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Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının planlı 
bir şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma planlarının Devlet 
Planlama Teşkilâtı’nca yapılacağını 41 ve 129 uncu maddelerinde 
öngörmüş bulunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, "Devlet Plânla
ma Teşkilâtının kurulması hakkmdaki 91 sayılı Kanun" yürürlüğe 
konulmuş ve Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planla
rı ile yıllık programları hazırlanmıştır,

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları çer
çevesinde, daha önceki Kalkınma Planlarının hazırlanmasında oldu
ğu gibi, 91 sayılı Kanun ve 5/1722 sayılı Bakanlar Kurulu Kara
rıyla yürürlüğe konulan Tüzük gereğince "Özel İhtisas Komisyonla
rı" kurulmuştur.

Özel İhtisas Komisyonları, İktisadi ve 30syal sektörlerde, 
İhtisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yap
mak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile Devlet 
Planlama Teşkilâtına, Kalkınma Planı çalışmalarında yardımcı olmak, 
plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin katkısını sağlamak ve ülke
nin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere kurulmuşlardır.

Bu kez özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarını yaptıkları 
süre; Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planlarının 
hazırlanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konularda
ki uzlaşma gözönüne alınarak, daha kısa tutulmuştur.

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 17.5.1976 tarih DPT-1160 
sayı]:, genelge ile başlatılmışlardır.



özel İhtisas Komisyonları Başkanlık vo üyeliklerine; ilgili 
tüzük gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri kuru
luşların görünüşünü yansıtabilecek yetkiye 3ahip ve gerektiğinde 
ilgili mercilerle koordinasyonu sağlıyabilecek kişilerin seçilme
sine özen gösterilmiştir. Komisyonların raportörlüklerini İ3e ge
nellikle Devlet Planlama Teşkilatı uzmanları yürütmüşlerdir.

Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın sağla
nabilmesi amacıyla DGvlet Planlama Teşkilâtınca bir "çalışma mo
deli" hazırlanmış ve bütün komisyonlardan olanaklar ölçüsünde bu 
modele uyulması istenmiştir, Komisyonlar doğal olarak sektörleri
nin niteliklerine göre bu modele bağlı kalmışlar ancak gerekli du 
rumlarda bazı değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardır.

bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Planları, "aşamalı plan
lama" yöntemi kullanılarak hazırlanmaktadır, "üç aşamalı planlama 
olarak adlandırılabilecek olan bu yöntem genellikle şu çalışmala
rı içermektedir.

Özel İhtisas komisyonlarının çalışmaları ve hazırladıkları 
raporlar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan 
belgeler olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada (sektör ince
lemeleri aşamasında) daha büyük önem ve ağırlık taşımaktadırlar.

Özel İhtisas Komisyonları raporlarında, ilgili kanun ve bu
na bağlı olarak çıkarılan Tüzükte de: öngörüldüğü gibi, komisyon
lara katılan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklık
la belirtilmeni esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışı
lan konulardaki her türlü görüş ve önerilere (kişisel görüşler de 
dahil) raporlarda yer verilmiştir.

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önem
li birer bilgi kayna'i niteliğini taşıyan, Özel İhtisas komis
yonları raporlarından, temel belgeler olarak yararlanılıp hazır-



lanacak Dördüncü Beş ^ıllık Kalkınma Planının Ülkemizin temel 
sorunları olma niteliklerini sürdüregelen; istihdam, hızlı sana
yileşme, dış ödemeler dengesi, gelirin daha iyi dağılımı, balge- 
lerarası denge, fiyat istikrarı ve iç tasarrufların artırılması, 
okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygınlaş
tırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve düzenli yürütül
mesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlanması konularında 
önemli katkılar sağlaması dileğiyle, Özel İhtisas Komisyonların
da görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği geçmiş tüm 
üyelere, Devlet Planlama Teşkilâtı, olarak, en içten teşekkürü 
bir borç biliriz.

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
MÜSTEŞARI 

Kemal CAN T'.İRK
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Alt Yapı iesisleri Dairesi Başkanlığı
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Nadir TEKİRLİ

(1) Necip ER 

Şeref MÜETÜOĞLU

Adnan GÜR

(2) S. Erol ULUG 

(2) Mete ENÖYS AY 

(1) Selçuk ANIK

Ali thean YILMAZ

: Saflık ve Sonyal Yardım bakanlığı 
Refik Saydam Merkez 
HıfZıssıhha Enstitüsü

: İçişleri Bakanlığı
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

: İçişleri Bakanlığı
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
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: Ankara Sular İdaresi 
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NOT ;

(l) Komisyon çalışmalarına bir defa katılmıştır.

(?) Komisyon çalışmalarına birkaç dei’a katılmıştır.

DPT'nin 26.3*1976 tarih ve 1420 sayılı yazısı ile komisyona 
davet edilen kuruluşlardan;

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

- Başbakanlık Toprak ve Tarım Müsteşarlığı,

- Ankara Üniversitesi Rektörlüğü

- Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü,

- Devlet Yatırım Bankası Genel Müdürlüğü

- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı,



- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
- Ziraat İşleri Genel ‘“üdürlüğü,

Komisyon çalışmalarına katılmamışlardır.

Ayrıca komisyonca çağrılması uygun mütalâa edilen kuruluş
lardan ;

- Gıda, larım ve hayvancılık hakanlığı 
Su Ürünleri Genel wüdürlüğü,

- İstanbul Belediyesi,
- İstanbul Sular İdaresi Genel Müdürlüğü,
- İzmir Belediyesi,

Komisyon çalışmalarına katılmamışlardır.

Ancak İstanbul Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden ve İzmir Bele
diyesinden yazılı kısmi bilgiler alınmıştır.
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I.BÖLÜM
İÇME VE KULLANMA SUYU 

BAPOEU



I- DURUM

I- İçmesuyu sektöründe çalışan yatırımcı ve denetleyici kamu kuru
luşları aşağıda gösterilmiştir.

Yatırımcı kuruluşlar i

1. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

2. İller Bankası Genel Müdürlüğü

3. Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü

4. İmar ve İskan Bakanlığı

Denetimci kuruluş :

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

Bu kuruluşlardan başka mahalli idareler de bu sektörde çalışmak
tadırlar.

1-1. Tarihçe, kuruluş ve yasalar ile teşkilât

I-l.l* Tarihçe, kuruluş ve yasalar

I-1.1.1 DSİ Genel Müdürlüğü :

10.12.1953 gün ve 6200 sayılı kanunla kurulan DSİ Genel Mü
dürlüğü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı, hükmi şahsiye
ti haiz, katma bütçeli bir kuruluştur.

I-1.1.2 İller Bankası Genel Müdürlüğü :

1933 yılında 2301 sayılı kanunla kurulan Belediyeler Banka
sı yerine 1945 yılında 4759 sayılı kanuni^İT^^el İdareleriyle Be
lediye ve Köy İdarelerinin ve bu idarelerin kuracakları birliklerle, 
adı geçen idarelere bağlı tüzel kişiliği haiz olan veya olmayan ve 
katma bütçeli idare ve kurumlarm imar işleriyle ilgili konularla 
uğraşmak ve bütün işlemlerinde Özel hukuk hükümleriyle bu kanuna bağ
lı olmak üzere tüzel kişiliği haiz bir kuruluştur.



I-1.1.3 YSE Geııel Müdürlüğü

Köy İşleri Bakanlığı 4951 sayılı kanuna dayanılarak 
23.12.1963 tarihinde kurı Imuştur.

Bakanlığın kuruluşunu takiben, görevlerinin ve buna bağlı 
olarak teşkilât esaslarının saptanması amacı ile ayrıntılı çalışma
lar yapılmış ve bu çalışmaların sonucu olarak 16.7.1964 tarih ve 
6/3349 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile diğer teşkilâtlarda dağı
nık olarak çalışan sektör kuruluşları birleştirilerek, Köy İşleri 
Bakanlığı fiilen hizmet görmeye başlamıştır.

YSE Genel Müdürlüğü, Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde bulunan 
köyyolları, Köy içmesuları ve Köy Elektrifikasyon Dairelerinin bir
leştirilmesi suretiyle 1.7.1965 gün ve 6611 sayılı Bakanlık onayı 
ile göreve başlayan bir kuruluştur.

YSE Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
ile Köy İşleri Bakanlığı arasında 12.7.1965 günü yapılan protokol 
esaslarına göre köy içmesuyu hizmetlerini Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünden devir almıştır.

I-1.1.4 İmar ve İskan Bakanlığı ?

5.9.1958 gün ve 7116 sayılı kanunla kurulan İmar ve İskan 
Bakanlığına bağlı Mesken Genel Müdürlüğü 20.7.1966 gün ve 775 sayı
lı kanun gereğince gecekondu ıslah ve önleme bölgelerinin su ve ka
nalizasyon tesisleri ile uğraşan bir kuruluştur.

1-1.1.5 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı :

1930 yılında çıkarılan 1593 sayılı "Umumi Hıfzıssıhha Kanu
nu" ve 1936 yılında çıkarılan 3017 sayılı "Sağlık ve Sosyal Yardım 
3akanlığı Teşkilât ve Memurin Kanunu" ve bu kanunlara ek olarak çı
karılan kanunlarla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kurulmuştur.

Bakanlığın çevre sağlığı hizmetlerinin, içmesuyu ve kanali
zasyon v.b hizmetlerin izlenmesi ve denetimi ile Sağlık İşleri Ge- 
tıel Müdürlüğü sorumlu ve görevlidir. Teknik denetimin plan, proje,



inşaat ve işletme bakım safhasında yapılabilmesi için Genel Müdür
lüğün içinde 3017 sayılı kanunla bağlık Mühendisliği Şubesi kurul
muş ve bilahare Çevre Sağlığı Şubesi adını almıştır. 3017 sayılı 
kanunun 32. maddesi gereğince çevre sağlığı teknisyenlerinin görev
lerini belirten 165 sayılı Yönetmelik çıkarılmıştır.

I-1.1.6 Mahalli İdareler :

İçmesuyu konuşura’a görevli kuruluşlardan olan Belediyeler 
14.4.1930 gün ve 1580 sayılı "Belediye Kanunu"na tabidirler.

Belediye beldenin ve belde sakinlerinin, mahalli mahiyette 
müşterek ve medeni ihtiyaçlarını tanzim ve tesviye ile mükellef 
hükmü bir şahsiyettir.

- Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğü :
7.4.1949 tarih ve 5363 sayılı kanun ile kurulmuş olup, tü

zel kişiliği haizdir.

- İstanbul Sular İdaresi Genel Müdürlüğü :

1.6.1933 tarih ve 2226 sayılı kanun ile kurulmuş olup, tü
zel kişiliği haizdir.

- KSIİOÎ Genel Müdür.1 üğü %

14.6,1944 tarih ve 4583 sayılı kanunla kurulmuş olup, tü
zel kişiliği haizdir.

1-1.2 Teşkilât

I-1,2,1 DSİ Genel Müdürlüğü :

Merkez teşkilâtı î Genel Müdür ve yardımcıları, Müşavir ve 
Murakıplar Kurulu Başkanlığı, Umumi Münasebetler, Organizasyon ve 
Metoci ile hukuk Baş Müşavirlikleri, Etüd ve Plan, Proje ve İnşaat, 
Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar, Jeoteknik Hizmetler ve Yeral
tı Suları, Araştırma ve Geliştirme, İşletme ve Bakım, Planlama ve 
Koordinasyon, Makina ve İkmal, İdari İşler Dairesi Başkanlıkları ile 
S ayman11k Müdür1üğünd en,



Taşra Teşkilâtı : 6200 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca kurulan 
20 adet asıl, 1 adet geçici Bölge Müdürlükleri ile bunlara bağlı 
59 adet Şube Baş Mühendisliği ve 11 adet Sondaj Şube Baş Mühendis- 
liginden oluşmuştur.

1-1.2.2 İller Bankası Genel Müdürlüğü :

Merkez teşkilâtı : Genel Kurul, Müdürler Kurulu, Deneticiler, 
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Danışma Kurulu, Teftiş ve 
Kontrol Kurulu, Hukuk Müşavirliği, Personel, Yazışma-Yaym ve Sos
yal İşler, İkrazlar ve Bankacılık, Muhasebe, İstatistik-Araştırma- 
Planlama-Koordinasyon-tfğitim,Su ve Kanalizasyon, Enerji, Yapı,
Makine ve Sondaj, Malzeme, İmar Planlama ve Harita Dairelerinden,

Taşra Teşkilatı : 15 Bölge Müdürlüğü ile İstanbul ve Adana 
da özel görevli 2 Bölge Müdürlü>ü, İzmir 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı 
Denizli ve Muğla Baş Mtihendislikleri, Elâzığ 10. Bölge Müdürlüğüne 
bağlı *'*alatya Baş Mühendisliğinden oluşmuştur.

1-1.2.3 YSE Genel Müdürlüğü :

Merkez teşkilâtı : Genel Müdür ve Yardımcıları, Müşavirler, 
Savunma Sekreteri, Teknik Murakabe Kurulu, Planlama, Etüd ve Proje 
Köyyolları, Köprüler, Köy İçmesuları, Köy Elektrifikasyonu, Makina 
ve İkmal, Personel ve Eğitim, Teknik Hizmetler Daire Başkanlıkla
rından,

Taşra Teşkilâtı : 17 Bölge Müdürlüğü, ayrıca Urfa * da Toprak 
Tarım Reformu için kurulan Pilot Bölge ^üdurlüğü, her ilde olmak 
üzere 67 İl Müdürlüğü, Ankara, İstanbul ve İçel İllerinde i^akina 
Grup Amirlikleri ile bazı ilçelerde bulunan Bakım ve İşletme Şef
liklerinden oluşmuştur.

1-1.2.4 İmar ve İskan Bakani!^ •

Merkez teşkilâtı : İmar ve İskan Bakanlığına bağlı Mesken 
Genel Müdürlüğünün Proje ve Yapım Dairesi ile belediyeler Teknik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Alt Yapı "^esişleri Dairesinden 
oluşmuştur.

Taşra teşkilâtı yoktur.



I-1.2.5 Sağlık ve ^osyal Yardım Bakanlığı :

Merkez teşkilâtı : Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre Sağ
lığı Şubesi ile Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü ile buna 
bağlı Hıfzıssıhha Okulundan,

Taşra teşkilâtı : Sağlık Müdürlükleri, 3uğlık hizmetlerinin 
sosyalleştirildiği illerde Çevre Sağlığı Başkanlıkları, diğer iller
de Çevre Sağlığı Şubeleri, Hükümet Tabib'lik ve Ocak Merkezlerinde 
Çevre Sağlığı Büroları, Refik Saydam Bölge Hıfzıssıhha Enstitüleri, 
Halk Sağlığı Labaratuvarlarından oluşmuştur.

I-1.2.6 Mahalli İdareler :

Merkez ve Taşra teşkilâtı : Yurdumuzda halen 1688 Belediye, 
67 adet İl Özel İdaresi ve 35<>096 köy bulunmaktadır.

Ayrıca, Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul Su
lar İdaresi Genel ^üdiirlüğü ve İzmir ESHOT Genel Müdürlüğü vardır.

1-2 Görevler ve yatırın gerçekleştirme yöntemleri

1-2.1 DSİ Genel Müdürlüğü :

6200 sayılı Kuruluş Kanununun 2. maddesine göre;

- Muhtelif gayeli barajların yapımı,
- Sulama şebekeleri tesisleri,
- Taşkın koruma tesisleri,
- Bataklık kurutma tesisleri,
- 167 sayılı kanun parelelinde yeraltı suyu teminine matuf

tesisler,
- 3.7.1968 gün ve 1053 sayılı kanun gereğince Ankara, İstan

bul ve nüfusu 100.000 den yukarı şehirlere ait içme, kul
lanma ve endüstri suyu temini,

- 7478 sayılı Köy İçmesuları Kanunu ile köylerin içme ve kul
lanma suyu ihtiyacının temini, (1964 yılında bu görev Köy 
İşleri Bakanlığına devredilmiştir).



Bu hizmetler Genel Müdürlük veya Yüksek kademe, Daire Kademe
si, Böl;re kademesi olarak üç kademede gerçekleştirilmektedir.

Çalışmalar, 6200 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince tatbik 
edilecek "Esaslar" hükümlerine göre yapılmaktadır.

l'-2o 2 tiler Bankası Genel Müdürlüğü :

4759 sayılı Kuruluş Kanununun 7. maddesine göre mahalli idare 
ve kurumlarm :

Harita, tmar planı, içmesuyu, kanalizasyon, elektrik, turistik 
tesisler, sosyal tesisler, ticari tesisler, gıda sanayi tesisleri, 
idare binaları ve benzeri imar faaliyetlerini her safhada mali ve 
teknik yönden destekler veya bizzat gerçekleştirir (yapar veya yap
tırır)

Programlara giren tes islerin finansmanı sırasıyla ikraz-fon
gene] bütçe imkânlarını kullanarak gerçekleştirilmektedir.

r-2.3 YSE Genel Müdürlüğü :

Belediye teşkilâtı bulunan ve nüfusu son umumi, nüfus sayımına 
göre 3•000 * e kadar olan (3.000 dahil) kasabalar ile kırsal alana ya
yılmış bulunan yerleşim ünitelerinde yaşayan nüfusun içme ve kullan
ma suyu sorununu çözümlemek için gerekli etiidlerini ve projelerini 
yapmak, münferit veya gruplar halinde inşaatlarını yapmak veya yap
tırmak.

Askeri Garnizonların içme ve kullanma sularının etüd ve pro
jelerini, inşaatlarını yapmak veya yaptırmaktır.

Bu görevleri yaparken 6200 sayılı DSt Kuruluş Kanunu, 178 sa
yılı Askeri Garnizonların tçmesuları Kanunu ve 7478 sayılı Köy iç~ 
/neonları kanununda belirtilen esaslara göre hareket etmek zorunlu
sunda bulunan YSE, tüm hizmetlerini ihaleli ve emanet olarak yap
maktadır.



1-2»4 İmar ve İskan Bakanlığı -

7116 o ayılı Kuruluş Kanununun 9. maddesinin F fıkrasına göre 
Belediyelerin içraesuyu tesislerini yapmak ve yaptırmak, 775 sayılı 
Gecekondu Önleme Yasasına göre de ıslah ve önleme bölgelerinin iç- 
nesuyu tesislerine ait projeleri tasdik etmek, tasdikli projelere 
göre finansmanını temin etmektir.

1-2*5 Sağlık ve Sosyal Yardım ^akanlıgı
Sağlık İşleri. Genel Müdürlüğü :

1593 sayılı ümumi Uıfzıasıhha Kanununun 1,2,3. maddeleri ile 
>. maddenin 4,6,7 ve 11» fıkraları ile yine aynı kanunun içilecek 
ve kullanılacak sular büliimiinün 235 ve 243. maddeleri gereğince gö
rev yapar.

831 sayılı Kanunun 5. maddesi, sular ha!:kında -Belod iye ve köy
lerde yaptırılan içme ve kullanma suyu tesislerinin projelerini in™ 
belemek ve tasdik etmek.

Gıda büzüğünün içme ve kullanma suları ile ilgili bölümü (427. 
Haddesine göre "Fenni usullerle temizleme mecburiyeti bulunan sula
rın kaptaj ve temizleme ve isal.esine ait tesislerin projelerini" 
tasdik etmek) ve bu konu ile ilgili 186 sayılı "İçme ve Kullanma 
Sularının Hizenfek3İyon" ve 289 sayılı "Kaynak Suları" Yönetmelik
leri ile çalışmaktadır.

1-2.6 Mahalli İdareler :

Belediyelerin konu ile ilgili görevleri 1580 sayılı kanunun 
ÎL5. maddesinin 25. fıkrası "28 Nisan 1926 tarih ve 831 numaralı 
Bular Kanunu mucibince su getirmek, suları sıhhi ve temiz tutmak," 
36. fıkrası "Alelunum nelediyelere ait suları, çeşmeleri, sebille
ri, arkları, havuzları, su taksim yerlerini, hâzinelerini, kaynak
larını tanzim ve idame etmektir."

Alıra ve satım ihale işleri 2490 sayılı kamuna tabidir.

7.4.1949 tarihli ve 5363 sayılı kanunla kurulmuş bulunan An- 
«ara $ular idaresi Genel “‘üdürlüğü Belediyenin suya ilişkin görev
lerini ifa etmektedir. Alım ve satım ihale işleri 2490 sayılı Ka
nuna tâbi olmayıp özel hukuk hükümlerine tabidir.
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3.,6.1933 tarih ve 2226 sayılı kanunla kurulmuş bulunan İstan
bul Sular İdaresi. Genel «Uidürlüğü Kuruluş Kanununun 2. maddesi uya
rınca; terkos sularının işletme işleriyle uğraşır, halen belediye 
idaresinde bulunan ve bundan sonra belediyeye geçecek olan su işle
ri de İstanbul ^ mu/n i Meclisi, karar iyi e bu idareye verilebilir. Alım 
ve satımları 2490 sayılı kanuna tâbi değildir. İstanbul Umumi Mec
lisince tanzim ve İç İşleri Bakanlığınca tasdik olunacak talimat- 
nâme hükümlerine tâbidir.

