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İlçemizin su ihtiyacının temini, ev ve işyerlerine kadar sağlıklı bir şekilde iletimi, arızaların giderilmesi, şebe-
keden kaynaklanan kaçakların azamî derecede azaltılması, abonesiz kullanımların önüne geçilmesi, kullanılmış 
suların çevremizi kirletmemesi için arıtma tesisinde arıtılarak denize deşarj edilmesi sağlanmaktadır. 2006 yılın-
da ekibimizi daha da güçlendirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Şehrimizin su kaynakları etkili ve verimli kullanılabilmek için bakıma alınmıştır. Personelimizin etkin ve öz-
verili çalışması sayesinde kısa zamanda kaynaklar tekrar faaliyete geçirilmiş ve şehrimizin su sıkıntısı çekmeme-
si sağlanmıştır. 

Kaynaklarımızın düzenli olarak mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri yapılarak şehrimize temiz ve sağlıklı su 
sağlanmaktadır. Bu şekilde kaynaklarda oluşabilecek kirlenmenin de önüne geçilmiştir.

Şehir şebekesinde oluşan ana boru ve parsel bağlantılarındaki arızalara anında müdahale edilerek su israfı-
nın önüne geçilmiş ve kısa sürede vatandaşlarımıza su temin edilmiştir. İmar uygulamalarından dolayı vatanda-
şın parselinde kalan şebeke hatları yol güzergahlarına aktarılmış ve vatandaşın mağduriyeti giderilmiştir.

Ev ve işyerlerinde kullanılan sular atık su olarak kanalizasyon sistemimizde toplanmaktadır. Terfi ihtiyacı 
olan yerlerde de şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan atık su, pompa istasyonları ile istenilen noktaya terfi 
edilerek arıtma tesisine iletilmekte, tesiste arıtıldıktan sonra derin deşarj sistemine pompalanmaktadır. Faali-
yet yılı içerisinde kanalizasyon şebekesinin ve pompalarının bakımı aralıksız yapılmıştır. Kanalizasyonda oluşan 
arızalara en kısa sürede müdahale edilerek sorun giderilmektedir. Yollardaki çalışmalar sebebiyle bacaların ka-
panması önlenmekte ve gereken yerlerde bacalar yükseltilerek hatların tıkanmadan sağlıklı çalışması sağlan-
maktadır.

ABONELERİMİZLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ
2007 yılı içerisinde geçen senelerde alınmış olan meclis kararı gereği 10 yıllık bakım süresini doldurmuş 

olan 2.775 adet sayaç 75/33/AT soğuk su sayaçları yönetmeliğine uygun sayaçlarla değiştirilmiş ve tamamı mü-
hürlenmiştir. Usulsüz ve kaçak su kullanımıyla mücadele edilmiş, Zabıta Müdürlüğümüzle ortaklaşa yaptığımız 
çalışmalarda, usulsüz su kullananlara encümen tarafından gerekli cezalar verilmiştir.

Abonelerle ve yapılan tahsilâtla ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
Abone Bilgileri 2006 yılı 2007 Yılı

Verilen şebeke abonesi 1913 1721

Verilen kartlı sayaç abonesi 1090 807

Toplam şebeke abonesi (İptaller hariç) 43210 44474

İptal edilen toplam abone sayısı 5171 (2006 yılı sonuna kadar) 386 (2007 yılında)

Toplam kartlı sayaç abonesi 3975 4782

Borcundan dolayı sökülen sayaç sayısı 2718 2575

Bağlanan sayaç sayısı 1973 2525

Beyannamesi verilen sayaç sayısı 2912 3978

Bütçe 24.500.000 YTL 20.015.000,00 YTL

Harcamalar 13.768.516 YTL 13.238..972,00 YTL

İçme suyu tahsilâtı (su bedeli, açma kapama, temi-
nat, sayaç tamiri)

7.021.716,58 YTL 9.721.152,10

Kanalizasyon Tahsilâtı (Kanalizasyon katılım payı 
ve bağlama ücreti)

