erişimine açmak. 

Performans Hedefi 6.4.1 2016 yılı sonuna kadar KASKİ 
web sayfasında Müşavirliğimize ait alanın oluşturulması. 

Performans Hedefi 6.4.1 2016 yılı sonuna kadar KASKİ 
web sayfasında Müşavirliğimize ait alanın oluşturulması. 

Stratejik Hedef 6.5 Müşavirliğimize sunulan ve 
gizlilik kaydı taşımayan hukuki danışmanlık 
hizmetlerini kurum içi ağ bağlantısı gerekirse 
KASKİ web sayfasında da yayınlayarak tüm 
birimlerin erişimine açmak. 

Performans Hedefi 6.5.1 2016 yılı sonuna kadar kurum 
içi ağ bağlantısında diğer birimlerin ortak fikir teatisinde 
bulunabileceği bir platform oluşturulması. 

Performans Hedefi 6.5.1 2016 yılı sonuna kadar kurum içi 
ağ bağlantısında diğer birimlerin ortak fikir teatisinde 
bulunabileceği bir platform oluşturulması. 

STRATEJİK AMAÇ 7-OTOMASYONUN YAYGINLAŞTIRILMASI VE YAZILIM, DONANIM STANDARTLARINI GELİŞTİRMEK. 

Stratejik Hedef  7.1 Otomasyonun 
yaygınlaştırılması. 

Performans Hedefi 7.1.1 2016 yılı sonuna kadar 275 
adet KASKİ merkez otomasyon sistemleri yeni tesis 
kurulumu ve işletilmesi. 

Performans Hedefi 7.1.1 2016 yılı sonuna kadar 404 adet 
KASKİ merkez otomasyon sistemleri yeni tesis kurulumu ve 
işletilmesi. 

Performans Hedefi 7.1.2 2016 yılı sonuna kadar 25 adet 
SCADA sistemleri kurulumu ve işletilmesi. 

Performans Hedefi 7.1.2 2016 yılı sonuna kadar 24 adet 
SCADA sistemleri kurulumu ve işletilmesi. 

Performans Hedefi 7.1.3 2016 yılı sonuna kadar 200 
adet GPRS sistemleri kurulumu ve işletilmesi. 

Performans Hedefi 7.1.3 2016 yılı sonuna kadar 405 adet 
GPRS sistemleri kurulumu ve işletilmesi. 

Performans Hedefi 7.1.4 2016 yılı sonuna kadar 10 adet 
Dijital Santral sistemine yeni tesislerin eklenmesi. 

Performans Hedefi 7.1.4 2016 yılı sonuna kadar 2 adet 
Dijital Santral sistemine yeni tesislerin eklenmesi. 

Stratejik Hedef  7.2 Su depolarının ve tesislerin 
güvenliğini sağlamak. 

Performans Hedefi 7.2.1 2016 yılı sonuna kadar 70 adet 
elektronik güvenlik sisteminin yenilenmesi ve yeni 
sistemlerin ilavesi. 

Performans Hedefi 7.2.1 2016 yılı sonuna kadar 74 adet 
elektronik güvenlik sisteminin ihalesi yapılmış olup teslim 
aşamasındadır. 

Performans Hedefi 7.2.2 2016 yılı sonuna kadar 95 adet 
yeni istasyonun güvenlik sistemlerinin merkezden 
izlenmesi. 

Performans Hedefi 7.2.2 Kaski Merkez bina,atıksu arıtma 
tesisi ve veznelerin güvenliğinin izlenmesi için ihale 
yapılmış olup teslim aşamasındadır. 

Performans Hedefi 7.2.3 2016 yılı sonuna kadar 50 adet 
görüntü aktarım sistemi kurulumu. 

Performans Hedefi 7.2.3 Kaski Merkez bina, atıksu arıtma 
tesisi,vezneler ve belirlenen diğer bölgelere görüntü aktarım 
sistemi kurulumu ihalesi yapılmış olup teslim aşamasındadır. 
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Stratejik Hedef 7.3 Laboratuvar işletiminde 
bilgisayar destekli dökümantasyon işlemine 
geçmek. 