5.6.1944 tarih ve 4583 sayılı kanunla kurulmuş bulunan İzmir 
BSHOT Genel ^üdUrluğu Belediyenin suya ilişkin görevlerini de ifa 
e tmektedir.

Yapacağı alım ve satım esasları İç İşleri ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Baitanı ıklarınca müştereken tayin ve tesbit olunur.

Köylerin konu ile görevleri 7.4.1924 tarihli ve 442 sayılı 
Köy Kanununun 13. maddesinin 2. fıkrası "Köye kapalı yoldan içile
cek su göndermek ve çeşme yapmak, köyün içtiği su kapalı geliyorsa 
yolunda delik deşik bırakmamak ve mezarlıktan veya süprüntülük ve 
gübrelikten geçiyorsa yolunu değiştirmek", 3. fıkrası "Köylerdeki 
kuyu ağızlarına bir arşın yüksekliğinde bilezik ve iki metre eninde 
harçlı döşeme ile çevirmek" esaslarına göre hareket eder.

1-3 Tersönel durumu :

Kuruluşlarda yanlız Lçmesuyu sektöründe çalışan personeli
kaps amakt adır.



1-3.1 DSİ Genel Müdürlüğü :

iıllar ^ühendis
Diğer 
Tek.El. Teknisyen

Daimi Geçici
tşÇi Toplam

1968 38 6 21 403 213 681
1969 60 8 28 552 293 941
1970 65 10 33 690 377 11 /5
1971 72 11 38 766 485 13 2
1972 88 11 38 860 590 158r,
1973 90 9 41 1037 703 1880
1974 111 15 44 1252 827 2249
1975 146 21 46 1565 1000 2778
1976 161 23 51 1720 1066 3021

[-3.? İller Bankası ♦
•

fıllar Mühendis
Di ğer 
Tek.Kİ. Teknisyen

Daimi
İşçi

Geçici
İşçi Toplam

1968 156 116 192 158 79 701
1969 162 119 207 165 77 730
1970 176 141 230 180 75 802
1971 199 156 261 189 83 888
1972 246 144 272 199 101 962
1973 244 136 265 228 110 983
1974 305 137 308 242 130 1122
1975 331 148 327 274 145 1225
1976 358 150 340 297 160 1305



1-3.3 YSE Genel ^üdürlliğü :

Diğer Daimi Geçici
Yıllar Mühendis Tek.El. Teknisyen İşçi İşçi Toplara
1968 138 313 643 3575 605 5270
1969 155 392 678 3880 791 5896
1970 174 450 737 4729 802 6892
1971 157 418 762 4860 1194 7391
1972 184 396 796 5137 1513 8026
1973 194 393 822 5515 2073 8997
1974 214 378 . 843 5704 3738 1087?
1978 243 439 977 6595 2481 10740
1976 262 459 1001 7020 2650 11392

1-3.4 İmar ve İskan Bakanlığı ••

Diğer Daimi Geçici
Yı11ar Mühendis Tek.El. Teknisyen İşçi Toplam

1968 10 20 5 _, 35
1969 10 20 5 — — 35
1970 10 20 5 - - 35
1971 10 20 5 - - 35
1972 8 10 3 - - 21
1973 8 10 3 - - 21
1974 8 10 3 21
1975 8 10 3 - 21
3 976 8 10 3 ~ - 21



1-3.5 Sa ğlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı :

Sağlık Kimya İnşaat Çevre Sağ.
Yıllar Müh. Müh. Müh. Teknisyeni Toplam

1968 1 1 _ '140 142
1969 1 1 - 180 182
1970 1 2 - 240 243
1971 1 3 - 280 284
1972 1 3 - 305 309
1973 2 3 1 340 346
1974 3 4 1 380 388
1975 3 5 2 426 436
1976

1-3.6 Mahalli İdareler :

Ankara, İstanbul, İzrnir gibi büyük belediyeler dışında kalan 
diğer belediyelerde su işleri ile görevli teknisyen seviyesinde ele
man bulunmadığından, bu konuda bir çalışma yapılmamıştır,

*

1-4. Malzeme ve ekipman durumu

1968-1976 yılları arasında 9 yıllık toplam alınmıştır. Detaylı 
Dilgiler kuruluşların raporlarında vardır.

İmar ve İskan Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğü yanlız proje fi- 
lansman yönünden, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sağlık İşleri Ge- 
^el Müdürlüğü yanlız denetim yönünden çalıştığı için bu bölümde gös-
;erilmemiştir.

Mahalli İdarelerde ise tesbit yapılmamıştır.

Yatırımcı kamu kuruluşu olan DSİ, İlbank ve YSE’nin malzeme ve
kipman durumu gösterilmiştir.



DSİ İlbank YSE

îorular (Km)

?ont
Jelik
\sbestli çimento 
Plastik (PVG)
Beton (çelik ve öngehilmeli) 302

4184
411

10195
3671

6781
8870
71879

Malzeme (Adet)

Dizel motoru 
Dizel jeneratör 
Elektrik motoru 
Dezenfeksiyon cihazı 
Trafo
Motopomp (muhtelif) 
Vana
Sfangın musluğu

3

72

31
72

632

1176
544

1176
74200
91400

619
762
85

1675
342

1542

İş makinalan (adet)
( DSİ nin tüm hizmetlerinde 
kullanılan)

Sondaj makina3i
Ekskavatör
Trençer
Kompresör
Vinç
Kaynak makinası
Pompa
Jeneratör

96
249
22

123
32

193

11

11

12
22
10

45
10
4

595
98
61

Halihazır durum (Envanter) ve planlı dönem gerçekleşmeleri

'.1 DSİ Genel Müdürlüğü :

1968 yılından beri Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Bursa ve 
sin gibi nüfusu 100.000'i aşan 6 adet şehrin içme, kullanma ve en- 
tri suyu temin projeleri ele alınmış, planlama çalışmaları ikmal 
lmiştir. Söz konusu işlerin proje ve inşaat faaliyetleri çeşitli 
halarda bulunmaktadır.



1-6,2 İller Bankası Genel Müdürlüğü î
a) 1,1.1976 tarihi itibariyle envanter durumu

Fenni tesisi yeterli belediye adedi : 250
Tesisleri yetersiz belediye adedi : 670 (l)
Fenni tesisi olmayan belediye adedi : 100 (l)

NOT : (l) 507 adedi inşaat programındadır.

Programda bulunan ve nüfusu 100.000 den büyük kentlere ait 
1,1.1976 tarihi itibariyle özet bilgiler :

Sıra
No belediye

Proğp&rpaGırdıgı
Yıl Açıklama

1 Adana 1973 Acil uygulama yapılıyor.Proje 
ele alındı.

2 Kırıkkale 1973 inşaatı devam ediyor.
3 Antalya 1971-3 İnşaatı devam ediyor.
4 Denizli 1973 İnşaatı devam ediyor.
5 Diyarbakır 1971-6 Kaynak araştırması ve inşaatı 

devam ediyor.
6 Elâzığ 1971 Su araştırması devam ediyor, 

inşaatı ele alındı.
7 Erzurum 1974 İnşaatı ele alındı.
8 Eskişehir 1973 Proje yapımı devam ediyor.
9 İskenderun 1976 Proje yapımı ele alınacak.
10 Mersin 1974 Acil uygulama yapılıyor. DSİ 

proje yapacak.
H Tarsus 1973 Proje yapımı ele alındı.
12 Sağmalcılar 1973 İnşaatı devam ediyor.
'13 Kayseri 1971 Acil uygulama yapılıyor. Proje 

ele alınacak
14 İzmit 1971-4 İnşaatı devam ediyor



Sıra
No

Programa 
Girdiği 
Yıl Açıklama

15 Malatya 1971 İnşaatı devam ediyor.
16 K.Maraş 1973 İnşaatı devam ediyor.
17 Adapazarı 1971-6 Ele alınan şebeke bitti

Tevsii ;yapılacak.
18 Samsan 1971 İnşaatı ele alındı.
19 Ur fa 1970-6 Ki3mi şebeke yapılıyor.

Komple tevsii yapılacak.

b) Planlı dönem gerçekleşmeleri •

Yatırım Fenni tesisi yapılan
Planlı dönem Yıllar Milyon TL. ^elediye Adedi

1963 61 (x) 25
1964 67 (x) 15

1. Beş Yıl- 1965 65 (x) 40
1966 101 (x) 56
1967 126 (x) 40

^0

1968 146 (x) 64
1969 130 (x) 452. Beş Yıl 1970 283 38
1971 380 33
1972 405 43

1973 646 18
1974 828 383. Beş Yıl 1975 860 49

I 1976 «M»

1
1977 W-

Not: (x) 1976 yılı fiatlarma göre tahvil yapılmamıştır,



1-5.3 YSE Genel Müdürlüğü :

a) Envanter durumu :

1.3.1976 tarihi itibariyle

Ünite $
Sulu 47.069 53,15
Yetersiz 21.717 24,53
Susuz 19.767 22,32

Toplam 38.553 100.00

Ünite tanımı :

150 metre yarıçaplı dairevi bir saha içinde asgari 3< 
ve 5 hane veya 50 nüfusu havi ve bu nüfusun barındığı sabit 
leri bulunan mezkûn sahaya yerleşim birimi (ünite) denir.

b) Planlı dönem gerçekleşmesi

1. Beş yıllık donem (1963-1967)

1963 1964 1965 1966

Su getirilen ünite 954 (l) 1.214(1) 2.192 2.600

Su getirilen nüfus (2) (2) 690.480 829.400

NOT: (l) DSİ tarafından yapılmıştır. #■-

(2) Bilgi yoktur. ' ^\i\
\ .. S

<\ f

> nüfus 
mesken-

1967

2.800

904.400



ıs -

2. Beş yıllık dönem (1968-1972)

1968 1969 1970 1971 1972

Su getirilen ünite 3.600 4.330 4.382 3.700 3600
Su getirilen nüfus 1.177.200 1.343.230 1.472.352 1.254.639 1.231200

3. Beş Yıllık dönem (1973-1977)

1973 1974 1975 1976 1977
Su getirilen ünite 2.918 3.410 3.708
Su getirilen nüfus 1.009.628 876.370 978.912

1-5.4 İmar ve İskan Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğü
?
b

Ortalama olarak yılda 750 milyon TL. yatırım yapmaktadır. Ancak 
bu yatırımla yol, su, kanalizasyon ve elektrik hizmetleri görüldüğü 
için bir içmesuyu sektörü için ayrım yapmak olanağı bulunamamıştır.

1-5.5 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı :

Envanter durumu ve gerçekleşmeler 1971 den 1975 yılı sonuna ka
dar 5 yıllık süre içinde içme ve kullanma sularında yapılan analiz 
sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

- BAKTERİYOLOJİK :
İçmesuyu : 1971 1972 1973 1974 1975
Numune sayısı 59.562 50.928 36.091 60.026 56.057
Sağ.zararlı sayı 22.063 18.056 8.714 23.151 20.048
............. # 37,1 35,5 24,2 38,5 35,7

Kaynak suyu :
Numune sayısı 1 > 6 3 3 ı.8 9 5 1>Qlg 1>m

Sağ.zararlı sayı 619 455 263 610 648
" % 38,0 24,1 24,4 34,3 32,9



KİMYASAL : 
İçmesuyu : 1971 1972 1973 1974

\

1975
Numune sayısı 7.332 6.237 2.170 5.050 5.768
Sağ.zararlı sayı 1.375 2.910 554 1.614 1.792
Sağ. zararlı " 18,7 78,8 25,5 31,9 31

Kaynak suyu :
Numune sayısı 845 893 129 828 1.086
Sağ.zararlı sayı 93 107 43 180 249
Sağ. zararlı " İ<> 11,0 12,1 24,9 21,7 23

Su ile yayılan hastalıklar 
Tifo : 1.729

(adet): 
1.550 1.430 1.401 860

Paratifo : 582 614 899 427 420
Dizanteri : 824 215 839 616 648

Snf.Hepatit 9.397 9.211 11.836 10.006 10.525

1-5 o 6 Mahalli İdareler :
Bir çalışma yapılmamıştır.

1-6 Uygulanan Teknik :
Yatırımcı olarak çalışan kamu kuruluşlarının hepsi kendi mev

zuatlarına göre çalışmaktadırlar. Bu mevzuatlara ek olarak çıkar
tılan şartname, talimatname, yönetmelikler ve listeler, etüd, proje, 
yapım ve denetim safhalarında kullanılmakta olup kuruluşlar itiba
riyle aşağıda gösterilmiştir.
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1-6.1 Devlet Su İşleri genel Müdürlüğü :

- DSİ Genel Teknik Şartnamesi
- DSİ Genel Fenni Şartname,
- Kapalı Zarf usulü ile eksiltme ve sözleşme şartnamesi,
- Teklif isteme usulü ile eksiltme ve sözleşme şartnamesi,
- Eksiltme şartnamesine ait özel şartname,
- DSİ ^irim fiyat tarifleri,
- DSİ Birim fiyat cetveli
- DSİ analizleri
- İçme,kullanma ve endüstri suyu dağıtım şebekesi kat1! proje

lerinin hazırlanmasına ait Genel Teknik Şartname,
- İçme, kullanma ve endüstri suyu atıkları ile yağmur sularını 

atma sistemini inceleme raporu hazırlanması için Genel Tek
nik Şartname,

- İçme, kullanma ve endüstri suyu temini terfi ve isale hatları 
Genel Teknik Şartnamesi,

- Öngerilmeli beton boru imali ve döşenmesine ait Genel Teknik 
Şartname

- Barajlara ait Teknik Şartname
- Yollara ait l'eknik Şartname
- Planlama klavuzu
- Malzeme satınalma şartnamesi
- Regülatörler Genel İşletme Talimatı
- Pompa istasyonları Genel İşletme Talimatı
- Barajlar Genel İşletme Talimatı
- Ayrıca ele alman islerin ve bunlara ait şartnamelerin bü

yüklükleri nedeniyle her işin ayrı ayrı özel Teknik Şartna
meleri hasırlanmaktadır.

[—6.2 İller Bankası Genel Müdürlüğü î

- Şehir ve kasabalara getirilecek içme suyu projelerinin 
hazırlanmasına ait III no.lu talimatname,

- İçme suyu projesi özel şartnamesi,
- Proje yapım işlerine ait sözleşme,
- Alt yapı projelerinin yapımına ait sözleşme,
- İçme suyu tesislerinin işletmeye açılmadan önce dezenfek- 

siyonuna ait ^önetmelik,
- İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonuna ait Yönetmelik
- Asbest çimento boruları ve ferşiyatma ait ŞUrtname



- Pont ve çelik boru, Hususi parça, armatür v.s. malzeme 
ve ferşiyatma ait şartname,

- İller Bankası Genel Teknik Şartnamesi,
- Boru (Asbest çi ento, PVC, çelik) ve armatür (Vana, yangın 

musluğu) satmalına xeknik Şartnameleri,
- Klorlama tesisleri teknik şartnameleri,
- Pompa ve motorların satınalınması teknik şartnameleri,
- Bayındırlık Bakanlığı ve İller Bankası Birim Fiat Cetvel

leri ve tarifleri,

-6.3 YSE Genel Ki dürlüğü :

- YSE içme3uyu etüd ve pro;je teknik şartnamesi,
- Pont ve çelik boru armatür ve özel parçalara ait fenni 

şartname,
- Asbestli çimento boru tevziyatma ait fenni şartname,
- PVC borularına ait fenni şartname,
- Özel fenni şartname,
- Umumi fenni şartname
- içmesuları Genel Şartnamesi
- Eksiltme şartname,
- ^irim fiat tarifleri,
- Dezenfeksiyon yönetmeliği
- kabul Yönetmeliğ i
- Emanet İnşaat talimatnamesi,
- Kontrol Yönetmeliği,
- Birim fiat listesi,
- Mukavele,

-6,4 İmar ve İskan Bakanlığı :

İller Bankası Genel Müdürlüğünce kullanılanların aynısıdır. 
Bakınız 1-6.2)

'

-6.5 Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlığı :

- 442 sayılı Köy Kanunu,
- Gıda maddeleri Mevzuatı,



89 sayılı Belediye Sıhhi Zabıta Talimatnamesi,
129 sayılı Mezbaha Yapı xüzüğü,
186 sayılı içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonuna 
ait 1 önetmelik (16 Mayıs 1967 gün ve 12599 - 24 Mayıs 1967 
giin ve 12604),
208 sayılı Gayri Sıhhi Müesseselere ait ^önetmelik (19 Mart 
1968 tarih ve 12832 sayılı Kesmi Gazete'de),
251 sayılı Lağ'ım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde 
Yapılacak Çukurlara ait Yönetmelik,
278 sayılı Ceza Yönetmeliği (13 Haziran 1973 tarih ve 14563 
sayılı Resmi Gazete'de),
289 sayılı Kaynak Suları Yönetmeliği



II- PROJEKSİYONLAR

Yapımcı olan DSİ, İlbank ve YSE Kuruluşlarının yapını ve mali
yet, malzeme, teknik güç projeksiyonları 4. Beş Yıllık Plan dönemi 
için yıllar itibariyle (1970-1982), 1983-1995 arası ise 13 yıllık 
toplam olarak alınmıştır. (Ankara, İstanbul ve İzmir Belediyeleri
nin maliyet projeksiyonları dahil edilmiştir.)

Detaylı bilgiler kuruluşların hazırladıkları raporlarda mev
cuttur.

II-l. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü : 

a) Yapım ve Maliyet tahmini

4. Beş Yıl

SONUÇ

Yıllar

1978
1979
1980
1981 
1982

Yapım 
(Ad.)

12
14
15 
18

Maliyet 
tahmini (1) 

(Milyon TL.)

1907
2067
2148
2144
2217

18 10483

Nüfus
Mı yofiligl

13 yıllık Sonuç : 

Genel Sonuç :

37(3)

37(3)

46890
"57373"

NOT : (l) ; Girişimi önlemek için DSİ raporu düzenlendikten sonra 
DSİ ile İller Bankası karşılıklı olarak maliyet tah
minlerinde ayarlama yapmıştır.

(2) : DSİ ve İller Bankası nüfusu 100.000 i aşmış kentlerin
işlerini aynı zamanda yapmakta olduklarından girişimi 
önlemek bakımından nüfuslar burada gösterilmemiştir. 
Ayrıntılı nüfuslar, toplam maliyet projeksiyonunda 
verilmiştir.

(3) î 1995 yılma kadar bitirilecek tesislerde bu 3ayıya 
dahildir.



b) Malzeme
- Borular (Km)

Beton
Asbestli Plastik (Çelik ve 

Yıllar Pont Çelik çimento (PVG) Gerilmeli)
1978 - - 80
1979 - - 90
1980 - - 100
1981 - - - - 110
193? - - 120

TOPLAM - - - 500

13 yıllık. _ _ 350
toplam

Genel Top. - - - - 1350

- Makina, cihaz v.s. malzeme

'â
rH 
1—(H

V X Po
mp
a 

(A
d.)

1

El
k.
Mo
to
ru
 

(A
d)

1
■ri Mm m M a 

© Xi 
-h

G 0 <!
© s—

N G 
© O 

O >>

0
Ch rda
s '

d t)
3CS>

a•Mr—f •H ?-»
© -h G OO © -P 
O Eh Kl
or

(t
on
)

I Al
 um

. 
(t
on
)

© GU O •H 4->
M ^

1978 15 15 15 10 155 4.750 550 4400 2200
1979 79 140 25 10 160 5.650 750 5300 2700
1980 145 265 30 20 165 6. .1001450 7700 3800
1981 10 10 10 10 170 6.850 1550 8000 4000
1982 60 ?30 30 15 200 8.100 1750 8800 4400

plam 300 640 110 65 850 31.450 6050 34200 16100

yıllık
oplara 950 3770 230 220 1490 57.050 50950 305800 153900
nel Toplam ]259 4410 340 285 2340 88.500 57000 340000 170000



c) Makina Parkı (adet)
Yı
ll
ar

So
nd
aj

Ma
ki
na
sı

Ek
sk
av
a-

1 
tö

r

1978 104 279
1979 108 294
1980 112 309
1981 116 324
1982 129 339

1995 durumu: 172 534
Tr

en
ce

r

K
om

pr
es

ör

0*
G

•M>

rim
M ajas a
II
MS

27 131 34 217
30 135 35 229
33 139 36 241
36 143 37 253
39 147 38 265

51 200 51 421

d) Teloıik Güç (sayısal):

Diğer
Yıllar Mühendis Tek.El.