4.000.862,01 YTL 3.746.593,16

59



ASKO MÜDÜRLÜĞÜ - FAALİYET RAPORU 2007

Özel Halk otobüsleri geliri 413.585,00 YTL 99.500,00 YTL

Gecikme cezaları 884.035,90 YTL 744.098.96 YTL

Tolam tahsilât 12.871.615,76 YTL 14.311.344,22 YTL

SU KAYNAKLARI, POMPA İSTASYONLARI VE ŞEBEKE ÇALIŞMALARIMIZ

SU KAYNAKLARI:
ÜZÜMLÜ KAYNAĞI: 2007 yılı içerisinde kaynakta yapılan revizyonla kaynaktan kaçan su minimuma indiril-

miş ve çıkan suyun %80’i şehrimize kazandırılmıştır. Kaynaktan kaçan suyun tamamını şebekeye kazandırmak 
ve şehri yaz aylarında rahatlamak 
amacıyla kaynakta revizyon yapıla-
caktır. Kaynağın sağlıklı bir şekilde 
revize edilebilmesi için uzun zaman 
gerektiği için 2007 yılı içinde yapı-
lamamıştır. İhalesi yapılmış ve 2008 
yılı içerisinde tamamlanacaktır. Her 
ne kadar da kaynağın revizesi için 
ihale yapılamasa da 2007 yılı içe-
risinde personelimizin çabalarıyla 
kaynaktan kaçan suyun bir kısmı 
kaynağa katılarak yapılacak olan re-
vizenin ön çalışması başlanmıştır.

Baraj yapımı nedeniyle baraj 
gölü altında kalan boru hattımızın 
yenilenmesi için girişimlerde bulu-
nulmuş ve DSİ 13. Bölge Müdürlü-
ğü ile koordineli olarak yapılan ça-
lışmalarda kaynaktan gelen hattın 
yenilenmesi ile ilgili projenin haya-
ta geçirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Yapılacak olan hatla ilgili proje baraj gövdesine kadar hazırlanmıştır. 
Bu projeye ilave olarak baraj gövdesinden Karakocalı Maslağı’na kadar olan kısmın proje çalışması için belediye 
olarak işlemlere başlanmış ve tamamlanmıştır.

POMPA İSTASYONLARI:
TEKE HASAN POMPA İSTASYONU:  Teke Hasan İstasyonu’nda sınırdan kaynaklanan problemin gideril-

mesi amacıyla yapılan çalışmalarda 
özel mülkiyetteki pompa istasyonu 
ve toplama deposu yıkılarak devre 
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dışı bırakılmıştır. Bu nedenle pompaların tamamının hem isale hattına hem de Karakocalı Deposu’na su bas-
ması için gerekli çalışmalar yapılmış ve hatlar hazır hale getirilmiştir. Böylece Üzümlü Kaynağı’ndan gelen hatta 
herhangi bir arıza meydana geldiği taktirde şehrin susuz kalmaması amaçlanmıştır. Bu kapsamda enerji kesin-
tilerini önlemek amacıyla 630 kVA jeneratör alınarak en az 4 adet motopompun sürekli çalışması sağlanmıştır. 
Motopompları dinlendirmek amacıyla elektrik panolarına zaman sayacı takılmıştır ve hangi motopompun kaç 
saat çalıştığı kayıt altına alınmaktadır. İstasyonda toplam 10 motopomp bulunmaktadır. Motopompların çalış-
ma saatleri aylık toplam olarak aşağıda çıkarılmıştır.

MÜMİNLER POMPA İSTASYONU: Müminler İstasyonu’na enerji kesintilerini önlemek amacıyla 630 kVA 
jeneratör alınarak en az 4 adet motopompun sürekli çalışması sağlanmıştır. Motopompları dinlendirmek ama-
cıyla elektrik panolarına zaman sayacı takılmıştır ve hangi motopompun kaç saat çalıştığı kayıt altına alınmak-
tadır. İstasyonda toplam 8 motopomp bulunmaktadır. Motopompların çalışma saatleri aylık toplam olarak aşa-
ğıda çıkarılmıştır.

EĞRİ KÖPRÜ POMPA İSTASYONU: Eğri Köprü Pompa İstasyonu’na yeni bir sondaj kuyusu açılarak şebe-
keye alınmıştır. Amaç yaz aylarındaki su sıkıntısını azaltmak ve halkı susuz bırakmamaktır.

ŞEBEKE ÇALIŞMALARIMIZ: 
2007 yılı içerisinde 2325 metre içme suyu hattı döşenmiştir.