Performans Hedefi 7.3.1 2016 yılı sonuna kadar 
numuneye uygulanan sürecin bilgisayar ortamından takip 
edilebilmesi ve Otomatik raporlamaya geçilmesi için 
yazılım temin edilmesi. 

Performans Hedefi 7.3.1 2016 yılı sonuna kadar numuneye 
uygulanacak sürecin bilgisayar ortamında takip edilebilmesi, 
otomatik raporlamanın devam ettirilebilmesi ve bilgisayar 
ortamında istatistiki veri olarak arşivlenebilmesi için mevcut 
yazılımın geliştirilmesi ve ayrıca internet üzerinden deney 
raporunun yayınlanması ile e-rapor sisteminin vatandaşa 
daha hızlı,şeffaf,kolay ve kullanışlı bilgi sağlayacak yönde 
geliştirilmesi. 

Stratejik Hedef 7.4 Kurumumuzda Abone Bilgi 
Yönetim Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim 
Sistemi kurulumlarını tamamlayarak eksiksiz 
çalışır hale getirmek. 

Performans Hedefi 7.4.1 2016 yılı sonuna kadar abone 
bilgi yönetim sistemi ve elektronik belge yönetim 
sistemlerine geçmek, bütün birimlerde modüllerin 
kurulumlarını sağlamak ve bütün birimlerle olan 
entegrasyonu sağlayarak çalışır duruma getirmek. 

Performans Hedefi 7.4.1 2016 yılı sonuna kadar elektronik 
belge yönetim sistemlerine geçerek bütün birimlerde 
modüllerin kurulumlarını ve birimlerle olan entegrasyonu 
sağlayarak çalışır duruma getirmek. 

Stratejik Hedef 7.5 Kuruma ait iş makinası alımı. 

Performans Hedefi 7.5.1 2016 yılı  sonuna kadar 2 adet 
kanal açma aracı (faun) alımı. 

Performans Hedefi 7.5.1 2014 yılında 1 adet kanal açma 
aracı (Büyük Faun) alınmıştır.  

Performans Hedefi 7.5.2 2016 yılı sonuna kadar 5 adet 
kamyon alınması. 

Performans Hedefi 7.5.2 2014 yılında 1 adet kombine 
kanal açma aracı,1 adet vinçı,1 adet kurtarıcı alınmıştır. 

Performans Hedefi 7.5.3 2016 yılı sonuna kadar 2 adet 
vidanjör alınması. 

Performans Hedefi 7.5.3 2016 yılı sonuna kadar 2 adet 
Minibüs kanal açma aracı (Faun) alınmıştır. 

Performans Hedefi 7.5.4 2016 yılı sonuna kadar 1 adet 
forklift alınması. 

Performans Hedefi 7.5.4 2014 yılında 1 adet forklift 
alınmış olup 2016 yılı sonuna kadar 1 adet daha alınacaktır. 

Stratejik Hedef 7.6 Müşavirliğimiz hizmetlerinin 
bilgisayar ortamında yürütülmesine yönelik olarak 
makine teçhizat ve yazılım programlarının 
tamamlanması veya yenilenmesinin sağlanması. 

Performans Hedefi 7.6.1 2016 yılı sonuna kadar arşiv 
programı ve e-imza yazılımı satın alınması. 

Performans Hedefi 7.6.1 2016 yılı sonuna kadar arşiv 
programı ve e-imza yazılımı satın alınması. 

Stratejik Hedef  7.7 Mevzuat ve uygulama 
değişiklikleri nedeniyle müşavirliğimizin kaynak 
başvuru için e-mevzuat güncellenmesi. 

Performans Hedefi 7.7.1 2016 yılı sonuna kadar güncel 
geçerli ve ayrıca kapsamlı e-mevzuat programları satın 
alınması. 