1978 260 35
1979 430 60
1980 560 80
1981 665 95
1982 870 120

1995 Yılı 1120 165
durumu

İsçiler Genel
Teknis. Daimi Geçici Toplam

80 2510 1530 4.415
140 3940 2400 6.970
175 4625 2950 8.390
210 5125 3120 9.215
270 6270 3820 11.350

355 3245 1980 6.865



II-2 İller Bankası Genel Müdürlüğü
a) Yapım ve Maliyet tahmini

. Beş Yıl

SONUÇ

Yıllar
1978
1979
1980 
1981 
1982

.3 yıllık sonuç 
ren el Sonuç

Yapım
Adet

Maliyet 
tahmini 
Milyon (TL)
2170
2300
2500
2800
3100
12870

40300
53170

Kentsel nüfus (Milyon) 
3.000 100.000 
ilâ den

100.000 Fazla (l)
11,5
11,8
12,2 
12,2
12,2 _______________
12,2

18.9 _______
18.9

OT: (1): DSİ ve İller Bankasi nüfusu 100.000 i aşmış kentlerin 
işlerini aynı zamanda yapmakta olduklarından girişitti 
öhlemek bakımından nüfuslar burada gösterilmemiştir. 
Ayrıntılı nüfuslar, toplam maliyet projeksiyonunda 
verilmiştir.

b) Malzeme :
- Borular (Km)

Beton çe-
Asbestli Plastik lik ön

Yıllar Font Çelik Çimento (PVC) gerilmeli
1978 450 60 3900 1600 _

1979 450 70 4200 1200 —

1980 450 80 4600 1800 —

1981 1000 90 5000 1900 —

1982 1000 100. 5500 2000 —

aplam 3350 400 23200 9000 -

yıllık Top. 18500 1800 71500 26000
fenel Toplam 21850 2200 94700 35000 _
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- Makina, cihaz v,s malzeme :

ı ı

Y
ıll

ar

Po
m

pa
(A

d)

El
k 

M
o

to
ru

 
(A

d)

D
ez

en
fe

k-
 

si
yo

n 
C

i' 
ha

zı (A
d)

V
an

a
(A

d)

1
Y

an
gı

n
M

us
lu

ğu
(A

d) h J3
0 0
rH -Pi*------

978 250 250 100 24.000 30.000 3.500
979 270 270 100 25.700 32.000 3.700
980 290 290 .100 27.800 35.000 4.000
981 300 300 80 32.000 40.000 4.300
982 300 300 60 34.500 43.000 4.500

OPLAM 1410 1410 440 144.000 180.000 20.000

3 Yıl
ık Top. 3900 3900 780 463.500 582.000 126.500

n.Top. 5310 5310 1220 607.500 762.000 146.500

;) Makina

M
cû

r~4
r—iH

Parkı

•<->nS"d • t J* 
O a)cn ss

(adet) :

ti•■O03©UP.eaW

H03M ti 
ti C C H
cö «5 ^ SE

n)
Mi
E
O
di D

iz
el

M
ot

or
u

Je
ne

ra
tö

n

1978 20 20 21 50 — 20
1979 23 25 24 55 — 23
1980 26 26 27 60 — 26
1981 29 29 30 65 — 29
1982 30 30 31 75 — 30

1995 Yılı 
sonucu 30 30

E C2 O
r-i

31 75 30



- 26 ~

d.) Teknik Güç (sayısal) :

Yıllar Mühendis
Di.3er 
Tek.El. Teknisyen

İgçiler 
Daimi Geçici

Genel
Toplam

1978 480 180 420 320 190 1590
1979 500 190 440 340 205 1675
1980 520 200 460 360 220 1760
1981 530 210 480 380 235 1835
1982 540 220 500 400 250 1910

?95 yılı 
jrumu

540 220 500 400 250 1910

II-3 YSE Genel Müdürlümü :

a) Yapım ve Maliyet tahmini

Maliyet Kırsal
Yapım (Ünite/Adet) tahmini Nüfus

Yıllar Yapım Yenileme Toplam (Milyon TL) Milyon

1978 6.500 1.500 8.000 6.400 21,0
1979 6.500 1.750 8.250 6.600 21,2

4. Beş Yıl 1980 7.250 2.000 9.250 7.400 21,5
1981 6.000 2.250 8.250 6.600 22,0
1982 5.000 2.-5 00 7.500 6.000 22,5

Sonuç 31.250 10.000 41.250 33.000 22,5

13 yıllık sonuç 2.600 39.000 41.600 41.600 23,9

Genel sonuç 33.850 49.000 82.850 74.600 23,9



b) Malzeme :
- Borular (Km)

Yıllar Pont
1978
1979
1980 
1981 
1982

Toplam

}enel toplam

Asbestli
Çelik Çimento Plastik
1.500 2.000 16.000
1.750 2,250 16.000
1.750 2.250 18.000
1.500 1.600 15.500
1.200 1.300 15.500

7.600 9.400 80.500

13.000 16.800 130.000
20.600 26.200 210.500

Beton 
(Çelik ve Ön 
Gerilmeli)

- Makina, cihaz v.s. malzeme

3 yıllık 
toplam 4290
enel Top. 5250

3120

4570
5700
8500

2925
4175

660
1090

Yıllar
Dizel
Motoru
(ad)

Elek.
Motoru
(ad)

Dezenfek. 
cihazı 
(ad)

Trafo
(ad)

Jeneratör
(Ad)

Muhte. 
Pompa 
(ad)

Alum
(ton)

1978 400 240 500 200 100 520 36001979 450 280 600 200 90 580 36001980 440 340 700 300 90 600 36001981 360 310 500 300 80 530 36001982 310 280 500 250 70 475 3600
' lam 1950 1450 2800 1250 430 2705 18000

6820 48400 
9525 66400
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o) Makina parkı (adet):

Sondaj Kompre- Kaynak
Yıllar Makinası s Ör Makinası Trençer Ekskavatör

1978 65 675 150 15 15
1979 75 750 200 25 20
1980 85 825 250 35 25
1981 95 900 300 45 30
1982 105 975 350 55 35

95 Yılı 
nucu 235 1350 500 100 50

d) Teknik güç (sayısal) :

Diğer
Yıllar Mühendis Tek.El.

1978 750 650
1979 1000 800
1980 1000 1000
1981 1000 1000
1982 1000 1000

1995 Yılı 1000 1000
durumu

İşçiler
Teknisyen Daimi Geçici Toplam

1200 7200 (x) 9.800
1400 7400 (x) 10.600
1500 7500 (x) 11.000
1500 7500 (x) 11.000
1500 7500 (x) 11.000

15000 7500 (X) 11.000

tfOT (x) : İhtiyaca göre tesbit edilmektedir



II-4 İmar ve İskan bakanlığı :

Ortalama olarak yılda 1 milyar TL. yatırım yaparak yol, su, kana
lizasyon ve elektrik hizmetleri yürütülecektir. Bu yatırımın hizmet 
sektörlerine göre ayrımını yapma olanağı yoktur.

II-5 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı : 
- Teknik güç (sayısal) s

Sağlık Diğer
Yıllar Mühendisi Mühendisler
1978 10 10
1979 20 12
1980 30 12
1981 42 12
1982 56 12

Y ük.. Çevre Çevre
Sağlığı Sağlığı 
Teknisyeni Teknisyeni Toplam

566 588
636 668
706 748

40 ■ 726 870 
85 846 999

II-6 Mahalli İdareler :
- Yapım ve maliyet projeksiyonu :

Maliyetler : Milyon TL. olarak (tahmini)

Yıllar Ankara İstanbul İzmir Toplam
1978 200 214 109 523
1979 200 232 101 533
1980 200 252 100 552
1981 150 306 100 556
1982 150 333 100 ' 583
Toplam 900 1337 510 2747

L3 yıllık toplam 2600 3900 1950 8450
îenel toplam 3500 5237 2460 11197

Diğer belediyeler için bir çalışma yapılmamıştır
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Ö Z E T

1. Yapım ve maliyet tahmini î

DSİ ve iller Bankam nüfusu 100 000 den fazla olan kentlerin iş- 
*ini aynı samanda yapmakta olduğundan nüfus girişimini önlemek bakımm- 
t adı geçen iki kuruluşun hizmet götürdüğü nüfuslarda ayrım yapılama- 
ıtır.

- Nüfuslar (Milyon)
a) 1982 yılında (4. Beş yıllık plan dönemi sonu):

Kırsal Kentsel ,

uTuşlar
3,000 den 
Küçük

3.000-
100.000

100,000 den 
büyük loplam

ve İller Bnk. - - 13,9 13,9
er Bankası - 12,2 - 12,2

22,5 - - 22,5
oplam 22,5 12,2 13,9 48,6

b) 1995 yılı sonunda :

Kırsal Kentsel

ıluşlar
”

3.000 den
Küçük M

 
O

 
O

 • 
.

O
 O

 
O

 O
 

O
 O

 1 100.000 den 
büyük Toplam

ve İller Bnk. — — 29,7 29,7
ır Bankası - 18,9. - 18,9

17,3 - - 17,3

plam 17,3 18,9 29,7 65,9



Yatırımlar (milyon TL)

a) 4. Beş Yıllık plan 

^uruluş

dönemi toplamı 

Yatırım

••

Not

DSİ Gn. Md.lüğü 10.483 Bakınız II-l

İller Bankası Gn.Md. 12.870 Bakınız II-2

YSE Genel Md.lüğü 33.000 Bakınız II-3

Ankara,İs tanbul,İ zmir
belediyeleri 2.747 Bakınız II-6

Toplam 59.100

b) 1983-1995 arası 13 yıllık toplam

Kuruluş Yatırım Not

DSİ Gn. Md.lüğü 46.890 Bakınız II-l

İller Bankası Gn.Md. 40.300 Bakınız II-2

YSE Genel Md.lüğü 41.600 Bakınız II-3

Ankara,İstanbul,İzmir 
belediyeleri 8.450

Toplam 137.240

Genel Toplam 196.340



2. Borular (km)

a) 4. Beş yıl toplamı (1978-1982)

DSİ 

İlbank 

YSE

Font Çelik

3350 400

7.600

Asbestli
Çimento Plastik

23.200

9.400

9.000

80.500

Toplam 3350 8.000 32.600 89.500

b) 13 yıllık toplam (1983-1995)

lbank 18.500 1.800 71.500 26.000

SE 11.600 13.000 16.800 130.000

oplam 30.100 14.800 88.300 156.000

Şenel
Toplam 33.450 22.800 120.900 245.500

Beton 
(Çelik ön 
Gerilmeli)

500

500

850

850

1.350



3. Teknik güç (sayısal) :

a) 1982 yılı tahminine göre :

Diğer Daimi
Mühendis Tek.El. Teknisyen İşçi

DSİ 870 120 270 6270

t1bank 540 220 500 • 400

SfSE 1.000 1.000 1.500 _ 7500

2.410 1.340 2.270 14170

b) 1995 yılı tahminine göre :

DSİ 1.120 165 355 3245

tlbank 540 220 500 400

IfSE 1.000 1.000 1.500 7500

toplam 2.660 1.385 3.355 11145



III- DARBOĞAZLAR

E- 1» Yasal Darboğazlar :

1. Yüzeysel sulardan faydalanma şeklini düzenleyen bir su 
hakları kanununun bulunmaması,

2. Tatlı su kaynaklarının kirliliğe karşı korunması hususun
da bir yasa bulunmaması,

3. Köy İşleri Bakanlığının kuruluş yasasının bulunmaması,

4. Beldelere içraesuyu getirmekle görevli kamu kuruluşları 
arasında hizmet ikilemleri bulunması ve bu nedenle bu 
kuruluşların isabetli plan ve proğram yapmalarının güç
leşmesi,

5. Halk katılım payları ile ilgili yasal değişikliklerin 
yapılmamış bulunması,

6. Kırsal alanda ünite tanımının yasal olarak bulunmaması,

7» Halen yürürlükte olan 167 sayılı "Yeraltı Suları Hakkın
da Kanun"a göre yeraltı su rezervelerinden kuyu açılma
dan ruhsat alınamamakta ve bu nedenle ileri yıllar için 
gerekli olan su ihtiyacını karşılayacak kuyuların derhal 
açılması gerekmekte, dolayısıyle gereksiz kaynak israfı
na yol açılmaktadır. Kuyu açma şartı aranmaksızın ruhsat 
alınamaması,

8. Yurt içinde imal edilen borular ve içmesuyu sektörüne ait 
malzeme ile ilgili istihsal vergi muafiyetinin geçerli 
bir hale getirilmemiş bulunması,

t-2. Finansman darboğazları i

1. Mahalli idarelerin gelirlerinin düzenlenerek ve arttırı
larak, devlet yatırımlarına olan katkısını arttıracak bir 
düzeye getirilmemesi,

2. Nüfusun 3«000"in altında, 3.000-50.000 ve 50.000-100.000 
arasında ve 100.000‘in üstünde bulunması halinde sağla
nan kaynaklar biribirinden farklı olmaktadır. Bu nedenle



mahalli idarelerin gelirleri, düzenlenip arttırılsa dahi 
gene gerekli olan devlet katkısının rasyonel bir biçimde 
dağıtılamaması,

3. îşletme kademesinde uygun tarife tatbik edilmemektedir. 
Gelir kaybına mani olacak şekilde yöntem ve kriterleri 
tesbit eden bir tarife tüzüğünün bulunmaması,

4. İçmesuyu sektörü malzeme ithalinde döviz sağlanması güç
lükleri ile karşılaşılması,

5. Devlet yardımlarının ihtiyaçların altında kalması,

1-3. Teknik güç darboğazları t

1. Tesislerin projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi yönün
den büyük bir personel nicelik eksikliğin olması, ayrıca 
S.S.Y.B.ca yapılan denetim kadrosunun yetersiz olması,

2. Mevcut teknik gücün nitelik bakımından istenilen düzeyden 
çok uzak bulunması,

3. Hizmet içi eğitimin yeterli bir düzeyde bulunmaması,

C-4. Malzeme darboğazları :

Font boru, santrifüj, derin kuyu pompaları, elektrik motorla
rı, trafo, sondaj boru filtreleri imalatının yeterli düzeyde 
olmaması,

Öngerilmeli beton boruların imalinde kullanılan çelik tel, 
ile lastik contaların özel vana, vantuz ve kumanda aperey- 
lerinin, dezenfeksiyon cihazları, düktil-font boruların ve 
asbestli çimento boru imalatında kullanılan amyantın ithal 
edilmesi zorunlusunun olması,

C-5. tşletme darboğazları :

Mevcut işletme düzeninin yasal, kurumsal, parasal, insem gü
cü, malzeme ve organizasyon nedenleriyle çok yetersiz durum
da bulunması,



riI-6. Denetim darboğazları :

Tesislerin işletmelerinde özellikle S.S.Y.B.ca istenilen de- 
netimin yapılamaması, ortalama 400*000 adet numune alınması 
gerekirken fi> 15 nispetinde (1975 yılında 56.057 adet) tahlil 
yapılmıştır. Bu tahlillerin fi 36'smda zararlı etkenler bu
lunmuştur. Ancak bu sonuç ülkemizdeki içme ve kullanma sula
rının sağlık koşullarına uygunluğu hususunda fikir vermekten 
çok uzaktır, ^ira gerekli sayıda denetim analizi yapılmamak
tadır. Bu nedenle sağlık yönünden önemli bir denetim eksik
liği bulunması,

Teknik denetimin ise pratik olarak mevcut' olmaması,

riI-7. Teknik uygulama darboğazları :

Teknik mevzuatın yenilenme zorunu bulunması, ilgili kuruluş
lar arasında yeterli koordinasyonun olmaması, standart yö
nünden boşluk ve hatta başıboşluk bulunması.



IV- TEDBÎRLER

IV-1. Yasal yönden i

1. "Su hakları” tasarısının öncelikle yasalaştırılması,

2. "Tatlı su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması" tasa
rısının yasalaştırılması,

3. "Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş Kanunu"nun öncelikle yasa
laştırılması.

4* Kurumsal görev ikilemlerinin kaldırılması ve bu husus ger
çekleşinceye kadar, halen görevli kuruluşlar arasında yıl
lık programların tanzimi sırasında belirli bir koordinas
yonun sağlanması,

5. Halk katılım payları ile ilgili değişikliklerin yasal ola
rak yapılarak öncelikle çıkartılması,

6. Kırsal alanda hizmet götürecek en küçük birimin aşağıda 
gösterilen tanıma uygun olarak gösterilmesi,
Yerleşim birimi tanımı :

150 metre yarıçaplı dairevi bir saha içinde asgari 30 nü
fus ve 5 hane veya 50 nüfusu havi ve bu nüfusun barındığı 
sabit meskenleri bulunan meskün sahaya yerleşim birimi 
(ünite) denir.

7* 167 sayılı "Yeraltı Suları Kanunu"nun kuyu açılmadan re
zerv tahsisine imkân verecek şekilde tadili,

8. Kamu kesiminde kullanılan boru ve akşamının istihsal ver
gi muafiyetinin geçerli hale getirilmesi ve bu muafiyetin 
kamu kesiminde kullanılan borular dışında diğer içmesuyu 
malzemesine de (pompa, dezenfeksiyon cihazı v.b.) teşmil 
edilmesi.

IV-2. Finansman yönünden

1. Belediye gelirleri Kanununun daha çok olanak sağlayacak 
şekilde tadili,
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2. Uysulanmakta olan kredi ve hibe sisteminin günün koşulla
rına daha uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesi,

3. İktisadi ve ticari kıstaslara bağlı tarifelerin tanzimini 
temin edecek ek mevzuatın çıkartılması,

4. Halk sağlığı yönünden arzettiği önem gözönünde bulunduru
larak içmesuyu ile ilgili malzemenin ithaline öncelik ta
nınması,

5. Devlet tarafından yapılan yardımların arttırılması,

f -3. Teknik güç yönünden :

1. Kamu kuruluşlarının ihtiyaç gösterdikleri kadroların önce
likle verilmesi,

2. Ücret yetersizliğini halledecek yasal tedbirlerin alınması,

3. Hizmet içi eğitimin yurt çapında geliştirilmesi ve devamlı
lık arzetmesi,

f - A o Malzeme yönünden s

Pond boru, büyük güçte elektrik motorları, trafo, sondaj boru 
filtrelerinin imalat kapasitesinin arttırılması, derin kuyu 
ve santrifüj pompa imalatının her tipe teşmili ile halen imal 
edilmeyen dalgıç pompa, düktilfont boru, dezenfeksiyon cihaz
ları, özel vana, vantuz ve kumanda apereyleri ile öngerilmeli 
beton borularda kullanılan özel çelik tel imalatına geçilme
si,

f-5. İşletme yönünden :

Mahalli idareler ayrı ayrı işletme kuramamaktadır. Uygun va
sıfta işletme kurabilmek ve güçlerin bir araya toplanmasını 
sağlamak için bölgesel işletme birlikleri kurulması zorunlu
dur. Bu birliklerin kurulmasının teşvik edilmesi,



Bu bölgesel işletme birlikleri, işletmelerin parasal ve per
sonel sorunlarını azaltacağından pilot müesseselerin dönem 
içinde denenmeleri ve bu sistemin yurdumuza adaptasyonu yo
luna gidilmesi,

Kırsal alanda özellik arzeden ünitelerde ise işletmelerin 
Köy İşleri Bakanlığınca yapılması,

EV-6, Denetim yönünden :

Tesislerin işletmelerinde özellikle S.S.Y.B,'ca sağlık yönün
den gerekli denetimin sağlanması, teknik denetimin yapılabil
mesi için gereken imkânların araştırılması,

IV-7. Teknik uygulama yönünden :

İçmesuyu sektöründe kanalizasyonu da kapsayacak şekilde, tek
nik araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapacak bir ensti
tü meydana getirilmesi, (Bu kuruluşun TÜBİTAK’a bağlı bir 
seksiyon olarakda düşünülmeside mümkün ve uygun görülmektedir)

Teknik mevzuatın boşlukların giderilmesi için, ilgili kuruluş
lar arasında bir ortak çalışma yapılması esaslarının getiril
mesi,

GENEL i

Sektörün parasal, yönetimsel,teknik, işletme ve personel dar
boğazları ve tedbirlerinin daha detaylı ve daha geçerli ola
rak saptanması için bu konunun bir araştırma projesi olarak 
ele alınması çok yararlı ve hatta zorunlu görülmektedir.
Esasen böyle bir araştırma ilgili mercilerce teklif ve kabul 
edilmiştir. Söz konusu içmesuyu sektörü araştırma projesinin 
plan dönemi içinde sonuçlandırılması ve sonuçlarının uygulama
ya konulması çok uygun olacaktır.



2. BOLÜM 

KANALİZASYON RAPOBU



Günümüzde hayat standartları yükselmekte, nüfus devamlı art- 
lalftadır. Bu artış daha çok temiz suya ihtiyaç duyulmasına sebep 
Iduğu gibi daha çok artık madde üretilmesine de yol açmaktadır, 
'oprak, su, hava kirlenmesi ve gürültü ile savaş, besin maddeleri- 
tin kontrolü gibi ÇEVRE SAGLlJl konuları önem kazanmakta ve toplu
lukları bu sorunlara titizlikle eğilmeye zorlamaktadır. Diğer ted- 
drler yanında suların, katı, sıvı ve gaz halindeki artık maddele- 
(in üretiminin, deşarj ve dağılımının daha sıkı kontrolü kaçmıl- 
laz olmaktadır.

Bir toplumun pis su ve drenaj suyunu insanlara ve çevreye 
sarar vermeyecek biçimde uzaklaştırmayı hedef alan kanalizasyon 
îesisleri de çevre sağlığını korumak için alınması gerekli tedbir
lerin bir bölümünü teşkil etmektedir.