Şehrimizde imar uygulamaları ve alt yapı çalışmalarından dolayı meydana gelen arızalara anıda müdahale 
edilerek giderilmektedir. 2007 yılı içerisinde;

544 adet ana boru arızası:
İş/Aylar OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

2006 - - - 82 28 53 50 64 39 59 47 47

2007 32 44 54 42 44 44 54 64 46 40 54 26

400 adet abone arızası giderilmiştir:
İş/Aylar OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

2006 - - - 44 55 21 30 41 45 44 42 41

36 29 38 18 40 40 28 33 35 34 45 24
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5.000 tonluk su deposu çıkışına 600 mm’lik sayaç takılmış ve şehrimize vermiş olduğumuz su miktarını kıs-
men ölçme imkanı sağlanmıştır.

DEPO / A ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

5000’lik 864.900 845.600 912.700 1.003.300 905.400 1.001.900 779.200 994.000 947.100 935.740 968.000

Hacımehmetli ve Dinek Mevkii’nin su sıkıntısı gidermek amacıyla Hıdrellez Mevkii’ndeki kaynağın Hacı-
mehmetli Deposu’na bağlantısı yapılmıştır. Yapılan çalışmayla Hacımehmetli ve Dinek Mevkii’nin su sıkıntısı 
giderilmiştir.

Cikcilli Mevkii’nde mevcut olan su deposu yanında yapılan yeni su deposu faaliyete geçirilmiş ve eski depo 
tadilat amacıyla bakıma alınmıştır. Tadilat devam etmektedir. Tamamlandığında toplam 3,5 tona yakın su rezer-
vi sağlayacaktır.

İÇME SUYU ANALİZ SONUÇLARI: PH
NUMUNE / AYLAR ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

ÜZÜMLÜ 7,25 7,39 7,36 7,33 7,59 7,15 7,34 7,17 7,3 7,28

TEKEHASAN 7,60 - 7,28 7,26 7,50 7,24 7,35 7,37 7,29 6,37

MÜMİNLER 7,30 7,41 7,30 7,27 7,25 7,35 7,21 7,35 7,83 6,78

ZİMBİRLİK - - - 7,19 6,89 6,93 6,73 6,8 7,2

TAMİRHANE 7,04 - - 7,15 - 7,12 7,06 7,15 7,26

EĞRİ KÖPRÜ 6,92 6,90 6,94 7,03 6,82 6,94 6,84 6,86 6,89

ALİBODALAR 7,75 7,50 7,14 7,24 6,93 6,79 5,79 6,85 6,83 7,04 6,71

HACIMEHMETLİ 7,04 7,28 7,12 7,36 6,86 7,19 7,08 7,42

SUGÖZÜ 7,27 7,08 7,07 7,04 6,99 7,11 6,93 7,01 6,92 6,92

ÇATALOLUK - 7,16 7,12 7,06 7,04 7,06 7,08 7,38 7,31 7,08

NOT: NORMAL DEĞR ARALIĞI 6,5-9,5 ARASIDIR.

SERTLİK
NUMUNE / AYLAR ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

ÜZÜMLÜ 17,50 18,40 20,00 22,30 - 20,90 21,6 20 21,2

TEKEHASAN 15,80 - 20,00 18,00 18,00 18,60 20 20 20,4 21,6

MÜMİNLER 20,13 20,30 21,50 20,85 21,00 20,00 23 21,2 21,6 22,4

ZİMBİRLİK - - - 38,70 34,00 27,70 46 34 37,6

TAMİRHANE 31,60 - - 31,10 - 31,20 42,7 27,6 26

EĞRİ KÖPRÜ - 35,40 33,00 34,00 36,00 35,00 46,5 40 40 39,2

ALİBODALAR 41,70 40,20 38,70 41,00 42,00 42,70 41,7 34,8 44,4 42,4 28

HACIMEHMETLİ 41,80 - 45,60 50,00 65,00 60,00 24 12,6 28,2

SUGÖZÜ 30,10 28,70 29,00 30,70 30,00 30,50 31 28 30,4 31,2

ÇATALOLUK 30,80 31,50 31,00 31,70 31,60 29,2 34 36 32,4
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NOT: 0-7,5 yumuşak, 7,5-15 orta sert, 15-30 sert, 30 ve üzeri çok sert su niteliğindedir.