Performans Hedefi 7.7.1 2016 yılı sonuna kadar güncel 
geçerli ve ayrıca kapsamlı e-mevzuat programları satın 
alınması. 
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Stratejik Hedef  7.8 Sivil savunma planları, 
eğitim ve tatbikatlar, yangın güvenliği ve tesislerin 
güvenlik işlerinin daha etkin yapılabilmesi için 
ihtiyaçlara göre program satın alınacaktır. 

Performans Hedefi 7.8.1 2016 yılı sonuna kadar 
tesislerdeki güvenlik noktalarının akıllı kalem ile takibi 
için program alınacaktır. 

Performans Hedefi 7.8.1 Programın ihalesi yapılmış olup 
2014 yılı içerisinde teslim edilecektir. 

Performans Hedefi 7.8.2 2016 yılı sonuna kadar ekip 
araçlarına uzaktan takip ve yönlendirmek için GPRS 
Sistemi takılacaktır. 

Performans Hedefi 7.8.2 Araçlara GPRS sistemi takılmış 
olup kullanılmaktadır.  

Performans Hedefi 7.8.3 2016 yılı sonuna kadar Atıksu 
Arıtma Tesisi ve Genel Müdürlük binasında kullanılan 
Portatif HCFC yangın söndürme cihazlarının yerine 
Dokuzpınarlar Su Üretim Tesislerinden başlamak üzere 
otomatik yangın söndürme sistemleri kurulacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Hedefi 7.8.3 2016 yılı sonuna kadar Atıksu 
Arıtma Tesisi ve Genel Müdürlük binasında kullanılan 
Portatif HCFC yangın söndürme cihazlarının yerine 
otomatik yangın söndürme sistemleri kurulacaktır. Ayrıca 
içmesuyu terfi merkezlerinde bulunan elektrik panolarında 
çıkabilecek yangınları söndürmek için de HCFC yangın 
söndürme cihazlarının yerine Dokuzpınarlar Su Üretim 
Tesislerinden başlamak üzere otomatik yangın söndürme 
cihazları kurulacaktır. 
 

STRATEJİK AMAÇ-8  MÜŞTERİ ODAKLI YAKLAŞIMLARLA YÜKSEK STANDARTLARDA HİZMET SUNULMASI VE MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİNİN SÜREKLİ ARTIRILMASI 

Stratejik Hedef 8.1  Çevre Analizleri 
Laboratuvarımızı TS EN ISO 17025 Deney ve 
Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için 
genel şartlar standardına uygun olarak işleterek 
hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek. 

Performans Hedefi 8.1.1 2016 yılı sonuna kadar mevcut 
analiz parametrelerine 18 adet daha eklemek. 

Performans Hedefi 8.1.1 2016 yılı sonuna kadar mevcut 
analiz parametrelerine 48 adet daha eklemek. 

Performans Hedefi 8.1.2 2016 yılı sonuna kadar hazır 
kitlerde yapılan analizlerden uluslararası standart metoda 
geçmede toplam 8 adet uygulamanın iyileştirilmesi. 

Performans Hedefi 8.1.2 Hazır kit metodu kullanılmayarak 
uluslararası standart metoda göre analizler yapılmaktadır. 

Performans Hedefi 8.1 3 2016 yılı sonuna kadar 
akredite parametre sayısını 40’a çıkarmak. 

Performans Hedefi 8.1 3 2016 yılı sonuna kadar akredite 
parametre sayısını 65’e çıkarmak. 

Performans Hedefi 8.1 4 2016 yılı sonuna kadar yıllık 
Laboratuvara getirilen atıksu analiz sayısını 600’ün altına 
düşürmemek.. 

Performans Hedefi 8.1 4 2016 yılı sonuna kadar yıllık 
Laboratuvara getirilen atıksu analiz sayısını 1.000’in altına 
düşürmemek.. 

Performans Hedefi 8.1.5 2016 yılı sonuna kadar 
personelin çalışma alanında etkinliğini artırmak için 
yıllık eğitim saatini personel başına 15 saatin altına 
düşürmemek. 