İnsanlar yaşadıkları her yerde, günlük yaşantılarının ve yap- 
sıkları işlerin gereği olarak su kullanırlar. Ayrıca vücutlarının 
(■izyolojik fonksiyonu sonucunda idrar ve dışkı çıkarırlar» Mutfsık
sa, banyoda, çamaşırda ve her türlü kullanılma sonucu meydana ge
len çirkef suları, insanların ve hayvanların çıkardıkları idrar ve 
lışkı, iş yerlerinde oluşan endüstri atık suları ile şehir ve kasa
nların sokaklarından akan yağmur ve kar suları kanalizasyon sula
rını meydana getirir.

i
Kanalizasyon suları, bünyelerinde taşıdıkları zararlı mikro- 

jrganizmalar, barsak parazitleri, zararlı kimyasal maddeler ve 
radyoaktif elemanlar nedeniyle insan sağlığını tehdit edici nite- 
Liktedir. Su ve toprak kaynaklarına yaptığı olumsuz etkilerle eko- 
ıomiye zarar vermektedir.

Kanalizasyon sularının açıktan akıtılması veya zararsız hale 
getirilmeden denize, akar sulara veya göllere verilmesi estetik ve 
buristik yönlerden de sakıncalı olmaktadır.

Yukarıda açıklanan sakıncaların önlenmesi için modern anlamda 
tanalizasyon tesislerinin yapılması ve gerekli şekilde işletilmesi 
zorunludur.

Bu raporda Özellikleri nedeniyle kentsel ve kırsal alanlar- 
iaki kanalizasyon sorunları ayrı ayrı ele alınmış, yerleşim sınır-



lan dışında kalan endüstrilere ait atık sular kapsam dışında bı
rakılmışlardır. Nüfusu 10.000 den büyük yerleşimler kentsel, 10.000 
den küçük olanlar ise kırsal olarak nitelendirilmişlerdir.

I. KISIM 
KENTSEL KANALİZASYON

I- TARİHÇE :

1-1. Yurt dışında kanalizasyon t

Her ne kadar büyük şehirler için gerçek anlamda pis su toplama 
sistemlerinin başlangıcı sadece 19. yüzyıl ortalarına giderse dc, 
pis 3u ve drenaj suyunu uzaklaştırmak için inşa edilen kanallar me
deniyet kadar eskidir.

Mezopotomya ve Mısır'daki kazılarda, ilk çağlarda yapılan ka
nalizasyon tesislerinin kalıntılarına raslanmıştır. Kanalizasyon 
suları, ilk önce açık kanallarda toplanmış ve sonradan geliştiri
lerek üstü kapalı kârgir kanallar ve boru biçimindeki mecralar ha
line getirilmiştir. Babil’de, Mısır'da ve Kudüs'te evlerin çoğunun 
bu mecralara bağlandığı tesbit edilmiştir.

Yunanistan'da da Akropol ve Olimpiya'da kanal kalıntılarına 
rastlanmıştır.

Romalılar tarafından yapılan en tanınmış kanal "Cloeca Maxiraa" 
milattan önce 6. yüzyılda inşa edilmiştir. Önceleri Cloeca küçük 
bir dere idi. Daha sonra yan duvarlar taşla, üstü kemerle kaplandı. 
Bu 1 km.lik kanalın bir kısmı halen çalışmaktadır.

Romalılar, imparatorluklarının Paris, Coloğne ve Trier gibi 
diğer şehirlerine de kanallar yapmışlardır.

Orta çağda kayda değer hiç bir kanalizasyon sietemi yapılma
mıştır, Bu devirde devamlı büyüyen şehirlerin sağlık şartları git
tikçe bozuluyordu. Çöpler sokaklarda yığılıyor, pis sular açık ka
nallardan veya sokaklar boyunca akıyor, 3ulara karışıyor, bu pis
likler içerisinde domuzlar kendilerine yiyecek arıyorlardı.



Daha sonra açık pis su kanalları lağım çukurundan geçip 
katı maddeler çökeldikten sonra kanallara "bırakıldı. Gece saat
lerinde bu katı maddeler, açık kanallara bağlı olmayan veya ya
kınında kanal bulunmayan evlerin helâlarındakilerle birlikte 
toplanırdı.

Bu durum 19. yüzyılın ortalarına doğru sona erdi. Daha ge
liştirilmiş toplama sistemlerinin yapımına şu faktörler sebep 
oldu;

- Şehirlere önemli derecede göçe sebep olan endüstri devrimi,

- Binlerce insanın ölmesine yol açan bulaşıcı hastalıklar, 
(Örneğin 1830*da Londra'daki kolera salgını)

- Borulu su sisteminin ve sifon tertibatı olan tuvaletle
rin gelişmesi ile kullanılmış su miktarının kayda değer derecede 
artması neticesinde lağım çukurlarının kapasitesi yetmedi. Pis 
sular sokakların kenarındaki mecralardan sokaklara t#ştı. Helala
ra su katılması neticesi geceleri pislik toplama işi de imkânsız 
duruma geldi.

Londra'da önce drenaj suları için kanallar inşa edildi. Ra
hatsız edici maddeleri kanallara verenler cezalandırılıyordu. 1815 
de helâların kullanılmaya başlanılmasından sonra evlerde üretilen 
pis suların bu kanallara verilmesine müsaade edildi ve 1847'de mec
buri kılında. Bu şehirde 1840 ve 1850 yılları arasında bir çok ana 
kanal inşa edildi. 1856 da Sir John Bazelgette bütün Londra için 
bir kanalizasyon sisteminin projesini yanmakla görevlendirildi. 
İnşaat 1859 yılında başladı v e  1875 yılında bitirildi.

Almanya'da ilk kanalizasyon tesisleri İngiliz mühendisleri 
tarafından yapıldı. Sir »Villiam Lindley, 1842'deki büyük yangın
dan sonra Hamburg kanalizasyon sistemini projelendirdi. Daha son
ra Alman mühendisleri devreye girdiler ve 1873 yılmdâ Wiebe ve 
Hobrecht tarafından hazırlanan projelere göre Berlin kanalizasyon 
sistemi inşaatına başlanıldı.

1850 yılında 1,2 milyon nüfuslu Paris'te sadece 26 km, ka
nal vardı. Belgrand tarafından projelendirilen pis su toplama sis
teminin inşaatı 1857 yılında başladı. Belgrand'm öldüğü 1878 yı
lında Paris 600 km. uzunluğunda kanala sahipti.



Amsterdam'da kanalizasyon inşaatı 1906 yılında başlamıştır® 
İnşaatlardan hemen sonra (bunların hepsi birleşik tipte idi) pis 
su ve yüzey suyunun sokaklardan deşarj noktalarına taşınmasının sağ
lık problemini tamamen çözmediği görüldü. Böylece ayrık kanalizas
yon sistemi doğdu. Bu sistemde bir kanal yağmur suyunu en yakın alı
cı ortama, diğer bir kanal ise pis suyu, insanların itiraz etmeyece
ği bir noktaya taşımaktadır. Bu fikir 1842 de Sir Edvvin Chadvvic 
tarafından ortaya atıldı. l84S'de Londra'da ayrık kanallar inşa edil
di. Amerika'da ayrık sistem ilk defa Memphis’de uygulandı. İnşaata 
1878'de bu şehirde görülen sarı humma salgını neticesinde başlanıldı,

1-2. Yurdumuzda Kanalizasyon ;

1-2.1, Cumhuriyetten Önce :
Yurdumuzun bir çok yerlerinde, eski zamanlardan kalma ilkel 

kanalizasyon tesislerine rast1anmaktadır. Efes'te üstü kapaklı kâr- 
gir kanallardan yapılmış kanalizasyon şebekesi bunlardan bir tane
sidir. Ayrıca İstanbul'da Bizans zamanından kalma kanallar mevcut
tur. Anadolu'da eski şehirlerimizin bir çoğunda Selçuklu'lardan ve 
OsmanlıMardan kalmış kârgir kanallar vardır. Bunların bazıların
dan halâ yararlanılmaktadır.

Türkiye'de modern anlamla kanalizasyon yaptırma teşebbüsü 
1. Dünya Savaşından önce İstanbul için yapılmıştır. Fransız'lar 
bu işin projelerini hazırlarken patlıyan savaş nedeniyle sonuç alı
namamıştır.

1-2.2. Cumhuriyet Döneminde ;
Kanalizasyon tesislerinin inşaası ve denetlenmesinin Beledi

yelere verilmiş bir görev olduğu 1930 yılında çıkan 1580 sayılı 
Belediyeler Kanunu ile 1593 sayılı Umumi Hıfsızsıhha Kanununda ifa
de edilmiştir.

1948 tarihli 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda kana 
lizasyon tesisleri inşaasmda yapı ve arsa sahiplerinin giderlere 
katılma payları ile ilgili hükümler, 1956 tarihli ve 6785 sayılı 
İmar Kanununda inşa ruhsatı şartı olarak kanalizasyon tesisi zorun
luluğu getiren hükümler bulunmaktadır.



Ayrıca içme suyu temini için öngörülen devlet yardımları, 
kanalizasyon işlerine de açık bulunmakla birlikte, son zamanlara
k ıdar bu yardımlar kan lizasyon tesisleri yapılmasına, ayrılamamış
tır.

Bunun nedenlerini, yurdumuzun, sosyo—ekonomik ve imar duru
munda aramak gerekmektedir.

Kollektif kanalizasyon tesisleri, öncelikle beldelerin fen
ni içme suyu tesislerine kavuşmuş ve sonra da konutların hela ve 
sair sağlık tesisleri bakımından belirli bir düzeye erişmiş olma
ları halinde mümkündür.

Cumhuriyet döneminde fenni içme suyu tesislerinin topluca 
ele alınmalarının 1950'lere doğru gerçekleştiği bilinmektedir.

Önce beldelerde do.'Layısıyle konutlarda bo.1. su bulunmaması, 
sonra da konutlardaki hela durumlarının da genellikle lağım suyu
nun oluşmasına uyun olmaması, kollektif kanalizasyon tesislerinin 
zorunlu ihtiyaç haline gelmesini ertelemiştir.

Uzun süre küçük şehir ve kasabalarımızda konu, daha çok 
dışkının susuz olarak zararsız duruma getirilmesi olmuştur.

Bu durum, kasabalarımızın önemli bir bölümü için bu günde 
geçerlidir. Bu yerleşimlerde dışkı °/o 90 koyu ve akmaz durumdadır, 
Helâlar da ana prensiplere uygun değildir. Genellikle alt kesimle
rinde yapılmış olan çukurlar dolunca, bu işi meslek edinmiş olan
lar tarafından boşaltılmakta ve çıkarılan pislik çoğu kez tarla
lara at i İmale t a ya da uzakça bir yere götürülmektedir.

Lağım suyu oluşmayan bu gibi beldelerde bulaşık, çamaşır, 
ev temizliği ve yıkama suları (çirkef suları) tümüj/le ayrı bir 
biçimde ele alınmaktadır. Bıı suların bir çok bölgelerde, helâ çu
kurlarına verilmesine dini, inançlar da engel olmaktadır. Çirkef 
suları bahçesi ve avlusu olan evlerde zemine sızdırılmakta ya da 
sızdırılmak üzere künklerle belli yerlere kadar uzaklaştınlmak- 
tadır. Şehir ve kasabalarımızda görülen lağım tesisleri de çoğu 
kez bu sulara aittir.

1965 nüfus sayımına göre nüfusu 10.000 den fazla olan Be
lediyelerde helâ durumu ;



Belediye —1-————————-—--------
d a.y ısı Mii s i; ak il Müşterek Yok Bj 1 inin ivor

197 697 524 175 293 112 991 56 289

NOT: belâların özel yıkama tertibatları olup olmadığı teobit edile
memiş t İl',

Yeni binalarda ise mutfak, lıelâ ve banyo suları genel olarak 
birleştirilmiş olup, pis su çoğu kez avluda açılan bir fosseptik 
ya da sızdırma çukuruna verilir, ir 'ütü olan belediyelerde bu çu
kurlar vidaniörlerlo ara sıra boşaltılır. İnar durumu daha ileri 
olan yerleşil ilerde ise, bazı sokak ve semtlerde kanalizasyon tesis
lerine verilebilecek pis su elde edilmektedir. Lağım suyu, binalar
dan çeşitli yerlere, örneğin yakından geçen çaya, denize, yağmur 
suyu mecralarına ya da ilkel olarak yapılmış kanalizasyon tesisle
rin,e ya da, yene fosseptik ve sızdırma çukurlarına verilir.

1969 yılından itibaren tesbit edilen öncelik sırasına yöre. 
İller Bankasınca kanalizasyon tesisleri inşaatına başlanılmış olup 
bu konuda aşamalar kaydedilmiştir.

Bijvük şehirlerimizde ise uzun süre yeterli gerçekleşmelere, 
finansman kaynaklarının yetersizliği nedeniyle gidilememiştir.

İstanbul’da 1» Dünya Savaşından sonra birleşik sistemde ha
zırlanan projelere göre (vild projesi) bazı tesisler yapılmış ve 
1950 yılma kadar süregelen da .imik çalışmalar bu sistemde yürütül
müştür.

Sonradan şehrin kanalizasyon sorununun yeniden ele alınması 
yoluna•gidilmiş ve kurulan bir büro yabancı uzmanların katılması 
ile (Kehr projesi) bu defa aynk sistemde, yağmur ve pis sular 
için ayrı ayrı o'>rnak üzere, projeler düzenlenmiştir. Arıtma tesis
lerinden yararlanması öngörülen bu projelerce gerekli kaynakların 
sağlanamaması nedeniyle uygulama alanına konulmamaştır. Daha sonra 
1968-1970 yılları arasında bu defa arıtma tesisleri yerine Boğaz’a 
ve -Marmara'ya, kıyılardan yeterli uzaklık ve derinlikte boru hatla
rı i.le pis suların uzaklaştırılmasının öngörüldüğü (DAMOC) mas t er 
plan ve fizibilite etüdleri yaptırılmıştır.



Adı geçen master plan, ve fizibilite etüdleri, İller Banka
sınca revize ettirilmiş, ter,bit edilen öncelik sırasına göre tat
bikat projelerinin hazırlanması ve inşaatlara geçilmesi yoluna gi
dilmiştir, 1974 yılında İstanbul’da 656 km, uzunlukta kanalizasyon 
mecraı olduğu tesbit edilmiştir, (Gamp-Tekser tarafından hazırla
nan İstanbul Kanalizasyon Mas ter Planından,)|Ankara'da yalnız 2733 
ha,lık bir saha kollektif kanalizasyon sistemine bağlıdır, (Camp- 
Harr1s-Mesara tarafından hazırlanan Ankara Kanalizasyon Mas ter 
Planından.) Tesislerin 444 ha.lık kısmında ayrık, geri kalan kıs
mında birleşik sistem uygulanmıştır. Birleşik sisteminde fen ve 
sanat kaidelerine uygun olduğu söylenemez. Toplanan pis sularda 
şehrin büyük bir kesiminde, açıkta akan derelere her hangi bir arıt
ma işlemi uygulanmadan verilmiş bir. Ankara'nın DSİ tarafından 
hazırlattırılmış bir kanalizasyon mas ter planı mevcuttur. Tesisin 
İller Bankasının 1977 yılı ön programına alınması teklif edilmiştir.

İzmir şehrinde 315.500 nüfus belli bir mecra sistemine bağ
lanmıştır. (Camp-Harris-Mesar;ı tarafından hazırlanan İzmir Kanali
zasyon Master Planından) Ancak, şehrin su ve kanalizasyon sorunları 
için DSİ tarafından yaptırılmış bir master plan çalışmasında mevcut 
mecraların yeni tesisler yapımı sırasında yararlanma olanağı bulun
mayacak biçimde ilkel olduğu tesbit edilmiştir. İç körfez ise, bi
lindiği üzere artık balık yaşıyamıyacak kadar kirlenmiş bulunmak
tadır. Mevcut mas ter planın rovi zyonu ve öncelikli kısımların tat
bikat projelerinin hazırlanması konusu tiler Bankasınca ele alın
mış olup gerekli çalışmalar sürdürülmektedir,

Öteki büyük şehirlerimizde de son yıllara kadar önemli sayı
lacak kanalizasyon çalışmaları olmamıştır. Ancak son yıllarda konu 
tiler Bankasınca ele alınmış, süratli bir şekilde projelendirme ve 
inşaat faaliyetlerine başlanılmıştır.

Yurdumuzda kanalizasyon tesisleri gerçek anlamıyla İller 
Bankası tarafından ele alınmış, bu konuda büyük bir gelişme gös
terilmiş tir. Bu konuda ileride geniş bilgi verileceğinden, bura
da ayrıca detaya girilmemiştir.
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II—1. Sektörün -uru i uyu '•

Yukarıda da hol i.r t i İd i. H gibi 1930 yılında çıkan 1580 sayılı 
belediyeler Kanunu ile kanalizasyon tesislerinin inşaası ve denet
lemesi Belediye!ere verilmiştir.

Yürürlükteki mevzuat, Belediyelerin merkezi organlardan hu 
konuda teknik ve finansman yardımı sağlamasına elverişlidir* Buna 
rağmen Belediyeler mali ve teknik yetersizlikleri yüzünden fenni 
tesisler meydana getirememiş oldukları gibi, uzun yıllar İller Ban
kasından da finansman durumu yüzünden bu hususta bir destek göreme- 
miflerdir.

Belediyelerin kendi imkânlarıyla gerçekleştirdikleri kanali
zasyon mecraları genellikle fenni, olmayıp, yeni tesislerin yapımına 
geçildiğinde bunların değeriendir ilmesi hemen hemen mümkün değildir.

İller Bankası 1949 yılından sonra Belediyelerin kanalizasyon 
konusunuda ele almış ve 'özellikle proje çalışmalarında bulunmuştur. 
Ancak 1996 yılında, şehir ve kasabalarımıza getirilen içme sularının 
projelendirme esaslarından nüfus başına öngörülen su miktarının az 
olduğu, arttırılması gerektiği kararma varılmış ve yeni bir içme 
suyu proje yönetmeliği hazırlanmış ve uygulama, alanına konulmuştu/’. 
Proje esasi arındaki bu önemli değişiklik, yapılmış kanalizasyon 
projelerini de kullanılmaz duruma getirmiştir. 1957 yılında içme 
suyu tesislerinin ele alırıma esaslarında yapılan değişikliklere 
paralel olarak kanalizasyon projelerinin hazırlanma esaslanda sap
tanmış ve yeni bir kanal i zasyon yönetmeliğide yapılmıştır.

fakat 1968 yılma kadar kanalizasyon konusunda bankaca yeni 
çalışmalara girilememiştir. Buna, yukarıda izah edildiği üzere kent 
ve kasabalarımıza ancak içme suyu sorunlarının çözümü İçin kaynak 
sağlanabilmekte olmanı ve imar durumlarının da kollektif kanalizas
yon tesislerine gerek! i ölçüde uygun bulunmaması etkşn olmuştur.

1. Beş Yı i.lık. Planda yukarıda açıklanan nedenlerle büyük çap
ta kanalizasyon inşaatına başlanılması düşünülmemiştir* İlk yıllar
da bu işleri yürütecek teknik kadronun kurulması, daha sonra gerek
li projelerin düzenlenmesi ve kanıl izasyon konusunda asıl uygulama
nın P. Beş Yıllık Plan döneminde ele alınması öngörülmuştur.



1. Boş ^-ıllık Plan d ön o m inde bu nedenle ferini kanalizasyon 
tesisleri realizasyonu tmar ve İskân bakanlığının bazı afet bölge
lerindeki çalınmalarından öteye gidememiştir.

2. Beş Yıllık Plan 'm düzenlenmesi ile ilgili sektör çalışma
larında, konunun önemi ve isteğin çokluğu dikkate alınarak bazı ön
celik kriterleri seçilmiştir. üenel olarak ilk planda nüfusu 10.000 
den fazla olan şehir ve kasabaların ele alınmaları, bunlara turis
tik önemi haiz olanların katılması kararlaştırılmıştır. Bu kriter
lere göre ilk yaklaşımla 6,4 milyar ve bu dönem içinde 950 milyon 
Tt.na ihtiyaç olacağı tahmin edilmiştir-.

Anca! , kuy.ak yetersizliği • < -V. i i le planda kanalizasyon 
işlenire özgü bir talisin te bulunulmamış ve konu -Belediyelerin öte
ki hizmetleri içinde düşünülerek, hepsine toplam olarak 700 milyon 
lira harcanması uygun bulunmuştur.

Bu nedenle uygulamaya aşamalı girilmiş, 1.968 yılında Banka
ca sade etüd ve proje çalışmaları yapılabilmiştir.

1970-1971 yıllarında yeni işler programa konulmuş ve 1972 
yılında da toplam iş sayısı 26 ya'yükselmiştir.

İller Bankasının 3. Beş Yıllık Plan donemi, sonuna kadar, 
yıllara göre ele aldığı kanalizasyon işleri sayısı ve kanalizasyon 
işleri için yapılan ve yapılması beklenilen yıllık harcamalar Tab
lo 1 de verilmektedir.

İller Bankasının 1966 yılından sonra kanalizasyon çalışmaları 
teknik hususlarla ilgili yenileme çalışmalarını da kapsamış ve yeni, 
uygulamaların belirli bir düzeye yükseltilmesi amaç edinilmiştir.