ORGANİK MADDE
NUMUNE / AYLAR ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

ÜZÜMLÜ 1,20 1,20 1,,20 1,20 3,00 1,40 2,5 2 1,6 1,6

TEKEHASAN 1,20 - 1,20 2,00 1,20 2,80 2 1,4 1 1

MÜMİNLER 1,50 - 1,33 1,40 1,40 2,40 2,6 2 2 1

ZİMBİRLİK - - - 1,80 1,40 4,00 2,4 2,4 1,2

TAMİRHANE - - - 1,20 - 1,80 2 1,4 2,6

EĞRİ KÖPRÜ - 0,60 0,60 0,60 1,20 2,00 2 1,6 2 2

ALİBODALAR 1,20 0,80 0,80 1,00 1,80 2,20 2,8 2,6 1,6 2,6 1,2

HACIMEHMETLİ 1,20 - 1,20 1,20 2,40 3,40 2 5,4 2,4

SUGÖZÜ 1,00 0,80 0,80 0,60 0,60 2,00 3 1,6 2

ÇATALOLUK - 0,80 0,80 1,00 1,40 1,40 1,4 2,2 1,6 2,4

NOT: Maximum Değer 5’dir.

KLÖRÜR
NUMUNE / AYLAR ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

ÜZÜMLÜ 5 4 6 8 7 6 6 8 10 8

TEKEHASAN 6 - 9 7 8 6 8 9 9 10

MÜMİNLER 6 6 8 12 11 7 8 9 9 10

ZİMBİRLİK - - - 17 24 17 26 27 30

TAMİRHANE - - - 30 - 40 34 13 10

EĞRİ KÖPRÜ - 19 18 8 18 22 23 22 23 11
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ALİBODALAR 10 10 8 11 23 24 18 26 11 12

HACIMEHMETLİ 53 - 56 137 467 525 11 19 53

SUGÖZÜ 10 12 11 12 19 15 14 16 17 18

ÇATALOLUK - 10 10 11 12 12 12 11 12 12

NOT: Maximum Değer 250’dir.

MANGAN
NUMUNE / AYLAR ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

ÜZÜMLÜ 0,12 0,05 0,20 0,04 0,03 0,09 0,05 0,05 0,07 0 0

TEKEHASAN 0,003 - 0,20 0,00 0,00 0,02 0 0,06 0,06 0 0

MÜMİNLER 0,05 0,07 0,01 0,08 0,00 0,07 0 0 0,01 0 0

ZİMBİRLİK - - - 0,09 0,03 0,05 0 0 0,04 0 0

TAMİRHANE 0,07 - - 0,00 - 0,00 0 0 0 0 0

EĞRİ KÖPRÜ - 0,11 0,21 0,06 0,00 0,10 0 0,2 0,15 0 0

ALİBODALAR 0,08 0,01 0,21 0,05 0,00 0,02 0 0 0,01 0 0

HACIMEHMETLİ 0,04 - 0,05 0,00 0,00 0,03 0 0,05 0 0 0

SUGÖZÜ 0,08 0,12 0,30 0,05 0,00 0,07 0 0,10 0,08 0 0

ÇATALOLUK - 0,04 0,17 0,06 0,00 0,00 0,1 0,13 0,05 0 0

NOT: 0-0,05 A1 kalite aralığı, 0,05-0,10 A2 kalite aralığı 0,10-1,00 A3 Kalite aralığındaki su niteliklerini gösterir.
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DİĞER DEĞERLER
AMANYOK: Sınır değer 0,50 mg/lt’dir. Şubat ayında 0,86 mg/lt ve Mart ayında 0,51 mg/lt Alibodalar 

Kuyusu’nda çıkmıştır.

NİTRİT: Sınır değer 0,50 mg/lt’dir. Su kaynaklarımızda nitrite rastlanmamıştır. 

KOLİFORM: Toplam ve Fekal Koliform içme suyunda bulunması istenmez. Suyun içinde bitki kaynaklı olu-
şan koliformlarda klorlama sayesinde giderilmektedir.

