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ÖN SÖZ 

"İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında Belediye Hizmetleri" 
nin plânlaması görevi komisyonunuza verilmiştir. 

1580 sayılı ve diğer kanunlarla Belediyelere verilmiş 
olan hizmetler gerek adet ve gerekse cins itibariyle çok çeşitli¬ 
dir. Bütün bu görevlerin plânlamasını yapmak tabiatiyle komisyonu¬ 
muzun takatinin dışındadır. 

Bu plânlamanın yapılması cihetine gidilmiş olsa bile diğer 
özel ihtisas komisyonlarının çalışmaları ile olan tedahüllerin 
önlenmesi güçleşecek veya mükerrer faaliyet gösterilmiş olacaktır. 
Bu itibarla "Belediye Hizmetlerinin kalkınma plânındaki sektörlere 
göre tasnifi yapılarak, bunlardan Devlet Plânlama Teşkilâtınca 
özel ihtisas komisyonu kurulmıyan konular üzerinde çalışmaların 
yoğunlaştırılması uygun mütalâa edilmiştir. Böylece Komisyonumuz 

1- Kanalizasyon 

2- İtfaiye İşleri 
3- İdari Hizmetler 

olm.ak üzere faaliyetini 3 konu ile sınırlandırmıştır. 

Envanter çalışmaları için Belediyelere gönderilen anket 
föylerine alınan cevapların gerek adet ve gerekse nitelik bakımın¬ 
dan tatminkâr olmadığını ayrıca belirtmek isteriz. 

Tasnif edilen, anketlerin değerlendirilmesi ve raporların 
hazırlanması için alt komisyonlar kurulmuş fakat alt komisyon üye¬ 
lerindeki zarurî değişmeler yüzünden tesbit edilen sürede raporla¬ 
rın düzenlenmesi mümkün olamamıştır. 

Aşağıda belirtilen. 3 alt komisyon, tarafından düzenlenen, 
raporlar komisyon genel kurulunun tasvibinden geçmiştir. 

1- Kanalizasyon alt komisyon raporu 
- Y.Müh. Mehmet Uslu 
- Y.Müh. Reşid Yalvaç 
- Y.Müh.Münir Alpsoylu 
- Y.Müh.Hurten Tugay 
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2- İtfaiye İdleri alt Komisyonu, 

- Mehmet Tarcan 

- Yecihi Birler 

3- İdarî hizmetler alt Komisyonu 

- Sedad Erdoğan 

- Osman Meriç 

- Mustafa Arikan 

İdari Hizmetler alt Komisyonunca düzenlenen rapor 1Ş80 
sayılı Belediye Kanununun günün şartlarına uygun hale getirilmesi 
ile ilgili teklifleri ihtiva etmektedir. 

Keyfiyet arz olunur. 

BAŞKAN: Y.Mülı. 
Reşid Yalvaç 

İmar ve İskân Bakanlığı 
Amme Tesisleri Da. Bşk. 

YELER: 

Sedad Erdoğan 
(İçişleri Bakanlığı 

Osman Meriç 
(İçişleri Bakanlığı 

(Bulunmadı) 

Mustafa Arıkan 
(İçişleri Bakanlığı 

Mehmet Tarcan 
(İçişleri Bakanlığı 

(Bulunmadı) 

Dündar Egel 
(İçişleri Bakanlığı 

Selâhaddin Ersoy 
(İçişleri Bakanlığı 

Dr. Ruşen Keleş 
(Siyasal Bildiler ak. 

Dr. Cevat Geray 
(Siyasal Bilgiler Fak. 
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Attilâ Canbulat 

(DPT.Müsteşarlığı) 

Rıza Bilsel 

(İmar ve İskân Bak.) 

Münir Alpsoylu 
(İller Bankası G-n.Md.) 

(Yurt dışında) 

Hilmi Nalçacı 
(Konya Belediye Reisi) 

Vecihi Birler 

(Ankara Be.İtfaiye Md . ) 

Mehmet Uslu 

(İmar ve İskân Bak.) 

Nurten Tugay 
(İmar ve İskân Bak.) 

Ekrem Tarakçı 
(İller Bankası G-n.Md.) 