Bu nedenle kanalizasyon tesislerinin ana malzemesi olan beton 
boruların dış ülkelerdekilere eşdeğer nitelikte olması, ve hiç bir 
şekilde piyasada yapılmakta olan ilkel beton borular J&ıllanılmarnası 
kararlaştırılmış ve uygulama ısrarla bu biçimde yürü^CLmüştür, Ha
len bütün şantiyelerde özel beton boru imalathaneleri kurulmuş bu
lunmakta ve mecra yapımında bu imalathanelerin boruları kullanıl
maktadır. Öteki kanalizasyon malzemeleri konusunda da bazı stan
dartlar saptanmış olup, uygulamalar bunlara göre yürütülmektedir.

Proje düzenlenmesi esaslarında ve teknik şartnamelerde de 
bu arada gerekli bazı esas değişiklikler gerçekleştirilmiştir.



Plan 
Döııonı i

1 .

TABLO: 1

Yıllar

1962-7

Programdaki 
İş Dayını

Yıllık 
Yatırım 
(1000 Tl) Açıklama

1968

1969

1970

1971

1972

o
20

26

1 580  

10 ?7ö  

20 844

Gerçekleşen y a t ı r ı

1973

1974

1975

1976

1977

47

63

73

106

170

71 794 

170 794

291 981 

530 378 

905 732

R e v i z e  program. 

Teklif



II-2. Üretim Metodu ve Teknoloji :

11-2,1. Ev Pis Suları ile tlgili Tesisler :

Ev pis suları ile ilgili tesisler, mecra ve çukur biçiminde 
olmak üzere iki ana sisteme avrılır.

- Mecra sistemi :

Mecra biçimindeki sistem bol su kullanan ve belirli bir 
su kullanma yo ğunluğu bulunan yerlerde uygulanır. Burada esas, lağım 
suyunun diğer kullanılmış sularla inceltil/nesi, başka bir deyimle 
insan dışkısının suya sürüklettirilmesidir. Yurdumuzda içme suyu te
sislerinin yetersiz olduğu yerlerde lağım sularının yeterli oranda 
sulandırılması sağlanamamaktadır. Bu sebeple bu sahalarda mecra bi
çiminde kanalizasyon tesisleri yapılması söz konusu olamamakta, ya
pılması halinde ise, tıkanmalar yüzünden çalıştırılamıyacağı bilin
mektedir.

Eskiden yapılan kârgir ve kapak taşlı mecralarında sık 3ik 
tıkandığı bir gerçektir. Bu tıkanıklıklar ise kapak taşlarının kal
dırılması, biriken pislik ve çamurun basit usûllerle temizlenmesiy
le giderilmektedir. Bu gibi tesisler sızdırdıkları pis sularla yer
altı suyunu kirletmeleri, tıkanmalarda sokaklara taşmaları, ayrıca 
tıkanmaların giderilmesi sırasında, pisliklerle çevrenin kirlenme
si sakıncaları dolayısiyle modern kanalizasyon anlayışına uygun de
ğildirler ve bu sebeple bu tip tesisler artık yapılmamalıdır.

Modern anlamdaki kanalizasyon mecraları genel olarak su sız
dırmaz daire, yumurta vb. kesitli beton borularla beton veya klin- 
ker kaplamalı yerinde yapılan kapalı kanallardan ibarettir,

- Çukur sistemi (Fosseptikler) :

Mecra yapılmasına elverişli olmayan, yani yeteri kadar 
su kullanılmayan ve evlerin iç donatımı ilkel olan sokaklardaki ev
lerin lağım suları (bu foryanda bulaşık, çamaşır, banyo suları) ev
lerin bahçesinde yapılan fosseptiklere verilir. Pisliği-çürütülmüş 
suların çamuru tabana çöker. Burultulmuş su ise zemine .sızdırılır. 
Sızdırma mümkün, olmayan yerlerde mevcut basit mecralara, veya du
rumu elverişli yerlerde akarsulara ve denizlere verilir. Fosseptik
lerin çürütme gözlerinin, özellikle yeraltı suyunun kirlenmemesi 
söz konusu olan yerlerde zemine su sızdırmaması gerekmektedir. Fakat 
imkânsızlıklar yüzünden bir çok yerde septik çukurları yerine adi 
çukurlar yapıldığı bilinmektedir.



IT -2. 2. Yağmur Suyu Tesisi er i. :

Bir beldede yağmur sularının kapalı mecralarda akıtılabiine
si için, bahis konusu sokak ve alanların asfalt ya da parke gibi 
düzgün ve sağlam kaplamalı olması gerekir. Kaplamanız da arııavut 
kaldırımı gibi kötü kaplamalı yerlerden gelen bol miktardaki kum ve 
çamur mecraları tıkamaktadır.

Yurdumuzda yol kaplamaları geneli i kİ e iyi olmadı -undan bütiln 
yağmur sularının yeraltı mecralarından akıtılması mümkün değildir. 
Esasen mali olanaklarımızda buna elverişli değildir.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre yurdumuzda, trafiğin yoğun ol
duğu meydan ve sokaklarda sağnak yağmurlarının trafiği aksattığı ya 
da sellerin yapıları tehdit ettiği yerlerde tedbir alınmasıyla ye
ti nilmesi gerekmektedir.

Yağmur suları bakımından kanalizasyon tesisleri ayrık ve bir
leşik olmak üzere 2 sisteme ayrılır.

- Ayrık sistem :
Bu sistemde la;n» sularıyla yağmur suları ayrı ayrı 2 te

sisle uzaklaştırılır. Yani şehirlerde lağım suyu ve yağmur suları
na ait 2 şebeke bulunur,

- Birleşik sistem :
Bu sistemde lağım sularıyla yağmur suları tek bir şebeke

de toplanır.

Son yıllarda dünyanın çeşitli yerlerinde tercihan ayrık sis
tem uygulanmaktadır. Yurdumuz koşullarında da ayrık sistemin daha 
nygun olacağı sonucuna varılmıştır.

II-2.3. Endüstri Suları :
Yerleşim sınırları içinde bulunan endüstrinin dullanılmış 

sularmında kanalizasyon şebekesine alınması gereklidir. Ancak ka
nalizasyon tesislerine zararlı etki yapan endüstri buları ya zarar
sız hale getirildikten sonra, şebekeye alınır ya da bu mümkün değil
se ayrı olarak işlem görür.



II-2.4. Arıtma Tesisleri :

Şebekeyle toplanan kanalizasyon suları gerekli‘kademede 
arıtmaya tabi tutulduktan sonra akar sulara, denizlere veya gölle
re akıtılır veya elverişli olan bölgelerde yeraltına sızdırılır. 
Arıtma tesisleri, kanalizasyon sularının çamurunu tutmaya, organik 
maddelerin biokimyasal oksidasyonunu çabuklaştırmaya ve gereken 
hallerde zararlı canlıları yok etmeğe yarar.

Gelişmiş ülkelerde arıtma işlemine büyük önem verilmekte 
ve geniş çapta uygulanmaktadır. Yurdumuzda yalnızca Ataköy'de,
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde ve bir kaç endüstri kuruluşunda 
arıtma tesisleri mevcuttur,

H**3« Konu ile İlgili Kuruluşlar :

-Belediyeler : 1530 sayılı Belediyeler Kanunu, 1593 sayılı 
Umumi Hıfsızsıhha Kanunu ve 6785 sayılı İmar Kanunu, kanalizasyon 
işlerini Bele üyelerin mecburi görevlerinden saymaktadır. Fakat 
yukarıda açıklanan sebeplerle, Belediyeler bu görevi gereği gibi 
yapamamaktadırlar,

- tu _or Bankası : 4759 sayılı Kanunla kurulan Banka, beledi
yelere teknik yardımda bulunur ve yatırırları için finansman kredi
si sağlar, Banka 1968 yılından beri bir çok şehir ve kasabanın ka
nalizasyon tesisini Belediyeler adına ele almıştır,

- İmar ve İskân Bakanlığı : 7116 sayılı Kanunla kurulan Bakan
lık, şehir ve kasabalara ait kanalizasyon projelerini yapmak, yap
tırmak ve bu projelere göre tatbikata geçilmesini sağlamak veya yar
dımda bulunmakla görevlendirilmiştir.

Kanalizasyon ve diğer belediye yatırımlarını fij^&nse etmek 
üzere emrinde "Belediyeler Tonu" da bulunmaktadır, f

5 ;  I H

- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı : Kuruluş Kâ&iunu ve Umumi 
Hıfsızsıhha Kanunu bu Bakanlığı, sağlık yönünden kanalizasyon işle
rini denetlemekle görevlendirmiştir.

II-4» Konu ile İlişkili Mevzuat :

Konu ile ilişkili kanunlar aşağıda verilmektedir.



I1-4.1. Medeni Kanun :
- Suların Kirlenmesinin önlenmesi Hakkında :

a»

Madde 680- Ehemmiyetli bir surette intifa edilmekte veya 
intifa maksadiyle suyu biriktirmekte olan kaynakları kısmen olsun 
keserek yahut hafriyat ve inşaat ve ameliyat icrasiyle telvis ede
rek. sahibine veya onda hakkı olana zarar iras eden kimse tazminat 
itasile mahkûm edilebilir. Zarar kasd ve ihmal eseri de fiİse veya 
mutazarrırın hatasına isnadı kabilse, hakim, tazminat itasile mah- 
kiim edilebilir. Harar kasd ve ihmal eseri de iilse veya mutazarrı
rın hatasına isnadı kabilse, hakim, tazminat itası lâzım gelip gel- 
miyeceğini taktir ve icabında keyfiyetini ve miktarını tayin eder.

- Kaynakların Evvelki Haline İadesi Hakkında :
Madde 681- dir gayrimenkul ün isletilmesi veya s i iknası veya 

su tedariki için lâzım olan kaynaklar kesildiği veya telvis edildi
ği takdirde mümkün olduğu kadar evvelki halin iadesi talep oluna
bilir. Maslahat iktiza etmedikçe diğer yerlerde evvelki halin iade
si talep edilemez.

- Suların Kirlenmesinin önlenmesi Maksadiyle Yapılacak
İstimlâk Hakkında :
Madde 686- Ammenin menfaati için bir kaynağın havalisinde 

bulunan arazinin, kaynağı telvisten men zımmında, lüzumlu derecede 
istimlâki talep olunabilir.

II-4.2. Ceza Kanunu :
Madde 394- Halkın içeceği sulara alelitlâk yiyeceği ve içe

ceği şeylere zehir katarak vesair suretle bozarak umumun sıhhatini 
tehlikeye düşüren kimse 3 seneden 10 seneye kadar ağır hapis cezası 
ile mucazaat olunur.

II-4.3. 1593 sayılı Umumi Hıfsızsıhha Kanunu
- İçmesularının Kirlenmesinin önlenmesi Hakkında :

Madde 237- Şehir ve kasabalarda tevzi edilmek üzere celbe- 
dilen su membalarının etrafında behemahâl bir himaye mıntıkası tesis 
edilmelidir. Bu mıntıkaların hudutları sıhhat memurları huzuruyla 
ihtisas erbabı tarafından menbaın gıda hafzası üzerinde tayin edilir.



Madde 238- Himaye mıntıkası olmamak üzere menbalar etra
fında. tayin ve tahdit edilen arazi Belediye mıntıkanı haricinde de 
olsa Belediye tarafından Belediye İstimlâk Kanununa tevfikan is
timlâki mecburi olup bu arazinin mesken yapılmak, ekilmek v.s. her 
hangi hususlar için istimlâki memnudur.

- Suların Mrlerımesinin Önlenmesi Hakkında :
Madde 242- Bere^ nehir ve çayların ve çeşmelerin televü- 

sünii mucip tesisat yapılmasına veya eşhas tarafından bu tarzda te
sisat ikasına mümanaat olunur. Fabrika sularının fenni mahzurları 
tahakkuk eden yerlerde mazarratı izale edilmeden nehir ve derelere 
dökiiİmes i memnudur.

Radde 244- Mahsus kanuna tevfikan Belediyelerce inşa etti
rilmiş ve ettirilecek lâğım ve çirleef mecralarının fenni mahsuru 
olmadığı kabül ve tasdik edilmedikçe dere, çay, nehirlere akıtıl
ması memnudur, fenni us 1 dairesinde mecralar muhteviyatının imha
sı için kullanılacak sahaların meskenlerden uzak olması ve bunla
rın istimlâk edilerek başka suretle istimal edilmemesi lazımdır.

- Fosseptikler Hakkında :
Madde 245-Mecra inşaası mümkün olmayan yerlerde yapılacak 

çukurların fenni vasıf ve şartları Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ba
kanlığınca tayin olunur. Bu çukurların muayyen fasılalarla temizlenme' 
si için Belediyelerce münasip ve sıhhi mahzurlardan salih tahliye 
ve nakil vasıtaları tedarik olunup ücret mukabilinde halka tahsis 
edilir. Çukurlar muhteviyatının dökülmesi için madde 244’de yazılı 
olduğu tarzda bir saha tahsis edilmelidir. Beşeri mevaddı gaitanın 
her nev * i sebze vesaire zeriyata gübre olarak istimâli memnudur.

II-4.4. 618 Sayılı Limanlar Kanunu :
Madde 4- Liman Tîeisli ğinden resmi izin almadıkfja, deniz kı

yılarında iskele, rıhtım, kızak, kayıkhane, tamirhane,5' fabrika, ga
zino, depo, mağaza ve umumi deniz hamamları yapılamak* Liman Reisli
ğinin yasak o't iği yere posa, kül, moloz, safra ve süprüntü ve em
sali gibi şeyler atılamaz.

II-4.5. 5237 sayılı Belediye lelirleri Kanunu :
Madde 13-B) Belediyelerce lağımların yeniden yapılması veya 

sıhhi ve fenni şartlara uygun olarak İslah edilmesi halinde, iki 
buçuk metre derinliğine kadar gömülecek en çok 30 santimetre çanın
daki boru vo kanalın yapılması için harcanan paranın üçte biri yo-



lıuı kenarında bulunan yapı ve arca sahiplerinden alınır. Bu hadler— 
dgn fazlasının masrafları yalnız belediyece ödenir.

Bir yapı veya arsa birden fasla yolun kenarında bulunuyorsa 
hangi yoldaki lafıma ba-ilanmış ine yalnız o yoldaki kısmın masrafı
na iştirak eder. *

D) İştirak payları yapı ve arsaların kıymetleri ve yol üzerin 
deki uzunluklara eşit nalda hesaba katılarak tesbit olunur. İştirak 
payları yapılarda kıymetinin °/o 3 iinü ve arsalarda $5 6 sıra, geçemez.

E) İştirak payları, bu inşa ve tesislerin tamamlanmalarından 
sonra beş yılda ve beş eşit taksitte, Tahsili Emval Kanununa göre 
tahsil olunur. T ksitlerin zamanı Belediye Meclislerince kararlaş
tırılır.

Ancak yıldık taksit tutarı yapılarda yıllık sft.fi iradının 
fo 10'unu ve arsalarda kıymetin fo 2 sini geçemez. Geçtiği takdirde 
bu hadleri anmamak üzere tahsil müddeti ve taksit miktarı ona görej *■ •*

artırılır.

?) Halkın iştirak edeceği masraflar belediye bütçesinden be
lediye gelirleriyle veya istikrazlarla elde edilen paralardan yapı
lacak masraflardır. Hükümetin, özel idarelerin veya halkın yapacağı 
yardımlarla yapılacak masraflar tevzie tabi tutulmaz.

Cr) İbadet yerleri hariç olmak üzere her çeşit resmi gayrimen
kul ler bu masraflara bu madde hükmüne göre iştirak ederler#'

T1-4.6. 6785 Bayıla İmar Kanımıı :
Madde 26- Nüfusu 10.000’i aşan belediyeler ile nüfusu bu 

miktardan az olduğu halde i.1 merkezi olan veya müstakbel imar faa
liyetleri bakı  m ndan nl ana ihtiyacı bulunduğu İmar ve Iskftn Ba
kanlığınca tesbit edilen belediyelerin imar planlarını ve kanali
zasyon projelerini yaptırmaları mecburidir.

Madde 35- tokftn hudutları içinde olup da, itaafr planında belde
nin inkişafına, ayrılmış bulunan saltalarda her ne şekilde olursa olsun;
yapı izni verilebilmesi için :

a) Bu sahaların imar planı esaslarına ve talimatname hüküm
lerine uygun olarak parselasyon planlarımn belediye encümenince
t as d i .k  edil mis bul unutası ,

b) TMana ve bulunduğu bölgenin şartlarına göre yolunun ve 
lağımının yapılmış olması şarttır.



Ancak, bunlardan para ol anyon planları ta'dil: edilin i.ş olmak
la beraber, yolu ve lapımı herıiiz yapı İmmiş olan yerlerde, Beledi
yenin izni halinde ve Belediyece hazırlanacak keşif ve planlamaya 
uyyan olarak yol ve layım! yaptıranlara veya parselleri hizasına 
rastlıyan ve talimatnamede belirtildiği şekilde hissesine düşen 
yol ve layım bedelini peşin olarak Belediyelere verenlere veya 
bu bedel yerine banka kefalet mektubu ibraz edenlerede yapı izni 
verilebilir, kanalizasyon tesisinin yapı bitirilip kullanılmaya 
başlanacağı tarihe kadar yapılamaması halinde, fosseptik veya ben
zeri geçici bir tesis yaptırılmanı yoluna gidilir. Bu yapılmadığı 
tekdirde yapaya külhanıma izni verilmez. Ana tesis yapıldığında ya
pı sahibi veya sahipleri lağım ayaklarını bu tesise bağlamaya mec
burdurlar .

Yol ve lağım belediyece yap-tirı: di y ta' birde, verilen para
da-. artarsa fazlası ilgi.li.ye ödenir, eksilirse tahsil olunur.

Toplu mesken sahalarında, ilr.il i şahıs ve kurumlarca beledi
yenin izni ile bütünü inşa ve ikmâl edilen yol ve lağımın iki tara
fındaki di 'er parsellerin sahiplerinden,kendi parsellerine isabet 
eden yol ve lağım bedeli alınmadıkça, kendilerine yapı izni veril
mez. Alının bu paralar yol ve lağımı yaptıranlara veya bu meblağı 
önceden belediyeye ödiyenlere aynen yeri verilir.

Şu kadar ki, bir yolun iki tarafındaki bütün parsel sahip
leri bahis konusu yol bedellerini ve bir kanalizasyon.şebekesin
den istifade eden veya etmesi gereken bütün parsel sahipleri la
ğım bedellerinin tamamını belediyelere vermedikçe belediyelerin 
bu tesisleri inşa ve ikmâli mecburiyeti yoktur.

Tamamının ödenmesi halinde, teknik zaruretler,olmadıkça, be
lediyeler bu hizmetleri yerine getirirler. Teknik 
diri İ/nar ve İskân Bakanlığına aittir.

H-4.7. 775 Sayılı Kanun :

Madde 26- 25. maddede sözü geçen arsalar yönetmelikte belir
tilen şekil ve esaslar dairesinde ve tesbit olunacak bedellerle, ken
dilerine arsa verilmesi gerekenlere dağıtılır.

zaruretlerin tak-
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Bu bedellerin teşbihinde;
Arsaların devir veya satmalına bedeli, harita ve plan harca

maları, yvl, meydan, park, ote park, çocukbahçesi, yeşil saha, okul, 
nöbet ve benzeri gibi genel hizmetlere ayrılan saha kaybı, yol kal
dırımı, kanalizasyon ve su, elektrik gibi kamu hizmet ve tesisleri 
için yapılan harcamalar dikkate alınır.

İmar ve İskân Bakanlığınca bilfiil yapılan veya yaptırılan 
kamu hizmetleri veya bu maksatla belediyelere yapılan yardımlar 
dolayısiyle, bu hizmetler için hesaplanan bedel yardım miktarı ka
dar düşlirüleb.i leoeği gib-t belediye meclisleri de lüzumlu gördükle
ri takdirde bu maddede sözü geçen mal iyet harcamalarının bir kısmı
nı kendi bütçelerinden ödemek suretiyle indirebilirler.

Bina artışları belinde de yukardaki hükümler uygulanmakla 
beraber tesbit edilecek bedele binanın maliyet değeri de eklenir.

FI-4.8. I58O Sayılı Belediye Kanunu :
Hadde 116- Belediye sınırı içinde bir veya bir kaç sokak 

veya mahalle veya sayfiyedeki emlâk sahipleri üçte ikiden fazlası
nın imzasiyle tahriren belediyeye müracaatla semtlerinde şose, ve
ya kaldırım veya tenvirat veya mecari veya su hatlarının müceddeden 
tesisini veya bel od iye hizmetlerinden olan sair tesisatın teşmil 
veya temdidini talep etmek hakkını haizdirler. Keyfiyet belediye 
encümen ve meclislerince tezekkür edilerek muvafık görüldüğü ve 
mu k t az 3 masraf mecmuumu bithesap işbu tesisattan raüstef itfjblari 
sokak ve matı tilerdeki hor mülkün muzakkafat veya arazi vergisi 
n is be t inde meclis karar iyi e '/O. maddenin 8. fıkrası mucibince iş
tirak hisseleri tesbit ve tevzi ve tevziat 71. madde mucibince tas- 
d'; k elit- rek tosbi.t enlen tesisat masarifinin yarısının defaten 
veya taksitlere .ran t en tediyesini tal iplerin temin .̂ Üya taahhüt 
eylediği takdirde, kararlaşan tesisat icra edilmekle beraber her 
mülke isabet eden iştirak hisseleri sırasiyle sahiplerinden veya 
icra bedelinden deyni ni.sbetin.de ödenmek üzere müstecirlerinden 
meclis kararı veçhile defaten veya taksitlere rapten telediyc ver
gi ve resimleri gibi dans il i Emval Kanununa tevfikajft,|tstifa edi
lir. i.JF

iVîüstecirlorin mutasarrıflara rücu hakları ahkâmı umumiye— 
ye tabidir. Bu madde ahkâmının belediye faaliyeti hududu hârici
ne şamil olan miiessesatta tatbiki için mezkûr müessesenin evvel
ce muvafakatinin istihsali şarttır.