ATIK SU POMPA İSTASYONLARI VE ŞEBEKE ÇALIŞMALARIMIZ
ATIK SU POMPA İSTASYONLARI: Pompaların aylık bakımları yapılmaktadır. Pompalarda meydana gelen 

arızalara anında müdahale edilerek hatların şişmesi engellenmekte ve halkımızın mağdur olması önlenmek-
tedir. Arıtılmış olan atık sular denize deşarj edilmektedir. Deniz deşarjı belirli aralıklarla kontrol edilip bakımı 
yapılmaktadır. Arşimet Atık Su Pompası’nın debi miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

YIL/AYLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

2006 - - - - - 235376 361050 324949 232908 30153 262279 152079

2007 108336 178119 143825 149287 169861 233144 263093 281930 225936 267784 213156 228657

KANALİZASYON ŞEBEKE ÇALIŞMALARIMIZ: Şehrimizin imar çalışması tamamlanan bölgelerinde açıl-
mış olan yollara, kanalizasyon hatları döşenmiştir. Yol bakım çalışmaları esnasında yükseltilmesi gerekenler 
yükseltilmekte, düşürülmesi gerekenler düşürülmektedir. Hatlarda meydan gelen arızalar personelimizin özve-
rili çalışması ile en kısa sürede tamir edilip vatandaşlarımızın mağdur olmaması sağlanmaktadır. Hacet Köprüsü 
ile Devlet Hastanesi Kavşağı arası, ana kolektör kamera sistemi ile taranmış ve hatlardaki arızalar giderilmiştir. 
Yıl içerisinde yeni alınan kanal temizleme aracıyla şehrimizdeki kanalizasyon hatları taranmaya başlanmış ve 
sıkıntılar minimuma indirgenmiştir. Yeni aracın da ekibe katılmasından sonra kanalizasyon hatları periyodik bir 
şekilde taranmaya başlanmış ve arızalara müdahaleler çabuklaşmıştır.

2007 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda;

2785 metre alt yapı kanalizasyon hattı döşenmiştir,
506 adet ana baca,

YIL/AY-
LAR

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİ-
RAN

TEM-
MUZ

AĞUS-
TOS

EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

2006 - - - 32 54 32 34 38 30 31 38 28

2007 46 40 62 46 61 44 29 32 34 38 49 25
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606 adet parsel bacası tamiratı yapılmıştır.
YIL/AYLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

2006 - - - 48 79 31 42 57 46 26 32 40

2007 73 47 68 54 72 44 29 52 45 47 38 37

ATIK SU ARITMA TESİSİ
Alanya atık su arıtma tesisi Türkiye’nin tek kapalı arıtma tesis olma özelliğini korumaktadır. Proses olarak 

da ülkemizdeki en modern, tamamen otomasyon kontrollü bir sistemdir. Amacımız bu sistemi çalışır vaziyet-
te tutmak, bunu sağlamak için gereken periyodik bakımları 
yapmak, sistemin üretim kalitesini devam ettirmek,  ülkemiz 
yasalarında tarif edilen çevre kriterlerine uymaktır.

MİNERAL YÖNTEMLE ARITMA ÇAMURU 
BERTARAFI
Arıtma tesisinden atılan arıtma çamurlarını depoladığımız 

çukurluk alan üzerine yağan yağmurlar nedeni ile bir göl oluş-
muştur. Bu gölün insanlar ve çevre açısından tehlike oluştur-
maması için gölün ıslah çalışmalarına başlandı. Ancak gölün 
çok derin oluşu ve yüzeyinin büyük oluşu sebebi ile yaklaşık 
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1.000 kamyon toprak hafriyat göle dökülmüş ancak göl henüz doldu-
rulamamıştır.

Göldeki arıtma çamurlarının çekilerek kurutulması ve göl seviyesi-
nin düşürülmesi için bir düzenek inşa edilmiştir. 2007 Nisan ayından 
2007 Kasım ayına kadar bu düzenek çalıştırılmış ve günde 7 saat işle-
tilmiştir. Kurutulan arıtma çamurları gölün çevresindeki yola serilmiştir.

Mevcut arıtmadan gelen çamurların bertarafı için 100 m3 kapasitesi 
olan bir tank inşa edildi ve önüne gölden çamur kuruttuğumuz düze-
neği takarak %25 kurulukta olan arıtma çamurunu %85 - 90 kuruluk 
seviyesine çıkarmayı planlamaktayız.

Ayrıca bu kurutma sistemi için patent alma çalışmalarımız devam 
etmektedir. Sistemimizin adı  “Mineral Yöntemle Çamur Bertarafı” dır. 
Düzenek Prof. Dr. Mirali Alosman’ın projesidir. Ayrıca bu düzenek saye-
sinde ağır metal giderimi yapılmaktadır. Çinko, bakır, nikel, civa, kurşun 
gibi ağır metaller arıtma çamurundan giderilmektedir.