Selâlıaddin Yüksel 
(Ankara Belediye Reis Mua.) 
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2.10.2. Teknik personel yönünden 
2.10.3. İmar plânları yönünden 
2.10.4. Standardlar vc malzeme yönünden 
2.10.5. Bakım ve işletme yönünden 



2.1i. Yabanca ülkelerdeki durum 

3. YURT İLKANLARI 

3.1. Finansman temini bakımından 

3.2. Teknik personel bakımından 

3.3. Standardlar ve malzeme bakımından 
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6.1. Halk sağlığı bakımından 

6.2. Turizm bakımından 

6.3* Dış ticarete etkisi 

6.4. İsdihdam etkisi 
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BELEDİYELEHİN KANALİZASYON 

İŞLERİ 

T O Iş> 

.Kanalizasyon sektörünün tanımı_ve smırlandırılması 
İnsanlar konutlarda ve iş yerlerinde, gerek günlük yaşama ge¬ 
rekse iş icabı su kullanırlar ve vücutlarının fizyolojik fonk¬ 

siyonu sonucunda idrar ve kazurat üretirler. Konutlarda mey¬ 

dana gelen mutfak, banyo, çamaşır yıkama suları ve diğer her 

cins kullanılmış sularla, idrar ve kazurat ayrıca iş yerlerin¬ 

de teşekkül eden' kullanılmış endüstri suları KANALİZASYON SU¬ 
LARI nı meydana getirirler. 

Öte yandan şehir ve kasabalar üstüne düşen yağış suları da ka¬ 
nalizasyon sularından sayılır. 

Kanalizasyon suları, bünyesinde taşıdığı zararlı mikro¬ 

organizmalar, bağırsak parazitleri, zararlı kimyasal mai.de.ler 
ve (son zamanlarda bahis konusu olmaya başlayan) radyoaktif 

elemanlar dolayısiyle insan sağlığını tehdit edici nitelikte¬ 
dir . 

Kanalizasyon suları en yaygın şekilde içmesularını »plaj¬ 

ları veya İtesin maddelerini etkilemek suretiyle zararlı olmakta 
dır. Su ve toprak kaynaklarına yaptığı olumsuz etkiler de eko¬ 

nomiye zarar vermektedir. 

Kanalizasyon sularının açıktan akıtılması veya zararsız 

hale getirmeden denize, akar sulara veya göllere verilmesi ay¬ 
rıca estetik ve turistik yönlerden de sakıncalı olmaktadır. 

Yukarıda açıklanan sakıncaların önlenmesi için modern 
anlamda KANALİZASYON TESİSLERİ nin yapılması ve gereği gibi iş¬ 
letilmesi zorunludur. 



Bu raporda, yalnızca şehir ve kasabalarda meydana gelen 
kanalizasyon suları ve tesisleri bahis konusu olacak, belediye 
sınırları dışında bulunan kullanılmış endüstri suları konu dı¬ 
şında kalacaktır. 

.Tarihee 

Mezopotamya ve Mısır'daki kazılarda ilk çağlarda yapılan kana¬ 
lizasyon tesislerine raslanmıştır. Kanalizasyon suları ilkönce 

açık kanallarda toplanmış, sonraları geliştirilerek üstü kapalı 
kagir kanallar ve boru biçimindeki mecralar haline getirilmiş¬ 
tir. Babilde , Mısırda, Kudüste bu biçim tesisler bulunmuş ve 

evlerin çoğunun bu mecralara bağlandığı tesbit edilmiştir. 

Eski Yunanlılar ve Romalılar yukarıda belirtilen eski 

kavimlere ait tesislerri örnek alarak daha yaygın uygulamalar 

yapmışlardır. Özellikle Romalılar kanalizasyon tekniğini olduk¬ 

ça geliştirmişler ve istilâ ettikleri ülkelerde de bu gibi te¬ 
sisleri yapmışlardır. Roma şehrinde Romalılar zamanından kalma 

bazı kanallar 19. cu yüz yıl sonuna kadar kullanılmıştır. Pom- 

pei kazılarında mükemmel denecek nitelikte kanalizasyon şebeke¬ 

si meydana çıkarılmıştır. 