ÎI-5. Hizmetlere Halkın Katılması :

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun III. bölümünde 13.,
L580 sayılı Beıediye Kanununun 116. ve 6785 sayılı tmar Kanununun 
35. maddeleri kanalizasyon tesisleri finansraanma halkın katılması
nı öngörmektedir. Fakat bu kanunlardaki katılma oranları çok düşük 
i).lup bu günün şartlarına uygun değildir. Tahakkuk ettirilen paylar 
(tutar!arının cüz’i olması nedeniyle) çoğu kez tahsil edilmemekte- 
lir.

[1-6, Tarife :
Yürürlükteki mevzuatta halkın işletme ve bakım masraflarına 

{atılmasına yer verilmemiştir. İçme suyu ve elektrik tesislerinde ol— 
îuğu gibi amortisman, bakım ve işletme giderleri gözününde tutularak 
Jir tarife uygulanmasına zemin hazırlayacak mevzuat getirilmesine 
ihtiyaç vardır. İller Bankasınca hazırlanan ve İmar ve İskân Bakan
lığınca Büyük Millet Meclisine sunulan "Bi iy  'k İstanbul Bölgesel Su 
fc kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Canun Taoarısı”nda halkın kanalizasyon tesislerinin bakım ve işletme 
naaraflarina kat1İmas1 öngörüImektodir.

:i-7. İstihdam Durumu : ş '
Yukarıda da belirtildiği gibi 'Türkiye’de yaygın olaralç modern an- 

.amda kanalizasyon yapılması işi, 1968 yılında İller Bankasınca ele 
ılınmış ve bu konuda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir, Bilhâbsa İller 
Çıkarımca 3. Beş Yıllık Kalkınma Plan döneminde, ele alman iş sayı- 
.arı ve işlerin hacimleri çok büyümüştür. Bu durum daha, önce tablo 1 
te özetlendiğinden burada ayrıca detaya girilmeyecekti!^.

. tf
Ble alman kanalizasyon tesislerinin hızla artmasıyla beraber 

ordumuzda belirli derecede kanalizasyon konusunda bilgi birikimi de 
•1 uçmuştur, Ancak bu gün içinde kanalizasyon 3ektöründsfe yeterli sevi- 
ede ve yetei'li sayıda eleman yetişmiş olduğu söylenempM.

tiler Bankasınca 1968 yılından bu yana kanalizasyon işleriyle 
lgili işlerde istihdam edilen eleman sayısı Tablo:2 de özetlerunek- 
edir.



ıllar
1968
1969
1970
1971 
1979 
1973 
'1974
1975
1976

Mühendislor
5
10

15
20
25
30
40
60
60

Di^er 
Tek.Dİ,

1
1
2
3

15
15
20

30
40

Yardımcı elemanlar 
ve Tektiisyenler

2

15
20
25
30
40
50
60

Toplam
8
16
32
43
65
75
100
130
160

Bilhassa Bölgelerde gerek teknik personel gerekse diler yar
dımcı personel hazan içme suyu hazan da kanalizasyon işlerinde is
tihdam edilmektedir. Yakarıdaki tabloda bu durum dikkate alınmıştır.

II-8. Tıkanıklıklar ve Seherleri. :

I1-8.1. Finansman :
Belediyelerin gelir kaynakları gayet cılız olduğuna»^ ve yü

rür! tikteki mevzuat, ve lıcr şeyi devle iten beklemek alışkanlığı yüzün
den, halkın etkili bir şekilde maliyete katılması da mümkün olmadı-Hu 
darı kanalizasyon tesisleri için gerekli finansman sağlanamamaktadır. 
belediyelerin bu mali aczi, bütçelerinden yapacakları yatırımların 
gayet sınırlı olmasına sebep olmaktadır.

öte yandan belediyelerin baş vurdukları esas kredi müessesesi 
iller Bankası .tun sermayesi ile İmar ve İskân Bakanlığı 0mr indeki 
'belediyeler fonu" yetersizdir. İller Bankası halen, fakir yani kre
di alma gücü zayıf bulunan belediye! erin dahi çeşitli, 'işler i.çin 
talepettikleri kredileri karşı1ayacak öz kaynaklara sahip değildir. 
24.1.1975 tarihinde "akanlar Kurulunca iki milyar liraya çıkarılan 
sermaye ye terli ol »tınmaktadır.

İller Bankasının genel işletme gelirlerinden, Bankanın cari 
harcamaları çıktıktan sonra geri kalan mali olanaklarının tümü yıllık 
yatırım programında yer alan işlere ayrılır. İl!er Bankası tüzüğünün 
3 i. maddesinde iteri sürülen koşullar gözününe tutularak, belediye— 
her bankaya borçlandırılır. Bu yoldan sağlanan kredi genellikle



finansman gereksinmeğini karşılamaya yetmez. Ortak idare nüfusu 
50.000'den az kir belediye ise ve mezbaha, içme suyu, elektrik,
kanalizasyon tesisleri için finansman sağlanması 3öz konusu ise 
belediyeler fonundan da yararlanarak ortak idareyi borçlanabilece
ği en 3on sınıra kadar borçlandırma olanağı vardır, "^elediyeler 
onundan borç olarak yapıları yardımlar faizsizdir.

Nüfusu 50.000'den az olan belediyelerin harita, imar planları, 
içme suyu, elektrik ve kanalizasyon projeleri için gereken finans
man kaynağı belediyeler fonudur. Bu hizmetler için $ 5 faizli banka 
{re disine başvurulmamaktadır.

Borçlandırma ile gereken finansmanın tümü sağlanamıyorsa o 
takdirde borçlanma gücünü yitiren mahalli idarelerin, finansman açı
lını gidermek amacı ile genel bütçeden yapılan bağış biçimindeki yar
lı ma başvurmaktan başka çaresi kalmamaktadır.

II-8.2, Teknik Personel :
Kanalizasyon konusunun ele almışı Türkiye’de çok yeni oldu

ğundun henüz gerekli bilgi birikimi olmamıştır. Bu bakımdan kanali- 
sasyon sektöründe yetişmiş teknik personel bulma zorluğu vardır.

İI-8.3. tmar Planları :
Yürürlükteki yönetme]ik ve malzemenin ömrü bakımından kana— 

.izasyon projeleri 30 yıl içindeki gelişme dikkate alınarak hazırlan— 
aktadır. Bıı sürenin imar pl'nl 'i düzenlenmesinde 11-20 yıl olarak 
.Tınması proje tanziminde bazı aksaklıklara sebep olmaktadır.

Beldelerin 30 yıl içinde ne şekilde gelişeceği, iyi etüd edi— 
erek hazırlanmış imar piyanları ile tesbit edilebileceğinden bu ni— 
elikte imar planı olmayan beldelerin kanalizasyon projeleri tüm 
Tarak ele alınamamaktadır. Yeterli imar planı olmadan, hazırlanan 
ısmî kanalizasyon projelerinin yapılması ve bunlara göre tatbikata 
eyilmesi yatırımların isabet derecesini azaltmaktadır.

I-8.4. llalzeme ve Standartlar :
Kanalizasyon tesislerinin fenni esaslara göre yapılmasını 

ağlayacak teknik şartnameler hazırlanmıştır. Bu şartnamelerde 
tıfta bulunulan normlardan az bir kısmî da tercüme edilmiştir.

Daha ziyade Alanya'daki tatbikat gözönünde bulundurularak ha- 
irlanan şartnameler, dünyanın diğer yerlerindeki tatbikatlarda 
taştırılarak yeniden gözden geçirilmelidir.



Kanali zaayon tesisi eriyle ilgili bazı standartlar yayınlan
an olmakla beraber banların sayını yetersizdir. Bilhassa arıtma 
lesislcri ve alıcı ortamlarla ilgili standartlar henüz hazırlanma
lı ş tır.

Mecra biçimindeki kanalizasyon ağının ana malzeme»i. beton bo- 
•udur. Bu gün için şantiyelerde istenilen evsafta beton boru imal 
(dilebildiği muhtelif labratuvarlard.au alınan deney sonuçlarından 
ulaşılmaktadır. Ancak endüstrileşmiş boru imalâtı yoktur.

1-8.5. Bakım ve İşletme :
Yukarıda belirtildiği gibi ülkemizde modern anlamda kana- 

.izasyon inşaatı son yıllarda başlamıştır. Bu sebeple kanalizasyon 
;esislerin in bakım ve işletilmesi konusunda yetişmiş personel sayı-
ı çok azdır.

;I-9. Yabancı (ilkelerde durum :
Dünya Sağlık Teşkilatınca 1971-197? yıllarında 91 adet gel iş

lekte olan ülkede yapılan araştırma neticesinde;

- Şehirsel alanlarda nüfusun ancak °/o 28*inin kanalizasyon sis
sem ine sahip olduğu,

- Kırsal alanlarda ise nüfusun # 92‘sinin su ve kanalizasyon 
ı is teinlerinden yoksun olduğu görülmüştür.

Kanalizasyon işleri belirli bir şehirleşme düzeyi ve konut 
ıtandardı gerektirdiğinden tesis ve işletme masrafları ağır o1duğun- 
lan, projelendirme, inşaat bakım ve işletmede yetişmiş personel ge- 
•ektirdiğinden ancak gelişmiş ülkelerde ileri aşamadadır. Tablo: 3 
le görüleceği gibi Japonya’da bile 1970 yılında ancak şehir nüfusu
lün /o 11*inin kanal izasyon sistemine sahip olması anlamlıdır.

Gelişmiş ülkelerde nüfus yoğunluğu yüksek olan yerlerin pis 
luları mecralarda, düşük olan ve kırsal bölgelerde ise fenni fos- 
leptiklerde toplanmaktadır, fosseptiklerde durultulan pis suların 
ıkar sulara göl ve denizlere verilmesinde de gereken hallerde arıtma 
iartı ileri sürülmektedir. Şehir ve kasabaların şebekeleriyle top- 
.anan pis suların ileri kademede arıtılması pahalı ve külfetli ot
luğundan ancak gereken hallerde buna baş vurulmakla, ekseriya ile- 
*i kademede arıtma şartı aranmayan çözümler tercih edilmektedir, 
irıtmanın hangi kademede olacağı, arıtılmış suyun verileceği alıcı 
ırtamm (nehir, göl, deniz) niteliği ve kullanma amacına göre sap
lanmaktadır .



Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerindeki kanalizasyon du
nunu Tablo:3'de özetlenmektedir.

Cazı Avrupa ülkelerinde şebekeye ve tasfiye tesislerine bak
lanmış nüfusların bu ülkelerin toplam nüfusuna oranı ise Tablo: 4 
de verilmektedir. Tablodan görüleceği gibi gelişmiş Avrupa ülkele
rinde bile bütün kanalizasyon pis suları arıtılamamaktadır•

■beniz kıyısındaki ülkelerde ise pis sular ya belirli bir arıt
maya tabi tutularak veya doğrudan doğruya denize deşarj edilmekte
dir. Akdeniz kıyılarında pis su deşarj durumu Tablo:5'de verilmiş
tir .

II-9. Yabancı Ülkelerde Durum :

I1-9.1. Mevzuat :
- Batı Almanya :

1960 yılında yürürlüğe giren "Çerçeve Sular Kanunu","İmar 
Kanunu" ve "Bu Yolları ivanunu" ile pis sulara ait tesislerin yapımı 
finansmanı, bakım ve işletilmesi ve çevrenin kirlenmesinin Önlenme
si hususlarında gerekli, hükümler getirilmiştir. Federal kanunlarla 
getirilen ana hükümler eyaletlerin çıkardığı kanun ve tüzüklerle da
ha. de t.aylandırılmış tır. Kan.'il i zasyon tesisleri yapımı belediyelere 
a i t b i. r gö r e vd ir,

İşletme ve bakım masrafları da eyaletlerin çıkardıkları tüzük 
esas alınarak belediyelerce düzenlenen tarifelere göre tahsil edil
mektedir. Akarsuların kirletilmesi çeşitli eyalet ve akış havzala
rına .göre tarifeye bağlanmaktadır.

- Fransa :
Kanalizasyon tesisleri olması zorunlu beldeler çeşitli 

yasa ve kararnamelerle saptanmıştır. Ayrıca afete uğrayan bölgeler
deki beldelerle, su kaynaklarının kirlenmesine yol açacak beldeler, 
kanalizasyon tesisleri yapmak zorundadırlar.

Belediyeler, gerekli etüd ve projelerin yapımında devletin 
teknik örgütünden ücret karşılığında yararlanabilirler*

Tesislerin işletme masraflarını gerçekçi bir şekilde yansıtan 
tarifelerle tesislerden yararlananlardan ücret alınmaktadır. Ayrıca 
akarsuların kirletilmesi bir tarifeye bağlanmakta, tahsil edilen 
ücretlerden arıtma tesislerinin finansmanında yararlanılmaktadır.



II-9.2. Finansman :

- Batı Almanya

Belediye yapım giderlerinin en az fi 10’unu karşılamakla 
yükümlüdür. Finansman' için ayrıca halk katkısı, şebekeler-özellik- 
lc arıtma tesisleri-için devlet ve eyalet bütçelerinden yardım ya
pılmaktadır.

- Fransa :

Tesisleri yapmak belediyelerin görevidir. Ancak giderlerin 
yüksekliği bağış ve kredi şeklinde devlet yardımını bir prensip ha
line getirmiştir. Devlet yardımı yalnız yeni, tesisler için yapılır. 
Kamulaştırmaları, basit bakım ve onarıaıı kapsamı içine almaz. Mev
cut binaların bağlantı hatlarının yol ve kaldırım altındaki kısım
ları içinde yardımda bulunulur.

Devlet yardımı kırsal bölgelerde Tarım ^akanlı jınca, kentsel 
bölgelerde İçişleri Bakanlığınca yapılır.

İçişleri bakanlığı, bağışlar için bir barem saptamıştır* İç- 
mesuyu ve pis suların uzaklaştırılması için belediyece uygulanmakta 
oltin tarife yükseldikçe bağış oranı da artar. Döylece mahalli idare
nin katkısı teşvik edilmektedir. Ayrıca arıtma tesisleri için bn ,ış 
oranı şebeke tesisi için sağlanandan yüksektir. Bağış, tesislerin 
!-'eş !.r bedeller i n in lğ 20 ila 60 * x e nsırda değişmektedir.

Bağış belediye birliklerine daha yüksek oranda sağlanır. Ar- 
20 ila <fo 30 arasında olup devlet bağışları dışında çeşitli 
kurumlan bulunmak tadır :

' - "La caisse do s d e post et oons Lgnations" c,t 9,25 faiz ve 30 
yıl vade,

- "Le credit foncier de France" c/-- 6-10 faiz ve 15-20 yıl vade,

- "La caisse d*aide â l'eguipement den collectiris Locales"
6,5 faiz ve 15 yıl vade,

İle bağış ile karşılanmıyan proje bedeli bölümü için krediler 
açabilir.

t İŞ fo
kredi.



TABLO: 3
Bazı Ülkelerde Kanal ızas.yon Durumu (1970)

Kentsel Nüfus
Km Toplam Fenni İçme Kunalizasyo-

Alan Nüfus başına Nüfusa suyu olan nu. olan 
(1000 km) r/li İv on nüfus oranı M) (%)______

ka
r 1000 34 34 43 75
şistan 1500 25 17 8 31 8

rya 11? 1.2 11 10 50 26
rya 936 56 60 ?3 22 Ook az

atı 60 13 217 20 36 14
intan 3300 562 170 21 39 34

460 10 22 47 77 5
nya 370 98 266 68 69 11

an 10.2 3.2 34 4 69 96 + az
Pinier 299 39 130 34 55 4
and 518 37 71 15 52 az
1 Amerika
i lya 8512 94 11 57 53 29
Amerika - 15,3 34 50 40
emala 110 5.2 47 31 45 45

»•ka - 52 - 5.7 64 26

ak : Community 7astewater Golleetion and 
Disposal, D.A.okun D.G.Ponghis. 
WHo.np.5,1975



TABLO: 4
Bazı Avrupa ijlkelerin.de Kanalizasyon ve Arıtma 
 _____________ Tesisleri Uy.Tul .aması

flke Şebeke (^) Arıtma Tesisi (°Z)

ılmanya 75 40
’ransa 40 16
Çekoslovakya 44 -
îo.İlanda 26 -
İsviçre - -

ıVusturya 26 9

[aynak : Kuruluşundan bugüne kadar İller Bankası (Cumhuriyetin 
yıl dönümü dolayısiyle yayınlanmıştır)

TABLO: 5
Bazı Akdeniz Ülkelerinde Pis Su Arıtımı

‘lke Pis su diaposal sistemi
s p arıya İ> 92 arıtılmadan veya ye ters is 

ma ile,
talya CA> 90 arıtılmadan,
un an is tan r’ 97,5 arı 11 İmadan,
ısrıs Tarımda kullanılmaktadır,
Uhnan Arıtılmadan denize deşarj,
srail 870 m deşarj borusuyla denize veril

mekte,

ayna!: : European Federation for the protection of Waters (FFPA') 
Information Bulletiıı ür.20, June 1973



II- PLANLaHA :

II-l. n-etıal Politika. :

İskân edilmiş yapıİnran hepsinin ekonomik ve teknik nedenlerle 
ranalizasyon şebekesine bağlanması mümkiin değildir. Bu husus yalnız kir
pi bölgelerdeki seyrek iskânlı evler için değil, aynı zamanda bir şeh- 
hin kenar bölgeleri içinde beyledir. Teknik bakımdan daha, iyi vo eko- 
loralk yönden tahammül edilebilir bir çözüm bulunmaması sebebiyle bu 
;Li.r binaların problemi çok gözlü fosseptiklerle çözümlenmelidir. Halk 
»ağlığını korumak bakımından kanalizasyon tesislerine gereken önem 
/■erilmeli, bu gün olduğu gibi tesislerin mühendislik yönü kadar sağlık 
rönüne de önem verilmelidir. Ancak bu takdirde akar suların, yeraltı 
sularının ve toprağın kirlenmesi nedeniyle ortaya çıkacak ekonomik ve 
ıijyenik mahzurların ortadan kaldırılması mümkün olabilecektir.

Kirlenme yoğunluğu ve üretilen pis su miktarı yönünden arıtma te
sislerinin evvelâ büyük şehirlerde ele alınması uygun olacaktır.

viradiye kadar yabancı ülkelerdeki uygulamalar (örneğin Fransa, 
•iısır) ve yurt imkânları .göz ön ün e alınarak tesisi ele alınacak kasa
balarda halihazır nü Pus alt sınırı tun 10.000 alınması uygun bulunmuş
tur. Bunun dışında mevcut imkânları daha iyi kullanmak için proje ve 
tesisi ele alınacak şehir ve kasabalar, halk sağlığı, turizm ve i.mar 
planlarının mevcut olup olmaması krit rlerine göre değerlendirilmiş
lerdir.

Belediyelerimiz kanalizasyon konusunda gerçek ihtiyaçlarını kes- 
tiremed diklerinden bu konuda hüyLik taleplerle karşılaşılmak tadır. İh
tiyacı fosseptiklerle gideri l.obf eoek bir çok belediye mecra biçimin
de tesis talep ettiği gibi, bazıları da doğru dürüst yol kaplaması ol— 
jnaya» yerler için yağmur suyu şebekesi istemektedirler.

Kanalizasyon şebekesi birinci kademede durumu elverişli sahalar
dı yapılmalıdır. Zamanla su kullanma yoğunluğu artan ve öteki şartla
rı da düzelen sokaklarda da mecralar yapıp şebekeye bağlanmalıdır,

"irinei kademede toplama sistemleri yapılıp üretilecek pis su
yun miktar ve kalitesi hakkında gerekli ve yeterli bilgiler elde edil
dikten sonra arıtma, tesislerinin yapımına geçilmelidir.

tabancı ülkelerdeki tecrübeler göstermiştir ki; Belediyeler, ge
nellikle mansap şartlarını iiımal edip şebekeyi tesis etmeyi hedef al
maktadırlar. Bunu önlemek için en etkili yol «Emnm» parasal açıdan be
lediyeleri etkilemektir, Fransa'da kademeli olarak gerçekleştirilen 
kanalizasyon tesislerinde şu usûller uygulanmaktadır.
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Devlet ve valilik sübvansiyonları arıtma tesi.3İeri ele alın- 
ı.ak kaydıyla öngörülmek, Led i . r. Bun «m için de 'erçekleştiri1 mis gebe
re toplam uzunluklarına ait alt sınırlar sap toruma tır. Arıtma te
lisleri için subvansiyonlar, •’ • :h -İt, sıwarların gerçekleşmesi
talinde uygulanmaktadır. Alt sınırlar şu şekilde belirlenmiştir, 
ırıtma teSisinde mekanik ve biyolojik arıtma aynı Ünitelerde yapı
ncaksa arıtma tesisi yapılmadan önce şebekenin liııer olarak 60 
nın gerçekleşmesi gerekir. Seçilen arıtma sisteminde mekanik ve bi- 
olojik arıtma ün i telerit. den önce mekanik arıtma üniteleri, bilahare 
•iyolojik arıtma üniteleri yanılacaktır, Mekanik arıtma tesisi şebe- 
enin i iner # 65’i, biyolojik arıtma tesisi ise şebekenin liner 
80* inin gerçek!eşmesinden sonra ele alınacaktır.

aUnak : Associatian Generale des j^ygiennistes et Teohniciens Muni- 
ei.0Hux, 1064 yılı Ghanoble Kongresi

Sanayi su! arma n on ti d ması te-: .ik ve el.' ./deden problemler 
o/urdu gıırı’an bunları ait suları \endi tesisi rinde bilfiil arı tanla- 
a vergi bakıcından kolaylık gösterilmesi düşünülebilir.