Santrifüj ünitesi için operatör panel programlanması: Arıtma 
tesisi kapasitemizin artmış olması arıtma çamurunun da artmış olma-
sına sebep olduğundan dolayı santrifüj ünitesi mesai saatleri içinde 
çamur kurutma işini bitirememektedir. Bu nedenle çamur kurutucuyu 
çalıştırabilmek için mesai saatlerini uzatmak ve operatöre mesai yazma 
durumu ortaya çıkmaktadır. Bunu önlemek ve makineyi çamurun çok 
olduğu günlerde vardiya personeli tarafından işletilebilecek hale ge-
tirmek için santrifüj ünitesine bir PIC (Programlanabilir lojik kontroler) 
yerleştirilerek uzaktan ve operatör konsolundan da senkron bir şekilde 
çalışmasını sağlayarak bir sistem yapıldı. Bu sayede bir dokunmatik ek-
ran üzerine makineden gelen bütün veriler hız, diferansiyel, vites, mo-
torun çektiği akım bilgileri, hız kontrol cihazlarının frekans bilgilerinin 
tümü görülecek ve gerektiğinde operatör konsolu üzerinde yapılacak 
tüm işler bu operatör panel üzerinden yapılabilecek hale getirildi. 

Bunun sayesinde hafta sonları veya çamurun çok olduğu zamanlar-
da tek bir kişi tarafından tüm arıtma tesisi ve gerekli kısımların kuman-
da edilebilmesi bize fonksiyonellik kazandırdı.

Tesiste 2007 yılında yapılan işlerden birisi de biostyr teknik galeri 
ünitesinin binanın oturmasından dolayı eğilen boruların düzeltilmesi 
uzun boruların kesilerek üzerinde basıncın alınması işidir. Tüm kelebek 
val� erin bakımları yapılmış, hava giriş borularından su gelmemesi için  
boru içlerine balon şişirilerek vana takılmış ve tüm bu işlemler daha 
sonra yapılmıştır. Oldukça riskli bir işlemdir. Havuzdaki polistren malze-
melerin kaçmaması için böyle bir yöntem uygulanmıştır.

Arıtma tesisinde kullandığımız yedek parça vs. takibi için sürekli 
stok tutma ve elimizde yedek parça bulundurma imkânı sağlanmıştır. 
Böylece depoya giren, kullanılan, ayrıca tesisimizde günlük kullanılan 
kimyasal ve sarf malzemelerin takibi kolaylaşmıştır.

2 no’lu santrifüjün 10.000 saat bakımı yapıldı. Makine üzerindeki 
tüm o-ring, civata, rulman ve kayışlar değiştirildi. Ayarları yapılarak 
devreye alındı. Bu makinalar oldukça pahalı ve servisleri yurt dışında 
olduğu için, bu türlü bir bakımın personelimiz tarafından yapılabilmesi 
büyük bir şanstır. İşletmenin devamlılığı ekonomik ve teknik açılardan 
2008 yılı için bu makinaların karbür bıçaklarının yenilenmesi çalışmala-
rı olacaktır.
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İş güvenliği konusunda personele eğitimler düzenlendi. Çalışanlar 
iş güvenliğinin önemi ve yangında ve olağanüstü durumlarda ne yap-
mak gerektiği konularında bilgiler verildi. Elektrik çarpmasına karşı ve 
elektriğe çarpılan kişilere yapılacak ilk yardım ve yapılması gereken iş-
lemler ile ilgili bilgiler verildi. Tesis içerisinde gerekli görülen yerlere iş 
güvenliği tabelaları ilave edildi.

Personelimiz daha verimli ve kalifiye olması için meslek kurslarına 
gönderildi ve bu eğitim kurslarına 2008 yılı içerisinde de devam edi-
lecektir. Tüm personelin tetanoz ve hepatit aşıları ve hepatit bağışıklık 
testleri yaptırıldı.