Orta çağda, özellikle göç ve istilâlardan sonra her yön¬ 
den karanlık bir devreye girilmiş, bu arada kanalizasyona veri¬ 

len önem azalmış, pis sular doğrudan doğruya sokaklara boşal¬ 

tılmış, açıktan akan lâğımlar büyük salgın hastalıklara sebe¬ 
biyet vermiş ve salgınlarda kitle halinde ölümler olmuştur. Bu 

durum pek az düzelme ile 19. cu yüz yıla kadar süregelmiştir. 

19.cu yüzyılda, ilkönce İngiltere'de endüstrileşme ve 
bunun sonucu şehirleşme başlamış, bu şehirlere ve endüstriye 

fenni su getirilmiş ve 1831 kolera salgınından sonra kapalı 
kanalizasyon mecraları yapılması zaruri görülmüştür. Avrupada 
modern anlamda kanalizasyon tekniğini geliştiren İngilizlerdir. 
Diğer Avrupa milletleri kanalizasyon tekniğini İngilizlerden 
öğrenmişler ve başlangıçta İngiliz uzmanlarından yararlanmış¬ 
lardır . 
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Kamburgda ilk kanalizasyon tesisi 1842 do, Berlin'de 
1876 da Paris'te ise 1832 do ele alınmıştır. 

Zamanla, kullanılmış suların yeraltı ağı ile toplanarak 
doğrudan doğruya akar sulara veya denizlere verilmesinin sakın¬ 

caları ortaya çıkmış ve bunun üzerine çeşitli tasfiye metodları 
geliştirilmiştir. Bu günkü anlayışa göre kanalizasyon tesisle¬ 

rinde toplanan pis sular, ancak gereken kademede tasfiye edil¬ 
dikten sonra akarsulara veya denizlere verilmektedir* 

Yurdumuzda kanalizasyonun tarihçesi; 

Anadoluda eski çağlardan kalma kanalizasyon tesislerine 

raslanmaktadır. Meselâ Efeste, üstü kapaklı kagir kanaldan ya¬ 

pılmış yaygın bir kanalizasyon ağı meydana çıkarılmıştır. 
İstanbul'da da Bizans kalıntısı bazı kanallar vardır. 

Eski şehirlerimizde Selçuklar ve OsmanlIlar devirlerin¬ 

den kalma kagir kanallar mevcuttur ve bunların bir kısmı bu gün 
dahi kullanılmaktadır. 

Türkiyede modern anlamda ilk kanalizasyon teşebbüsü bi¬ 

rinci dünya savaşından önce İstanbul şehri için yapılmıştır. 
Eakat savaşın başlaması yüzünden, Fransız'lar tarafından ele 

alman bu iş daha proje safhasında ikon neticesiz kalmıştır. 

Istanbulun kanalizasyon işi ikinci defa 1935 yılında Aİmanlara 
otüd ettirilerek projelendirilmiş ve bu proje yine Almanlar ta¬ 

rafından kısmen tatbik edilmiştir. 

Ankara'nın kanalizasyon projeleri DSİ tarafından Alman' 

lara yaptırılmış ve 255 ha.lık sahanın kanalizasyon ağı kısmen 

Alman, kısmen dc Türk firmaları tarafından 1942-1952 yılları 

arasında tamamlanmıştır. 

İstanbul ve Ankara'daki gayet sınırlı modern kanalizas¬ 

yon tesisleri yanında, İller Bankası ile İmar ve İskân Bakan¬ 
lıkları da tafsilâtı 2. bölümde belirtilen tesisleri meydana 

go tirmişlerdir. 

/ 
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2. MEVCUT DURU:T 

2 ♦ 1. Kan- lizasyon _s jk tor ünün ku rulu şu: 
1580 s .yılı B 1 .ûiy.;l..r Xve.nunu ile 1593 s .yılı Umumi Hıfzı¬ 
sıhha Kanunlarına göre, beldelerin k an. lizasyon işi -ri(y .pim, 
işletmo ve bekim) bel.diyelere verilmiş görevlerdendir. 
Yürürlükteki mevzu et , Belediyelerin, merkezî hükümet orgen¬ 

lerinden bu konuda, teknik ve finansman yardımı seğirmesini 
elverişlidir. Pek .t bu sektör, bu güne kadar .sağıda .şık¬ 

lanan sebepler yüzünden gelişememiş ve m ı ,1c3uf bir çok yer¬ 

lerde a.cil durumlar meydan., geldiği ha.İde imkânsızlık ve il¬ 
gisizlik yüzünden keder- terkedilmiştir. 