Performans Hedefi 8.1.5 2016 yılı sonuna kadar personelin 
çalışma alanında etkinliğini artırmak için yıllık eğitim saatini 
personel başına 20 saatin altına düşürmemek. 
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Stratejik Hedef  8.2 Kentin değişik bölgelerine 
akıllı vezne kurulumlarını artırarak abonelerin 
daha hızlı ve kolay fatura ödemelerini sağlamak, 
internet üzerinden abonelerin ihtiyaç duydukları 
bilgi ve belgeye ulaşımlarını ve işlemlerinin ne 
aşamada olduklarını takip etmelerini sağlamak. 

Performans Hedefi  8.2.1 2016 yılı sonuna kadar akıllı 
vezne sistemi sayısını kent nüfusunun yoğun olduğu 
yerlerde artırmak, büyük alış veriş merkezlerinde aktif 
hale getirerek yaygınlaştırmak. 

Performans Hedefi  8.2.1 2016 yılı sonuna kadar akıllı 
vezne sistemi sayısını kent nüfusunun yoğun olduğu yerlerde 
artırmak, büyük alış veriş merkezlerinde aktif hale getirerek 
yaygınlaştırmak. Yeni bağlanan 11 ilçe ve İncesu ilçesine el 
terminalleri ile sayaç okuma ve aktarma sisteminin tüm 
kapsamdaki merkezlere götürülmesi. 

Stratejik Hedef 8.3 Halkı su tasarrufu konusunda 
bilinçlendirmek amacı ile su tasarrufu 
bilinçlendirme kitaplarının hazırlanması ve 
bastırılması işlemlerini yapmak. 

Performans Hedefi 8.3.1 2016 yılı sonuna kadar yıl 
içinde bastırılacak olan kitap sayısını 30.000 adedin 
altına düşürmemek. 

Performans Hedefi 8.3.1 2016 yılı sonuna kadar yıl içinde 
bastırılacak olan el broşürü sayısını 10.000 adedin altına 
düşürmemek. 

Stratejik Hedef 8.4 Kurum çalışanları ile ilgili 
yapılan faaliyetleri ve yenilikleri basın bülteni 
hazırlama yoluyla halka duyurmak. 

Performans Hedefi 8.4.1 2016 yılı sonuna kadar yıl 
içinde hazırlanan basın bülteni sayısını 200’ün altına 
düşürmemek. 

Performans Hedefi 8.4.1 2016 yılı sonuna kadar yıl içinde 
hazırlanan basın bülteni sayısını 200’ün altına düşürmemek. 

Stratejik Hedef 8.5. Halkın bilgi edinme hakkını 
düzenli ve programlı bir şekilde kurumun ilgili 
birimlerine ileterek,bu taleplerin arşivlenmesini 
sağlamak. 

Performans Hedefi 8.5.1 2016 yılı sonuna kadar yıl 
içinde 135 adet bilgi edinme yoluyla gönderilen maillere 
cevap vermek. 

Performans Hedefi 8.5.1 2016 yılı sonuna kadar yıl içinde 
100 adet bilgi edinme yoluyla gönderilen maillere cevap 
vermek. 

Stratejik Hedef 8.6 Bugüne kadar yapılmış bütün 
abonelerin bilgilerinin güncellenmesi, T.C.Kimlik 
numaraları, ev ve cep telefon numaralarının 
kaydedilmesi. 

Performans Hedefi 8.6.1 2016 yılı sonuna kadar 
abonelerin % 60’nın bilgilerinin güncellenmesi. 

Performans Hedefi 8.6.1 2016 yılı sonuna kadar abonelerin 
% 60’nın bilgilerinin güncellenmesi. 

Stratejik Hedef 8.7Abone numaralarının kontrol 
edilmesi, abonelerin sayacının üzerinde kendisine 
ait bir abone numarasının olup olmadığının kontrol 
edilmesi ve yok ise tespit edilip takılmasının 
sağlanması. 