Arıtma tesisimizin kendi bünyesindeki laboratuvarında analizlerin 
daha doğru ve güvenli yapılabilmesi için daha önce uygulanan stan-
dart metotlar yerine hazır kit kullanımına geçiş yapılmıştır. Yeni alınan 
cihazlar sayesinde hata payı olmaksızın ölçümler daha net bir şekilde 
sonuçlandırılmakta ve bu sonuçlar sayesinde tesisimize gelmekte ve 
tesisimizde arıtıldıktan sonra deşarj edilen su sürekli kontrol altında tu-
tulmaktadır. 

Tesisimizde günlük olarak 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda belirtildiği 
gibi istenilen tüm parametrelere uygun olarak analizler yapılmakta ve 
sonuçlar raporlanmaktadır. Analizlerde kullanmış olduğumuz cihazlar 
10 noktadan ölçüm prensipli fotometrik ve barkodlu bir sistemdir. BOI 
(Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı) analizinde kullandığımız cihaz, respi-
metrik metot olup çok az sarf malzeme ile kullanılabilen ve son derece 
güvenli olan bir metottur.

Hava arıtma sistemimizin kontrolü için ve sorunsuz işlemesi için  sü-
rekli su sertliği, ph ve rh ölçümleri yapılmaktadır.

Çamur yoğunluğunun ölçümü çamuru kurutma açısından önemli-
dir. Yoğunlaştırıcı havuzlarındaki seviye ile orantılı yoğunluk ölçümle-
rinin yapıldığı cihazlar arızalandığı için seviye ve yoğunluk ölçümleri 
yapılamamaktadır bu nedenle arızalı cihazların sağlam özellikleri ile 
piyasada satılan yoğunluk ölçer sensörleri kombinasyonu kurularak iki 
cihazdan bir cihaz yapılarak problem çözülmüştür.

Biyolojik havuzlarda saat başı alınan numuneler sayesinde çamurun 
çökelme hızı anlaşılmakta, hacmi bilinmektedir. Tesis de bu numune 
alınan çamurun özelliğine göre işletilmektedir. Çamur hacminin online 
olarak bilinmesi daha fonksiyonel bir işletme sağlayacağı için aktif ça-
mur 4 no’lu havuza yoğunluk sensörü takılmıştır. Böylelikle scada ekra-

nında çamurun online olarak görülmesi sağlamıştır.

Süpervizyon, tesisin kumanda odasıdır. Tesisteki tüm veri akışı scada deni-
len bilgisayar programında simüle edilir. Buradaki ölçümler, voltaj, sıcaklık, debi 
çalışma bilgisi gibi verilerle set değerleri ve komutlar bu bilgisayar üzerinden 
gönderilir ancak tesis scada bilgisayarı çok eskidiği için değiştirilmesi gerekmek-
teydi. Eski bilgisayarımızı endüstriyel bir bilgisayarla değiştirdik. Bu bilgisayarlar 
aylarca yıllarca günün 24 saati sürekli çalıştırılabilir, darbelere ve ısıya karşı özen-
le üretilmişlerdir. Normal bilgisayardaki kartların dışında değişik endüstriyel 
kartlar takılabilmektedir ve hard diskleri mekanik değildir, bu sayede güvenli bir 
işletme durumuna sahip olunmuştur.

Çökeltim havuzları dip vanaları otomasyonu 2002 yılından beri cazibeli 
olarak kullanılıyordu. Bu dip vanaları otomasyonu çökeltimlerde adeta kavşak 
kontrolü sağlamaktadır. Set edilen periyotlarda açılıp kapanmak suretiyle çamur 
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akışını geri devir havuzlarına akıtmaktadır. Bu yıl tekrar otomasyonlu sistem devreye alındı ancak vanaların 
manşonlarının birçoğu zaman içerisinde patlamıştı. Yerli olarak yenisini değişik firmalara döktürsek de orijinali 
kadar uzun dayanmıyordu. İhale ile orijinalleri alındı, bu sayede çökeltimde zamanla oluşan partiküllerin oluş-
ması engellendi.

Tesisimiz atölyesinde bir çok makinanın sökümü ve montajı için çeşitli takımlar aparatlar mevcuttur, ancak 
sürekli olarak  mekanik ve otomasyon olarak tesisi yenilemek teknik personelin becerilerini artırmak sayesin-
de dışarıya yaptırdığımız bir çok işi kendi bünyemizde yapmaktayız. Dışarıya yaptırmış olduğumuz ufak tefek 
torna işleri için sanayiye gidip beklemek yerine kendi torna makinamızı yapıp küçük torna işleri için sanayiye 
giderek zaman ve para kaybının önüne geçmiş durumdayız. Aynı zamanda bu torna makinası elektronik olarak 
ayarlanmakta, şanzıman kullanılmaksızın çalışmaktadır. Bu da kendi projemizdir.