2.2. Kanalizasyon t~sislerinin g--nel tarifi 
2 .2.1 .Lâğım t. sjeslmi mecra ve çukur biçiminde o İm .k üzere 

2 ,n . sistem:, ayrılır, 

- Mecra biçimindeki- sist. m bol su kull n en ve belirli bir 

su kullanma, yoğunluğu bulun .n sahalarda uygulanır. Bur.de 

-ses; lâğım suyunun diğer Icull enılmı ş 3Uİ eri . inceltilme si; 
başk. bir deyişle insen k .suretinin suya sürüklettirilmesi¬ 
dir. Yurdumu zd.. içnu-3uyu tesisleri g. ne İlikle yetersiz öl¬ 
düğünden, halkımızın konut don etimi ile ekonomik ve kültürel 
seviyesi d., elverişli bulunm dığmd .n konutlarda kullanıl .n 

ou mikd ,rı g-n-.-İlikle .zdır. Ayrıca, özellikle uf .k ş hir 

v. k.s-b.lrl: büyük şehirlerin f kir semti .rind- sok .kİ .r- 

d ki evlerin t m amı b smçlı suy . b glı olm .digmd-an, 1 gım 

sul rının y t ;rli or.end . sul .ndırılm sı sagl .nem .me.kt .dır. 
Bu sebeple do bu e-.h.l.rd-. mecra biçiminde k en liz-.syon te¬ 

sisleri y .pılm .sı söz konusu ol em. mı ek t- , y pılm sı h .ünde 
ise, tıkanmalar yüzünd .n çalıştırıl em .y .c ğı bilinmektedir. 
Bol su kullanıl'en sokaklarda b eşiangıç inecr' l ermin tıkan¬ 

masını önlemek için is , mecr . uçl rınd ; yık em-, tertib .tı 
y pil r .k z m n z am n mecra başl ngıcmd en bol ş..hir suyu 
v .rilmesi gorekmekt-.;dir. 
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Eskiden y'.pal ,n k gir va kapak taşlı mu emi rın d. sık sık 
tık andığı bir gerçektir. Bu tık :nıklıkl ar ise k.p .k t.şl rınm 
kaldırılm. ji, biriken pislik ve ç nurun be s it usullerle temiz¬ 
lenin., s iyla gidorilmokt..dir. Bu gibi tesisler sızdırdıkl .rı pis 
sul .r la yeraltı suyunu kirletmeleri, tıkanmalarda sok .kİ,.re taş¬ 

ın .1 .rı, yrıca tıkunmal erin giderilmesi oır smd , , pisliklerle 
çevrenin kirlenmesi sekmesi .rı dolnyısiylo modern k.n .liz asyon 
ani. .yışma uygun değildirler ve bu sebeple bu Çiçim tesisler 

er tık ,y .01 İm imalıdır. 

Modern unlumdaki kanalizasyon mecraları su sızdırmaz, daire , 

yumurta v.b. kesitli beton borularla beton v.-ya kİ inkar kapla¬ 

malı yerinde y .pılan kapalı kanallardan ibarettir. Ufak çaplarda 

sırlı künklardo kull nılmaktadır. 

b- Çukurl »r (jFossoptikl ..r) 
Me cr ; y .pılmasm-a elverişli o İm .yan, yani yeteri kudur su 

kullanılmayan sokaklardaki evlerin lağım suları (bu mayanda bu¬ 
laşık, çamaşır, banyo suları) evlerin bahçesinde yapıl...n fossep¬ 
tiklere verilir. Pisliklerin çürüm -si için, kull inilmiş sul .rın 

fosseptiklerde en az 20 gün bekle tilme si gerekmektedir. Pisliği 

çürütülmüş sul .rın çamuru tabana çöker. Durultulmuş su ise zemi¬ 
ne sızdırılır. Sızdırma mümkün olmayın yerlerde, mevcut basit 

mecralara, veya duruml .rı elverişli ise ak. r sul ıra veya deniz¬ 

ler e vjrilir. Eosseptiklerin çürütme gözlerinin, özellikle yer¬ 
altı suyunun kirle tilmemesi söz konusu olan yerlerde zemine su 

sızdırmam sı gerekmektedir. 