Performans Hedefi 8.7.1 2016 yılı sonuna kadar 
abonelerin % 80’nin abone numaralarının kontrolünün 
sağlanması.  

Performans Hedefi 8.7.1 2016 yılı sonuna kadar abonelerin 
% 80’inin abone numaralarının kontrolünün sağlanması.  

Stratejik Hedef 8.8 Dilekçe sahiplerinin, 
abonelerin taleplerine daha hızlı çözüm üretilmesi 
ve dilekçelerinin takip edilmesi. 

Performans Hedefi 8.8.1 2016 yılı sonuna kadar her yıl 
gelen dilekçelerin %98’inin çözüme kavuşturulması 

Performans Hedefi 8.8.1 2016 yılı sonuna kadar her yıl 
gelen dilekçelerin %98’inin çözüme kavuşturulması 

Stratejik Hedef 8.9 İletişim kazası yaşamadan 
etkili verimli bir şekilde iş gücünü artırmak. Borçlu 
veya suçlu da olsalar, vatandaşlara adil davranıp 
kaliteli hizmet sunmak. 

Performans Hedefi 8.9.1 2016 yılı sonuna kadar 
Kurumumuz ilgili birimleri ile irtibata geçmek suretiyle 
her yıl en az 15 gün süreli hizmet içi eğitim 
organizasyonları yapılması hususunda taleplerde 
bulunmak. 

Performans Hedefi 8.9.1 2016 yılı sonuna kadar 
Kurumumuz ilgili birimleri ile irtibata geçmek suretiyle her 
yıl en az 15 gün süreli hizmet içi eğitim organizasyonları 
yapılması hususunda taleplerde bulunmak. 
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Performans Hedefi 8.9.2 2016 yılı sonuna kadar işin 
niteliğinden dolayı bireysel yaşanan iletişim kazalarını 
idarecilerle birlikte değerlendirip hem personelin 
rahatlamasını sağlamak hem de bir daha yaşanmaması 
için her yıl ayda bir olmak üzere rehberlik etmek ve 
çözüm yolları bulmak. 

Performans Hedefi 8.9.2 2016 yılı sonuna kadar işin 
niteliğinden dolayı bireysel yaşanan iletişim kazalarını 
idarecilerle birlikte değerlendirip hem personelin 
rahatlamasını sağlamak hem de bir daha yaşanmaması için 
her yıl ayda bir olmak üzere rehberlik etmek ve çözüm 
yolları bulmak. 

Performans Hedefi 8.9.3 Endeks okuma işleminde en 
çok karşılaşılan sayaçların yerinde okunmadı veya 
okunamadı problemlerini aşmak için barkot sistemine 
geçmek veya bu problemin en çok yaşandığı yazlık 
mesken olarak kullanılan yerlerde uzaktan okunabilen su 
sayaçlarına geçmek.   

Performans Hedefi 8.9.3 2016 yılı sonuna kadar endeks 
okuma işleminde en çok karşılaşılan sayaçların yerinde 
okunmadı veya okunamadı problemlerini aşmak için 2016 
yılına kadar barkot sistemine geçmek veya bu problemlerin 
en çok yaşandığı yazlık mesken olarak kullanılan yerlerde 
uzaktan okunabilen su sayaçlarına geçmek.   

Stratejik Hedef 8.10 Borcundan dolayı su kapama 
bildirimi gönderme ve su  kesme işlemini en aza 
indirgemek için kurum kültürü oluşturmak. 

Performans Hedefi 8.10.1 2016 yılı sonuna kadar borç 
taksitlendirmesinin sadece mağdur ve ihtiyaç sahibi 
aboneler olmasına özen gösterilip, suistimalleri 
engellemek için 2016 yılından önce %80 oranında takip 
sistemi kurmak. 

Performans Hedefi 8.10.1 2016 yılı sonuna kadar borç 
taksitlendirmesinin sadece mağdur ve ihtiyaç sahibi aboneler 
olmasına özen gösterilip, suistimalleri engellemek için 2016 
yılından önce %80 oranında takip sistemi kurmak. 

 