El-?. Beş Yıllık kalkınma Planlarında Seçilen tikeler 
ve tikelerin Gerçekleşme Burumu :

. — ——     mm—mm ■ rntkm ~ mmm    ....................................................................................................... ........... .....

CI-2.1. Birinci Bos Yıllık Kalkınma Planında Kanalizasyon :
1. Beş Yıllık Kalkınma i lanında kanalizasyon tesisleri için 

C.annli zasyotı konusunda, yur iomuzda bütün belediyelerin bu tesisle— 
in yapımına geçmesini uzun s ireli bir problem olarak ele almak ge
celidir. İstanbul ve Ankara gibi en büyük şehirlerimizde dahi kana- 
.zasyon tos .inleri şehrin ancak bazı semtlerini içine almaktadır. An
ık, bir kanalizasyon tesisinin yapılması ve şerektigi şekilde işle— 
(bilmesi için, hektar başına en az 0,85 İt/sn kapasitede şehir suyu 
ıllanıİması gerekmektedir. 1967 yılında bu kıstaslara uygun 160 şe- 
r ve kasaba vardır. Bunlardan ivedilikle ele alınması gereken 
t’ınm tesis maliyeti 1 milyar 160 milyon Tl. olarak talimin edi.lmiş- 
r. Yalnız İstanbul şehrinin kanalizasyon yatırımı ihtiyacı 2,6 
lyar TL.sı olarak hesaplanmıştır."

Yatırımlar bölümünde ise; "Kanalizasyon konusundaki yatırımlar, 
lediye kaynaklarındaki artış gözönünde tutularak 5 yıllık plan dö- 
mi sonunda düşünülecektir. Bu konudaki projelerin yapılmasına hemen 
şlanacaktır. Plan döneminde kiri i suların zararsız ha.l e getirilmesi 
e ilgili yatırımlara .ma.lıall.i İdarelerince 20 milyon Ti.sı harcanacak—
r«"



T e di) i rİH.r bölümünde; "a. beledi vel erin, ver. eli iki e, programlı 
ve uzun sureli işlere ve yatırınlara ayrılacak ödenekleri yetersizdir. 
Bu sebeple, bu hizmetlerin gerekti j, i tesislerin kurulmuşı vo işletilme 
si sırasında halkın gönüllH i.u u -L -Liiitlo X teşvik edilecektir.

b. Halka temizlik ve saflık işlerinde görevler veren mevzuat 
sıkı bir şekilde uygulanacak ve bu konuda gerekli araş t imalar yanı
lacaktır,

e. Bu tip hizmetler için gerekli tesis ve gereçlerin standar
dizasyonu gibi tedbirlere önem vererek maliyet düşürücü, yollara gidi
lecektir.

d. B0lediye hizmetleri tesisleri için niteliği yüksek, reviz
yon ve bakım ekipleri meydana getirilecek ve bu ekiplerin hizmet içi 
e ğ iti. r ile geni ş 1 o t i İm e s i n e çalı s ılac ak tır." d en i İm ekte d ir.

Yukarıda açıklanan tavsiye ve tedbirlerden hemen hiç biri
si 1, Beş Yıllık Plan devresinde dikkate alınamamıştır. Bunun başlı
ca sebebi belediye kaynaklarında önemli bi.r artış olmayışıdır.

îviali acz içinde bulunan belediyelerin kanalizasyon işleri; 
kaynak yetersizliğine ilaveten merkezi kuramların teşkilatlanamaması 
nedeni ile merkezi bir plan düzeni içerisinde ele alınamamıştır. Be
lediyelerin bu dönem içeri .-.indeki yatırımları yılda 10 milyon Tl. sı 
civarında olmuştur. Bu yatırımlar, daha çok tamir ve bakım için sarf 
edilmiştir. Bunlar belediye!erin kendi bütçe imkânları ile ele alın
mıştır. l'isa a en bu çeşit yatırımlar planlama kapsamı içerisine direkt 
olarak girmemektedirler. Buna rağmen ilgili kuramların teşkilatlana
rak bu işlerde belediyelere .yo l güs termeleri gerekmiştir,

balkın kanalizasyon işlerine gönüllü olarak katılmaları bahis 
konusu olmamaktadır. Ancak bası kanuni müeyyidelerle mecburi katılma
ya zorlayabilmektedirler. Bu sebeple, planın bu konudaki tedbir tavsi
yesi işlememiştir.

Kanalizasyon ana malzemesi olan beton boruların, s tandartla
fının. TSE*ce hazırlatılması teşebbüsü de bir sonuç vermemiştir.

Öte yandan merkezi organların teşkilâtlanmaması ve kanalizas
yon tesis ve işletmelerinin çok az sayıda olması sebebiyle bakım ve iş 
Letme personeli yetiştirilmesi işi de gerçekleşmemiştir.



III-2.2. 2. Beş Yıllık Kalkınma Planında Kanalizasyon :
2. Beş Yıllık Kalkınma Planında belediye hizmetleri bölümün

de bu sektör için;

"Türkiye’de başlıya» hızlı şehirleşme hareketi ve bunun, ya
nında ortaya çıkan gecekondu problemi, belediyelerin zaten, sınırlı 
olan finansman kaynaklarını büsbütün yetersiz hale getirmiştir. Ge
lirlerin ihtiyaçlardan çok daha yavaş artması belediyeleri kendi gö
revlerini yapamaz duruma düşürmüştür. Ayrıca 1Ş80 sayılı Kanunla be
lediyelere verilen görevlerin günün şartlarına, uymayışı da belediye
leri. çözümü güç sorunlarla karşılaştırmaktadır" denilmektedir.

Yatırımlar bölümünde :

Kanalizasyon ve
Yıllar diğer yatırını!ar
1968 110
1969 124
1970 140
1971 1; 6
197? 170

”00 milyon Tl.
yatırım öngörülmüştür. Bu rakam!ar tablodan da anlaşılacağı gibi, 
kanalizasyon sektörü, yanında di -er yatırımları da içine almaktadır. 
Tedbir olarak da aşağıdaki hususlar belirtilmiştir.

- Belediyelerin genellikle programlı, uzun süreli işlere 
ayıracakları ödenekler yetersizdir. Belediyeye ait hizmetlerin, bu 
arada kanalizasyon hizmetinin uygun beldelerde, objektif esaslara 
bağlı usûllerle istifade edenlerden alınması bir zaruret olarak ka
bul edilmektedir, halkın bu hizmetlere gönüllü katılması teşvik edi
lecektir.

- Bu tip hizmetler için gerekli tesis ve gereçlerin standar
dizasyonu gibi tedbirlere öne/n vererek maliyet düşürücü yollara gidi
lecektir .

2. Beş Yıllık Plan döneminde de belediye gelirlerinin arttı
rılması, halkın e t k i l i  bir şekilde masraflara katılmanı, tesis ve ge
reçler in standardizasyonu sağlanamamıştır.

Anoak bu dönemde İller Bankası ve DSİ’ce kanalizasyon pro
jeleri ve uygulamaları ele alınmış ve belirli seviyede bir ilerleme 
kaydedilmiştir.



B .  B e :  Y ı l l ı k  .  !  n r ı  " c r e  i r l 0 ,  f i l l e r 1 . ' ,  j ö r -  + l l e r  Bunka- 
r ; c a  ile r l ı r  :;.! i  '  s ı .  ı s ı  v e  gerçekleşti r T  l e e  v a b : r i "  '  v e -

lmektedir .

Yİ e alim n +. r G c re aklı ~t i .  r  . i  1 e :  i
Yıllar s ayısı______________  y e 11 r  ı  y ( ra 11./ o n ) İL

1968
iop.o ^ _

1970 6 1.560
1071 ;?n 10.  73
1977 ’ 06 kO.8^-4-

DSÎ G e 11e 1 Müd ü r 1 ü ?v. aracılığı ile ya e t  ı  rıl  n n tat a nbu l,îz 'mir
1 Ankara kana 1 i  z a sy o n ma ster olanları be *..rı  i  öne rallide bitir il": i  _ —

:i- ? .  Eeç Yıllık Kalkiijn: İranda Kgrı:;lk'^ o:ı:
5.Be;-; Yıllık Krİkinmu Ularında kan:-lir . .- .saGu ’r-rr.uirendi planlı

11C . V-.; Y. 'o i. -- . Vj. _L i * J- ' _l. Ij. y

"lianelizus, on koiiUourYu l.Beç kıllı!:  İlan nönenlûGa ,nl;n:
fo. ' ie iu;;ırlo.njası,  i .  . . .a--.  •;  pcY-ı.’r lanrıın; B  eİGuiyo kaynaklariiiv.aki .
t*tı- _vz:k ' '• . . 'do tu tul k ?c:;.  kılliK Yİ an dono : İn. sonundu -iYpknki. esi

' r> "■ X. % »— O J-OC il  İlk ılı .  .  "ı;o lx. .  İst;  bu konu için belirli  
  t .  . :  ,  u. j  u. j .x .ivi - 'u pj.  o,,e s a.\  1 ol *; 1. ı  b 1 r  .  1 .

"Yİ- i . l ı  .Ynn.-:vbo kanalizao. ua besislerindokY yetersizliğin
, . , *1’• -a u-, turi7.-u.in pelinleri

Y o r u l  k i k .  o  b e l i r l i  c u  • u . j . .  p e l e i a t i r . Ö z e l l i k l e  s a p l ı n  s o r u n l a ,  - ı  
a*'•/on önerini kana !■*: ar bıcaıietı; .- .Bunun sonucu olai’a'/:  bu dönenle

yeklerde b i yük bir artır ol .u.ytor. " 
ur.ıe y.rı  cı olabilmek için İlci plan Ykve İrde,

7 - j .; ' ı..i k.' j •• ü . ' !  .1 ~X j i .  r  * 1 .L* 1 J iil  • i .  .  ;  JİÖİ. X "H Olila XX^İ!Lİ 0 . ' . t  ■ li  .  'V.J/İ.
•- -n kİ .. .. İ.I.-L jj X G r C ?_ • . iic.. j. : .• •"* '.X: X ' r . . .  L- XX f_ ’.Lİl i/” JJ '0;_ji'Yik.,.^.'.’

1 •,. • o 1 ...v. ; ■ v.Yj ,,1 r4 t»C- : İp ... *P f w U- — O J.. ! ( . . ! •  - 1 *0 W'. I u. . X ---i-iv - - X - -i- -1» -u ff

"Ancrlc, bu onbaluj/u men 1.ana].inyo 'onunu ••rrOrû onz.eri ;  
b-.* te-jv ;aak..k biio ■' ^n; • .'O; ;1 ık s t.onu .rtjo..rıua u;;y]i t i. kn-

uknno: :  kv^.ur _ kr.Büo' no-..eni b -1 ,r. .  l t ,  .-Y rk ;  ali  ü"cs"-l ' . 'kler: 
te 'Y . ■- ’.  1 o.: ' : ,  v ;  cenan İp y"nk :• tl  o..  c.G.ı m...  an i -i  .c .
U ooj. 7 '  Y.l •ak'." ' , : ; ; :  o-kaa .



" ı J z u n  Dönemde Gelişmeler" bölümünde ise "S an ay i  leşnıe ve şe
hirleşmenin. gelişmesi ile birlikte kanalizasyon ihtiyacı gittikçe da
ha belirli  şekilde anlaşıldı ğmdan bu kon ad aki.  taleplerin artması bek
lenmektedir* Uzun donemde bu taleplerin karşılanması için basit,  ucuz 
teknik ve sağlık yönünden güvenilir kanalizasyon sis temlerinin gelişti
rilmesi.  zorunlu olacağı" belirtilmektedir.

3.  Deş Yıllık Plan Hederleri kısmında ise;

" 3.  Plan dönem iııdo daha önceki yıl  Vır da başlamış olan 
pro.ieler tamamlanacak, mevcut kanalizasyon sistemlerinin standartları 
yükseltilecek ve yeni kanalizasyon sis temlerine başlanacaktır."  denil
mektedir .

Planda kanalizasyon tesisleri için öngörülen yatırımlar ay
rıca belirtilmemekte, plan süresince içme suyu ve kanalizasyon içi.n 
toplam 3 milyar liralık bir yatırım hedefi konulmaktadır.

Kanalizasyon konusunda "İlke ve tedbirler" bölümünde ise 
aşağıdaki kayıtlar bul urun ak tadır j

"metropoliten alanların içmesuyu ve kanalizasyonu Devlet Su 
İşleri Genel il i l  d Ur .1 üğu yönetiminde yapılacaktır.  Belediye hudutları 
içerisindeki çalışmalara tiler Bankası Genel ‘«n/iürlüğü, köylerle ilgi
li  çalışmalara da Yol,  Su llektrik İşleri Genel Müdürlüğü katılacak, 
yatırımın finansmanına mahal 1 i  kaynakların katkısı  sağlanacaktır."

"İçmesuyu, sanayi suyu ve kanalizasyon konusunda projeni,  
inşaatçı ve işletmeci eleman yetiştirmek, yurt koşullarına uygun ilke 
ve yönI,em geliştirmek üzere gerekli e ' itim ve staj  olanaklara kullanı
lacak tır."

"İçmesuyu, sanayi suyu ve kanalizasyonun biribiri  i le olan 
ilişkisi  de gözöniine alınarak yurt çanında içme ve sanayi,  suyu ile 
kanalizasyon ihtiyaçlarının değerlendirilmesine dayalı bir ana plan 
hazır'I  anacaktır."

Yukarıda sıralanan ilke ve tedbi r.l .erin 'en uygun çözüm yol
larına yönelik: oldukları ve gerçekleş t  irild ideleri söylenemez, ^ i  tekim 
bunlardan bazılarının değiştirilmesi cihetine gidilmiştir.Ayrıca met
ropoliten olanların kanalizasyon işlerinin, İller Bankasınca yaptırıl
ması yı llık programlara alınmıştır.

3* Beş Yıllık Plan döneminde İller Bankası programına giren 
kanalizasyon işleri sayısı  ve yıllık yatırım!ar aşağıda verilmiştir.



Programdaki Yıllık Yatırım
^ı 11ar İş sayısı (milyon TL. )
1973 47 71.794.OW>
1974 63 170.794
1975 71 291.981
1976 106 530.378 (revize program)
1977 170 905.737 (Teklif)

III-3. Kına ve Uzıın Vadeli. Planlama Esasları :

Bundan önceki kanal 1 za ayon planlama rap o r 1 :ı rı. hazır 1 arıırken 
kanalizasyon tesislerinin biAyak yatırın gerektirdi :;i, mali ve teknik 
olanaklarımızın kıçsa sürede bütün be İd elerin, kanalizasyon işlerinin 
ele alınıp yapılanası için elverişli olmadı4,1 »özününde tutularak ön 
planda yanılması gereken tesisler iyin bazı kriterler getirilmesi zo
runlu görülmüştür. Bu kriterler,

— Nüfusu 10.000'in üstündeki kırsal karakterde olmayan ve 
ev iç donatımları fennj olan beldeler,

— İmar Planı yeterli olanlar,
— Yeterli içme ve ku'i 1 anma ".oyu saylanmış ve saklanmakta olan

lar,
— He tropoller ve böl e gelişme merkezleri,
— Turistik önemi olan beldeler olmak üzere saptanmıştır.

Bu yüne kadar yukarıdaki kriterler güzön'ne alınarak öncelik 
yön teren beldelerin kanalizneyon isleri programa alınmıştır. Ancak 
d i yer b e 1 e d iy o 1 er d en de kanalı zn.syon işlerinin programa alınman? ko
nusunda devamlı dİ?;1 r gelmektedir. Bu talep.lor gelecek yıllarda da 
artarak devam edecektir.

Her ne kadar 6785 sayıl 1 imar üaımnu *nun 26. maddesinde nüfusu 
10,000' i aşarı •belediyelerin kanel izasyon projelerini yaptırma mecbu
riyeti konulmuş ise de, bu konuda yetişmiş teknik personel azlığı, 
proje yaptırmada karşılaşılan güçlükler ve yatırın imkânları gözönü- 
ne alınarak' işlerin belirli bir- öncelik sırasıyla ele alınmaları zo
runlu olmak tadır.

Bu sebeple 4. Beş Yıllık Plan döneminde, gene yukarıda bahse
dilen .kriterlere göre bereket edilmesi, hatta halihazırda programa 
girmiş olan ve özel durumları bulunan isler haricinde nüfusu 50.000 
den küçük yerleşimlerin kanalizasyon işlerinin ele alınmaması, mevcut 
şartlar dahilinde el o alınmış işlerin geregi gibi yürütülmesi bakımın
dan yararlı olacaktır.



Uzun vadeli yatırımlar hakkında şimdiden. gerçekçi t al uıı inlerde 
bulunma olasılığı yoktur. Hu bakımdan, bu raporda sadece 4. Beş 
bıllık Plan Dönem ine ait yatırını tahminlerinde bulunulacaktır.

IV“ YATIBIM PimPAIfll :

17-1. Tesislerin lüle Alınmasında Gözetilecek öncelik Sıraları :

thtiy acın büyüklüğü, mali ve teknik olanaklarımızın amirli 
limanı nedeniyle, tesislerin ilk yatırını, bakım ve işletme masrafla
rının ekonomikligi gözönünde tutularak yıllık programlara alınacak 
işlerin titizlikle seçilmesi zorunlulu iu vardır. Böylece yersiz ya
tırımlar önlenmiş ve aynı man rafla daha büyük bir .kitlenin ihtiyacı
na k i r şılanmas a s uğlanmış o1acak11r.

Bu esaslar dikkate alınarak burum önceki planlama raporunda 
benb it edilen ve'••yukarı da özetlenen kriterlere dire öncelikle ele{J . o

Ilınması gereken işler yıllık programlara alınmıştır.

197b yılı nüfus sayımı gerici sonuçlarına göre yurdumuzda, 
nüfusu 10.000 den daha büyük kasaba vc ş.eiıir sayısı 30b olmaktadır. 
Şimdiye kadar bu şehir vc kasabalardan 135 adedi programlara alın
ın? veya 1977 yılında programa alınmak üzere teklif edilmiştir.

Gene 1975 yılı nüfus sayımı geçici sonuçlarına göre nüfusu 
'0.000 den daha fazla olan kasaba ve şehirlerimizdeki toplam nüfus 
.6.900.000 civarındadır. Şimdiye kadar yanılan tatbikatlar netioe- 
(irde yurdumuz şartlarında ilk kademede yapılacak kanalizasyon te
lisleri. için fert başına 4000 il. mertebesinde yatırım gerektiği 
ıaptanmı?tır. Bu esaslar dahilinde nüfusu. 10.000 den büyük yerleşim 
lerkezlerinin hepsine kanalizasyon tesisi yapmak için ilk kademede 
ıritma tesisleri dışında 70 milyar 1İraya ihtiyaç olacağı kabaca 
[Gsanlanubil i r,

bakaraların büyüklüğü karşısında ülkenin olanakları ve ekono- 
i.nin gerekleri dikkate alındığında, kanalizasyon sorununa ancak 
ımrlı bir açıdan bakılması ve sadece en çok sakınca gösteren yor- 
eş imle re yönelik bir uy -ulanmayla ye t i n ilmesi zorunluluğu ortaya 
ıkar.



Bu nedenle halihazırdu pro.yra.ma girmiş veya 1977 yılı prog
ramı için teki if edilmiş. ve önel durumları 'bulunan i çler haricinde, 
4. Deş Yıllık Plan d öneninde nü itfan 50 000 don küçük beldelerin ka
nalizasyon işleri ele alınmamalıdır.

IV.2. Dördüncü Beş Yıllık ilan döneminde Yatırım Tahminleri :

4. Boş *ıll ık Plan döneminde tahmin od i."1 en kanalizasyon yatı
rım! arı yıllara yöre ar.aj.ida verilmektedir.

Y111 ar Yat x rimlar
2

1978 2.100.000.000 1.600.000.000
1979 2.700.000.000 2.000.000.000
1980 2.800.000.000 2.300.000.000
1981 2.800.000.000 2.800.000.000
1982 1.000.000.000 1.000.000.000

\M(1) uormal şaftlarda yerce! 1er !; i.riInıeai beklenilen yatırımlar
(2) Dazı müsrif o!m ayan şartlar karşısında taban yatırımlar.