£j • 2 . Y ,hmur suyu tesisleri 
Bir beldede yağmur sularının kup lı mocralard , akıtılabilmesi 
için, bahis konusu sokak ve moyd .nl .rın asfalt voy ; parke gibi 
muntazam ve sağlam knpl .m.lı olması lazımdır. Kaplama sız voy; 
arnnvut kaldırımı gibi kötü kaplam ,1ı yerlerden gelen ool miktar— 
d .ki çakıl, kum ve çamur mecraları tıkamaktadır. 

o / o 
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Yurdunuzda yol kaplamaları genellikle, mükemmel olmadığın¬ 
dan bütün yağmur sularının yeraltı mecralarından akıtılması müm¬ 
kün değildir. Esasen malî imkanlarımız da buna elverişli değil¬ 
dir . 

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, yurdumuzda trafiğin yoğun 
olduğu meyden ve sokaklarda snğn k yağmurlarının trafiği aksat¬ 

tığı veya sellerin yapıları tehdit ettiği yerlerde tedbir alın¬ 

ma s iyi o yetinilmesi gerekmektedir. 

Yağmur suları bakımından kanalizasyon tesisleri ayrık ve 

birleşik olmak üzere 2 sistem- ayrılır. 

a- Ayrık sistem : 

Bu sistemde lâğım suİnriyie yağmur suları ayrı ayrı 2 te¬ 
sisle uzaklaştırılır. Yani şehirlerde lağım suyu vs yağmur sula¬ 

rın . ait 2 şebeke bulunur. 

b- Birleşik sistem t 

Bu sistemde lâğım sulariyle yağmur sul ,rı bir tek şebekede 
toplanır. 

Gelişmiş ülkelerde birleşik sistem tercihen uygulanmakta 

ise do yurdumuzda genellikle ayrık sistemin d :h uygun olacağı 
sonucuna varılmıştır. 

2.2.3. Endüstri suları 

Belediye sinirleri içinde bulunan küçük endüstrinin kulla¬ 
nılmış sularının da kanalizasyon şebekesine alınma sı gereklidir. 
Anc :k kanalizasyon tesislerine znr .rlı etki yap..n endüstri sula¬ 
rı ya zararsız hale getirildikten sonra şebekeye alınır veyn bu 
mümkün değilse ayrı olarak muamele görür. 



şebekede toplanan kanalizasyon Suları gerekli kademede tas- 
iiyeye tabi tutulduktan sonra akar sulara, denizlere veya göllere 
akıtılır veyahut da elverişli olan bölgelerde yeraltına sızdırılır¬ 
lar* Tasfiye tesisleri, kanalizasyon sularının çamurunu tutmaya, 
organik maddelerin parçalanmasını çabuklaştırmaya ve gereken haller¬ 
de zararlı canlıları yoketmeğe yarar. 

Gelişmiş ülkelerde tasfiye işlemine çok önem verilmekte ve 
geniş çapta uygulanmaktadır. Yurdumuzda .yalnızca Ataköyöe tasfiye 
tesisleri mevcuttur. 

Kanalizasyon sularının tasfiyeye tabi tutulmaması yüzünden, 
Haliç , Kurbağalıdere, İstanbul'un Marmara kıyıları, İzmir ve 
İskenderun limanları, Ankara Çayı, Eskişehir'de Porsuk Çayı ...... 
gibi deniz ve akar sular bu günkü feci duruma düşmüşlerdir. 

2.2 5. Kanalizasyon tesislerinde yan ürünler 

Gelişmiş ülkelerde kanalizasyon işletmelerinden: 

-Çamurların çürütülmesiyle metan gazı elde etmek ve bu gazı kanali¬ 

zasyon işletmesinde enerji kaynağı olarak değerlendirmek veya şehir 

hava gazına karıştırmak, 

-Çürüyen çamuru gübre olarak değerlendirmek, 
-Kısmen tasfiye edilmi sularla sulama yapmak veya balık yetiştirme¬ 

de değerlendirmek, 

-Tutulan organik yağlardan sabun yapmak v.b. suretiyle oldukça büyük 
gelirler sağlanmakta ve bu gelirler tesisin işletme masraflarının 
büyük bir kısmını karşılamaktadır. 