Ayrıca söküm ve takım için bir adet hidrolik manuel pres yaparak rulman söküm ve takım işlemlerinde kul-
lanmaktayız.

Tesis elektrojen gurubunun bakımları ve arızaları kendi personelimiz tarafından yapılmaktadır. 2007 yılında 
da iki adet 1.650 kVA perkin motorlu jenaratör için defalarca arıza ve bakım işlemleri gerçekleştirilmiştir. İkisi de 
faal durumdadır.

Kurutulan arıtma çamurlarını taşımak ve çöplük alanına sermek için belediyemizde emekliye ayrılmış olan 
1969 model International kamyonun  restorasyonunu yaparak tekrar kullanılabilir hale getirdik.  Çamur taşımak 
için kasası yükseltilerek daha fazla çamur taşıyacak hale getirildi. Çamurun akıcı olması için kasanın daha dik 
kalkması sağlandı. 
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2007 YILI ARITILAN DEBİ MİKTARI
OCAK 1596107

ŞUBAT 1433358

MART 1592729

NİSAN 1500934

MAYIS 1601963

HAZİRAN 1566196

TEMMUZ 1563824

AĞUSTOS 1660504

EYLÜL 1361450

EKİM 1386800

KASIM 1389881

TOPLAM 18148146 M3

2007 YILI ÇIKAN ÇAMUR MİKTARI
OCAK 341,25

ŞUBAT 476,25

MART 510,5

NİSAN 516

MAYIS 564,5

HAZİRAN 486

TEMMUZ 382

AĞUSTOS 426

EYLÜL 594,5

EKİM 465,5

KASIM 555

ARALIK 457,5

TOPLAM 5775 TON

2007 YILI POLİELEKTROLİT KULLANIMI

OCAK 725

ŞUBAT 1175

MART 1350

NİSAN 1475

MAYIS 1600

HAZİRAN 1325

TEMMUZ 900

AĞUSTOS 625

EYLÜL 1025

EKİM 950

KASIM 950

ARALIK 725

TOPLAM 12825 TON

2007 YILI SÜLFÜRİK ASİT( H2SO4) KULLANIMI
OCAK 127,3

ŞUBAT 113,9

MART 174,2

NİSAN 180,9

MAYIS 180,9

HAZİRAN 164,15

TEMMUZ 167,5

AĞUSTOS 127,3

EYLÜL 134

EKİM 207,7

KASIM 144,05

ARALIK 87,1

TOPLAM 1809 TON

2007 YILI SODYUM HİPOKLORİT NAOCL  KULLANIMI

OCAK 897,6

ŞUBAT 972,4

MART 1383,8

NİSAN 1570,8

MAYIS 1907,4

HAZİRAN 2244

TEMMUZ 2767,6

AĞUSTOS 2468,4

EYLÜL 3104,2

EKİM 2057

KASIM 1982,2

ARALIK 2767,6

TOPLAM 24123 TON

2007 YILI SODYUM HİDROKSİT (NaOH) KULLANIMI
OCAK 804

ŞUBAT 1005

MART 1206

NİSAN 1541

MAYIS 2077

HAZİRAN 1541

TEMMUZ 1943

AĞUSTOS 1206

EYLÜL 402

EKİM 1876

KASIM 335

ARALIK 234,5

TOPLAM 14120 Kg
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ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ VE  OTOBÜS DURAKLARI
2007 yılı sonunda Belediye Meclisi kararı gereği, şehir içi dolmuş hatları iptal edilerek bu kooperatife bağlı 

çalışan 27 adet dolmuş yerine 6 adet özel halk otobüsü temin ettirilerek, halk otobüsleri hattına dahil edilmiş-
lerdir.

Ayrıca otobüs durakları ve bilboardların yenilenmesi, şehrimizin uygun görülen yerlerine LED ekran, şehir 
bisikleti, raket pano yerleştirilmesi ve işletilmesi ihalesi yapılmış olup, 10 yıllığına ihale edilmiştir. İhaleyi alan 
firma Mart ayından itibaren montajına başlayacaktır.
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