Yatırım tahmin inde aşağıdaki kri terler osas alınmıştır:
- Ankara, İstanbul ve İzmir’de mevcut master planlardaki yatı

rım da yılımı esas alınmıştır. Yatırımlar gerekli katsayılarla çar
pılarak 1976 yıl bazına &eti r.i. imiş t ir.

- Nüfusu 100.000'den büyüle ünitelerde mevcut mas ter planı rtVtvCul 
Adana ve İzmit 'deki ya birim da.5ılımındfin faydalanılmış, yıllık ya
tırımların, ilk yıl 60 milyon Tl, di yer yıllarda 100 milyon Tl,tun üze
rimde olmamasına dikkat edilmiştir.

- Projesi henüz ele alınmamış veya henüz ele alınmış işlerde, 
proje hizmetlerinin bilmesi beklenen süre boyunca yılda, 2-5 milyon 
Tl..lık bir yatınmün/jöriilmüştür.

- Nüfusu 100.000 den küçük ünitelerde, inşaatı devam eden iş
lerdeki maliyetler ve işlerin ilerleme seyri dikkate alınarak t af un in 
yapılmıştır,

- 4. Deş Yıllık Plan döneminde, halihazırda programlara girmiş 
veya teklif edilmiş ve özel durumları bulunan işler haricinde nüfusu 
50.000*den küçük beldelerin kanalizasyon işler i ele alınmayacaktır.



V- TlvrorULiv? :

Tesisleri a inse, bakını ve işle tilmes in i  teknik ve ekonomik esas
lar-’ göre yürütebilmek ve artan ihtiyaca ayak uydurabilmek için aşa
ğıdaki tedbirleri a ele alınması ve .  'e re e kİ e ş i  i  r  i ' '  m er. i  zorunludur.

V—1. İdari Tedbirler,  Organizasyon ve Koırndi nunya. :
———■ ■ m —.....................—M— I —IH t II I II u «■■■■■■■»■ mHm mmm imim ■ 1—1 ı »■ ım ■■ --İh—»»——*

Sektörle ilgili  kuruluşlar olan belediyeler, İller Barkası,  İmar 
ve t akün Bakanlığı,  D.S.İ.  Den ol Müdür! ü jü, Saflık ve Sosyal Yardım 
Bakanlı ğı arasında i 1 i  skilerin düzenlenmesi ve koordinasyonu için 
m cvr.ua t getirilmeli,  görevlerin ni teli  Iclerti  ve ;vl .  ırları açık olarak 
saptanma! ıdır,

Pr<> jelendi r 'eden baş! ıyarak tesislerin yapımı, bakım, işletme 
ve deneti/ilinde kuruluşların görevleri belirlenmeli ve özellikle gö
rev ve son.Mal.ul • »klordaki çakışmalar kes in olarak önlenmeli ve bu 
korular üzerinde birden fasla kuruluşun görevli kılınmasının rasyo
nel bir yaklaşımla sorunun ele alınmalını engellemesinin doğal ola
cağı dikkate alanına!ıdır.

V—t-. İşletme ve Bakım i

KanalLzasyon tesislerinin (yağmur* suyu tesisleri hariç) işletme 
ve bakım esasları saptanarak, bun!arın ticari ve sınai işletmeler 
olarak çalış tırıl  maları zorunlu kılınmalıdır.  Bunun için gerekli ya
sa değişikliği yapılmalıdır.

V-3. Pali Tedbirler î

V-3.1. F*in ansman :

Kanalizasyon tesisleri çok pahalıdır.  Bu kamü hizmetlerinin 
mahalli  kaynaklarla karşılanması mümkün değildir.  Yabancı ülkelerde 
olduğu gibi kanalizasyon konusunda devlet yardımı sağlanması bir zo
run! uktur.

5237 sayılı  Belediye belirleri Kanunu değiştirilerek belediye
lerin güçlendirilmesi ve boylere hem finansmana daha fazla katılma, 
hem de kredi alma olanaklarının geliştirilmesi gerekmektedir.

Belediyeler fonundan yararlanmada konulmuş bulunan mevcut mev
zuat değiştirilmeli,  50.000 nüfus koşulu kaldırılmalıdır.

Devlet yardımı büyük oranda bağış biçiminde olmalı,  kredi şek- 
1 indeki yardımlarla finansman tamamlanmalıdır.



Devlet yar İmi gerekli yas;t düzenlenmesinden sonra belediyeleri 
uygun işletmeler kurmağa gerçekçi tarifeler uy ulamağa teşvik eder 
I) i  ç iı  . îde o İmal ı d ır.

Fransa* da uygula.!  inakta olan bağış baremi s i .  s t  emi yurdumuz ko
şullarına uygıtn düşecek şok İde geliştirilmelidir.

V-3.2. Halkın • inansmana Katılması :

'yürürlükteki Belediye del ir lor i  Kanunu * nun. 13. maddesindeki 
halkın kanalizasyon tesislerinin finansmanına katılmasıyla ilgili  
hükümler yetersizdir. Belediye Gelirleri Kanunu"nun değişmesi ha
linde bu husus önemle gözüaünde tutulmalıdır.

Katılma paylarının bi r i  t .ibarı şap üzerinden hesaplanması 
yerine yanılan veya yapılacak tüm masraflar üzerinden hesaplanması, 
kul 1 ananların faydalanmalara, oranında masraflara katılmaları uygun 
olacaktır.

“al Lhazxrda ülkemizde kanalizasyon şebekelerinin hemen hemen 
hiç bulunmayışı nedeniyle konu ile ilgili  1530 sayılı Kanunun 116. 
ve 6735 sayılı Kanunun 35. maddeleri uygulamada bazı güçlükler do
ğurmaktadır.

V —3.3. Ta ı1  i .  f e 1 er :

Yürürlükteki mevzuatta on önemli eksiklik, kanalizasyon tesis
lerini t bakım vo İsıl  etme gideri erine halkın katılmasını saglıyacak 
her hangi bir hükmün bulunmamasıdır. İçme suyu ve elektrik hizmetle
rinde olduğu gibi kııİlanı İmiş suların uzaklaştırılmasında da gider
lerin, yararlanma oranında halktan alınması gerekir. Bu hususta ger
çekten uygun hükümler getirilerek kanalizasyon tesislerinin modern 
işletmecilik esaslarına uygun olarak işletilmesi ve gerekli bir ta
rife sistemi uygulanması sağlanmalıdır. Aksa halde büyük emek ve pa
ra sarfı ile meydana getirilecek tesislerin çalıştırılmaları mümkün 
olmayacak tır.

•  kanalizasyon tarifesi kullanıl - .ıı  su miktarı,  bina cephe uzun
luğu, arsa alanı, inşaat alanı, oda sayısı,  arazi değeri,  emlak ver
gisi,  taşınmazın satış ya da akar değerleri gibi faktörlere dayalı 
olarak saptanabilir.

V—4. Standartlar ve Teknik Şartnameler t

Kanalizasyonla ilgili  standartlar bir an önce tamamlanmalıdır. 
Bilhassa arıtma tesisleri ve alıcı ortamlarla ilgili  standartların 
yokluğu uygulamada büyük bir boşluk doğurmaktadır.
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Mevcut etüt, proje ve inşaat şartnameleri gözden geçirilmeli, 
e ks i. k 1 it ler t aman il ■ mm al ı d ı r.

V-5. Malzeme :
Kanalizasyon tesislerinin en önemli malzemesi borulardır. Yur

dumuz koşullarında beton borular uzun süre kullanılacak malzeme ola
caktır, Bu malzemelerin belirli niteliklere sahip bulunması gerekir.
Bu ise ancak özel imalat yöntemleri uy.-çul anmasıyla sağlanabilir. 
Şimdiki halde borular işyerlerinde hasırlanmakta ve oldukça iyi sonuç
lar alınmaktadır.

Ancak, malzeme talebi çok büyüktür, bu bakımdan yurdumuzda ka
nalizasyon boru imalini endüstirileştirmek zorunluluğu vardır, özel 
sektör konuya, yönelinceye kadar bu .konuda devletin öncülük yapması 
ve örnek tesisler kurması yararlı olacaktır, İller Bankasının bu ko
nuda girişimleri vardır.

Öteki boru malzemeleri üzerinde de çalışmalar yapılması ve 
özellik gösteren yeri erde değişik malzemelerden yararlanma olanağı 
s ağlanması gerekmektedir.

Arıtma tesisleri için gerekecek malzeme ve ekipmanların ülke
mizde imâl edilmeleri için şimdiden giri 'imlerde bulunulmalıdır.

V — 6, Teknik Personel. e t. j t imi_

Kanalizasyon konusunda yetişmiş, tecrübe kazanmış eleman sayısı 
çok azdır, Bu nedenle eğitim olan oklarının genişle tilmesi ve bu ara— 
da gerek merkezi kuruluş! - w ve gerekse belediyeler için el eman ye
tiş t irilmesi vc sağlanması bu konuda’;-i. çabaların planlıbir biçimde 
yürli tülmesi gerekmektedir.

Kanalizasyon konusunda pi.s suların aratılması önemli bir sorun
dur. ülkemizde bu konuda bir kaç ünite dışında herhangi bir uygulama 
da olmamıştır. Bu. alanda eğiti ra olanağı da şimdilik teorik bilgi 
edinmeğe inhisar etmektedir. İlerde zorunlu, olacak geniş uygulama 
için deneysel bir arıtma merkezi kurulması ve gerçek bir eğitim olana
ğının sağlanması çok yararlı olacaktır.

V-7. Araştırma :
Kanalizasyon konusunda özellikle arıtma sistemleri üzerinde ge

lişmiş ülkelerde yoğun, araştırmalar yapılmaktadır. Çevredeki su kay-



oaklurımn kirlenmeğe karşı korunması batı dünyasının son zamanlar
da büyük önem verdi ' i ,  halk tabalcalanj nın da i l . j i  ve dikka tini top
layan bir konu haline gelmiş bulanmaktadır.  Ülkemizde i3o f  kendimi
ze özgü koşullar içinde neler yapıl ab Lloceği, neler yapılmanı gerek
tiği konularında heniiz yeterli  çalışmalar ve araştırmalar yanılmış 
bulunmamaktadır.  Tabiatıyla fenni kanal izasyon tesislerinin, teknik 
esasları elbette bilinmektedir.  Ancak, uygulamaların ayrıntıları 
bazı seçim ve tercihler iıe.r zaman, ve her ülke için bahse konudur.
Örn e :;in külfetli  tesisler olan arıtma tesisleri konusunda birçok 
memleketlerde çok ekonomik olan bazı yeni sistemler üzerinde çalış
malar yürütülmekte ve başarılı  sonuçlar alınabilmektedir.  Bu konuda 
üniversite ve araştırma kuruluşlarının uygulamaya dönük çalışmalara 
yöneltilmesi,  uygulayıcı kuruluşlarda konu ile ilgili  araştırma üni
teleri kurulması çok yararlı  olacaktır.

tiler Bankası ile ITÜ, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi arasın
da uygulamaya yönelik müşterek çalışmalar sürdürülmektedir.  Bu tip 
çalışmaların daha geniş çaptı,  değişik konularda sürdürülmesi fayda
lı olacaktır.

Kentsel kanalizasyon çalışmalarında alınacak tedbirler konu
sunda komisyonumuzun görüşü yukarıda verilmektedir.  Ancak, tedbirler 
konusunda, alınacak tedbirlerin tetkik ve toobitinde uygulanacak me
todoloji de çok büyük önem taşımaktadır.

Bu nedenle tedbirler ılınarak zikredilmiş hususların sektörün 
tümü zerinde yürütülecek bir 'VRAşTIKKA PROJÜBÎ kapsamı içinde in
ceden inceye tetkik, tesbit ve kı '■me fclend irimler neticesinde gerçek
leştirilmesi uygun bir yöntem olarak düşünülmektedir

n ler Bankası bu nedenle kanalizasyon ve içme suyu konusunda 
sektörün tün sorunlarının böyle bir araştırma projesi olarak ele 
alınmasını 1977 programı içinde özel bir proje olarak teklif etmiş
tir.



ıı. Kionı 
KIRSAL KANAI. İ ZASTON

I -  ü t ü r  i

Nüfusu 10 000* atiiı küçük yerleşin Lin i t elerin i.n kanalizasyon 
somu bu bolümde incelenecektir.

Kentsel kanal izssyon böl.ününde modern 'telamda kolluktif ka
nalizasyon. tesisleri yaoılm&sı inin han--p. şartların «erekli, oldu-v- a .. j <__> v J

ğu i.zah edilmişti. Bu şartlar burada kısaca özetlenirse, bir yer
leşim ünitesine modern anlamda kanalizasyon besisi yapmak için, 
bol miktarda su- tüketilmesi, evlerde sifonlu helalar bulunması, 
yolların teşekkül etmiş olması, üıır vs. şibi di yer kirletici un
surların kontrol altına alınmış olması gerekir. Oysa ülkemizde 
kırsal kesir deki ^artlar modern anlamda Icanal i/.aoyon tesisleri ya
pımına elverişli delildir.

Saflık, ve Sosyal Yardı." akanlı -ı’ttca yürütülen çalışmalar 
köylerimiz in bir c;olunda saflık şartı ara na elverişli hela bulunma
dığını gös termi st ir.

Bazı köylerde çirkef suları doğrudan doğruya sokaklara akı
tılmaktadır. Son -yıllarda YSlî tarafından, köyler imi. ze içme suyu say— 
lanmas ı i  çin b a y  i d  «ayrotler y ö n  b e r i l  i  t o k  bedir.  &oye getirilen su, 
genellikle sokak çeşmeleri vasıtasıyla halkın hizmetine verilmekte
dir. Ayrı ca. Y3Ü tarafından 3000 köy-s e şebekeli içme suyu tesisi ya
pılmıştır. önümüzdeki yıllarda da köylerde şebekeli içme suyu tesis
lerin tn yapımı sürdürülecektir. Köylerde kullanılan sular .rast gel e 
tekrar sokaklara bırakıldığından yor yor su birikintileri olmakta 
ve bu durum ciddi sağlık sorunları doğurmaktadır. Ayrıca köylerimi
zin bir çoğunda evler ve ahırlar bi.ribirj.ne çok yalcın hatta iç içe 
olduğundan, gübreler evlerin önüne toprak ve su kirlenmesi yönünden 
hiç bir tedbir alınmadan yıkıldığından sağlık şartları yönünden sa
kıncalı durumlar olmaktadır.

Bu nedenlerle köylerimizde sağlık şartlarının iyileştirilmesi 
yönünden çalışmalara başlanılması gerekmektedir. Kırsal kanalizasyon 
çalışmaları bunun bir bölümünü teşkil edecektir.



Yukarıda da belirtildiği gibi kırsal alanların büyiik bir kıs
mında kentlerdekine benzer kanalizasyon tesisleri, yapma olanağı yok
tur. Bu konuda şimdiye kadar bir ün çalışma yapılmadığı için, kesin 
olarak neler yapılabileceği de söylenemez. Ancak köylerde örnek hela
lar yapılanası, mevcut helâl arın İslah edilmesi, yerleşim durumu ve şu 
tüketimi müsait olan yerlerde grup fosaoptikler yaptırılması, sokaklar
dan akan kullanılmış suların bir mecraya alınarak kontrol edilmesi, 
gülıre yığın! arının toprak ve su kaynaklarını az kirletecek şekilde 
kontrolü gibi çareler arantırılabilir.

II- T.-Ievcut Burum :

1970 yılı nüfus sayımı kesin sonuçları baz, alınarak, 1976 yılı 
sonu itibariyle YSE'nin yapmış olduğu çalışmalara göre Türkiye'de 
kırsal nüfus dağılımı aşağıda verilmektedir.

Nüfus Grubu Toplam ’ üi'us tjnite Adedi.

1  - 5 0  8 .3 7 6  2 2 0

9 1  - 5 0 0  6 .1 6 8 . 3 0 1  2 0 . 9 3 8

901  - 3000  1 3 .6 0 0 . 7 9 3  1 4 . 5 6 8

3001  - 10000  3.094.445  841

82.870.41 9 36 .967

Oene YS3 tararından yapıl an tesbi tl ere göre nüfusu 3001 ilâ 
10 000 .arasındaki 8 41 yerleşim Un i besinden 706 s imla belediye bulun— 
noktadır.

Nüfusu 3000*den büyük belediye teşkilâtı bulunan yerleşim üni
telerinden çok xz sayıda turistik yerleşim Ünitesinin i; anal i aasyon 
işi Turizm ve Tanıtma bakanlığı*nın tavsiyesiyle İller Bankasınca 
ile alınmıştır, fakat bu üniteler, İller Bankası yatırım proğrammda 
jok küçük bir bölümü ihtiva, ettiğinden burada ayrıca ele a.lınmayacak- 
tır.

Bu gün için köy kanal.L za; '.y onlar m m yapımı için görevlendiril
miş bir kuruluş yoktur, Ancak 442 sayılı Köy Kanununun 13. maddesi- 
ıin 6. bendi "Evlerden dökülecek pis suların kuyu, çeşme, pınar sula
rına karışmayarak ayrıca a k u n  gitmesi için üstü kapalı akıntı yapma" 
görevini köylü!erin mecburi olarak yapacağı işler arasına sokmuştur.



Ayrıca Köy taleri ■‘-’aksnl ı ^ıncn, köylerde kanal, i zasyon tesisleri ya
pılması konusunda bir yasa tek 11 Fi yanılmıştır. Bu teklif yasalaş
tığı takdirde YSTi Gene] hiid.;i.rlüİÜ köylerde kanalizasyon tesisi yapı
la ı n a 2 e ç e c e k t i r.

Bu yün için kırsal alanda .insan dışkıları genellikle kuru belâ 
çukurlarında biriktiriİmekte ve bilahare buradan dışarı atılıp küme 
halinde toplanmakta ve evi.n di er oryanik artıkları ile birlikte çürü
tülmekte ve zamanı yelince yübre olarak kullanılmak tadır.

Gelişmiş köylerde çok a 7, da olsa si "onlu kuru helalara rast lan
ın aktadır.

şebekeli, köy adedi takriben 3000 civarındadır, Köylerde şebeke
li. içmosuyu tatbikatı şiderek büyük bir artış .<>;üsterdiyinden bu ra
kamlar önümüzdeki yıllarda ar taka çoğalacaktı r.

şu şebekesi olun yerlerde ev içi su tesisatının hanyi seviyede 
oldı. şı hakkında bir envanter yoktur.

Bebek e 1 i Içrae suyu, tesisi yanılan yarlerde, sokakların kullan ı.l— 
niş sularla, ’-'irl enmoktn oldu u ;ib i nedenlerle Köy İşleri Bakanlı yi tın 
kunali Zcisyon yapılması -.onusunda t ;1 anlt-u yeldiyi YO d i ly.il il erince 
ifade ed ilmektedir.

111 — Y;.ti in ;-ı Talimin Leri :
Köy İşleri Bakan] ışınca teklif «di.! en köylerde YBB Genel **üdör- 

lir*;ü 'rıco kanal i.uasyon t es is kari yapı kum haki mdaki yana tekli fi 
1077 yılı iç eriş inde yasalaştı o. t ak d irde, Yok fenol Küdürlü jü 4. Plan 
döneninde aşayıdaki vntı  ' ‘rdarı  ya t  >ıv - ,y ı  hedef e dirimi s t ir .

'ıllar
Yatınım 
(Kiİyon T )

El.e alınacak 
Ünite Bayisi

1078 900 250
1970 750 375
1980 1000 500

1981 1250 625
1982 oo1—

1 750
Toplam VJl o o o 2500



YSE Genel Müdürlüğü * nc e yapılan bu projeksiyonlar aşağıdaki 
şöncelerin ışığında hazırlanmıştır.

1975 yılı sonu itibariyle Türkiye'de 36210 adet köy ile bu köy- 
re bağlı 52.343 adet yerleşim ünitesi, vardır, 36210 köyün tamamına 
İli bir ölçüde bir pis su atma tesisi yapılması zorunlu göriilmekte- 
r. Ayrıca geri kalan 52.343 ünitenin ŞÎ 25'ine de basit veya komplike 
?> su atma tesisi yapılacağı düşünülürse yapılacak toplam pis su at- 
teaisi ünite sayısı 50.000 civarında olacaktır.

Dunun 50 yılda gerçekleştirileceği düşünülse dahi, her yıl 1000 
at ünitede basit veya komplike pis su atma tesisi yapılması gerek- 
•etedir,

Henüz ön hazırlıklar yapılmadığımdan, projeksiyonlara esas ola—
< maliyet değerleri vo öncelik sırası, uy ulanacak strateji tam ola-
< belirlenemediğinden komisyonumuzca bir projeksiyon yapılamamıştır, 
itisyonumuz, teklifin yasalaşması halinde bunu takip eden yıllarda 
lerin nasıl yapılabileceğinin ar ştırılmasının, projelerin hazırlan
ılma ve bunlarm sonuçları alındıktan sonra sağlıklı projeksiyonlar 
pmatıın uygun olacağı görüşündedir.
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YAZAR : DPT



Yayın ve Temsil Şubesi 
Matbaa Birimi 

1977 - ANKARA
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