2_.3.Hizmetin ifa şekli ve verimliliği 

Evlerde teşekkül eden pis suların, özellikle lâğım sularının 
mecralarla uzaklaştırılması için yukarıda belirtildiği gibi: 

- Tehir şebekesinde bol ve kesintisiz su olması, 
- Helalarda şas ve banyolarda gerekli donatımın bulunması, 
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- Yukarıdaki iki şartın sağlandığı sokaklarda basınçlı suya bağlı 
evlerin yeter yoğunlukta olması, başka bir deyişle suyun yeter yo¬ 
ğunlukta kullanılması gerekmektedir. 

Şehir ve kasabalarımızın çoğunda yeterli ve kesintisiz içme 
suyu bulunmamaktadır. 1955 yılına kadar şehir ve kasabalarımıza ge¬ 

tirilen içmesuları, nüfus başına alman su miktarının azlığı ve ■ 
1955 yılından itibaren vuku bulan nüfus patlaması dolayısiyle, 
(şehir ve kasabalarımızdaki nüfus artması ortalama % 5-4 civarın¬ 
dadır) umulmadık nüfus yığılmaları karşısında yetersiz kalmıştır. 

Bu yüzden bir çok yerlerde su kesintili va uz miktarda verilmekte¬ 
dir . 

1956 yılında yürürlüğe giren III No.lu içmosuyu yönetmeliğine 
göre içmesuyu tesisi yapılan veya tevsi edilen şehir ve kasabaları¬ 

nızda yeterli su bulunduğundan ve evlerde do gerekli donatım yapıl¬ 

dığından bu yerlerden bir kısmında kanalizasyon şebekeleri yapılması 

zarureti doğmuştur. Bir kısmı ise, kanalizasyon şebekesine ihtiyaç 

duymaya daydırl.ar. 

E. n .lizasyon şebekesi yapılabilmesi için beldelerde yeter sa¬ 

yıda. nüfus bulurun., sı gerektiğinden, yürürlükteki mevzu t 5.000'nü¬ 

fusu esas almış ve bu sınırın üstündeki beldelere yükümlülükler yük¬ 
lemiştir . 

6785 sayılı İmar Kanunu ile kan lizasyon yönetmeliğinde bu yü¬ 
kümlülükler belirtilmiştir. 

III No.lu içmosuyu yönetmeliğine göre, bol suya k .vuşmuş veya 
bol su getirilmesine teşebbüs edilmiş beldelerin nüfus kategorileri¬ 
ne göre duruml :rı tablo 1 de gösterilmiştir. 
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TABLO I 

Nüfuı; Kademeleri içmesuyu 
gelmiş 

Yapıl¬ 
makta 

Yapı¬ 
lacak 

Pr»je saf¬ 
hasında 

T«plam 

5.000 - İLO.OOO 22 40 22 60 144 

10.000 - 25.000 11 32 12 36 91 

25.000 - 50.000 5 12 4 9 . 30 

50.000 -100.000 2 12 3 1 1» 

100.000 ien Tıüyük 0 1 1 7 9 

Toplam 40 97 42 113 292 

Yurdumuzda, evlerde teşekkül eden kullanılmış suların özel¬ 

likle lâğım sularının, çukurl .ra v-rilm-si yaygındır. Bu çukurlar 
genellikle fenni olmaktan uzaktır. Bazı büylik belediyeler, yeni bi¬ 

ni yatanıma ruhs .t verirken fennî fosseptik projelerinin ibrazını 

v: bun' gör- d- insisini ş rt koşmrkt aırl r. Fakat bol su kullanı- 
1 n bölg ler d e k m liz .syon şeb-kesi y.ıpm .yıp v.t.nd.şı fosseptik 
y pıra .ya zorl em ,k hem bina sahiplerini hem de bel-.d iye yi büyük kül- 
f 11er a sokm .kta., bu gibi zorl- .mal arın sonucunda t .şır. .1 r dol yı- 

siyl. halk sağlığı da tehdit edilmektedir. İstanbul'un birçok semt- 
1 rind ; böylu bir çıkmaz, girilmiştir. Yid ınjörlo boşnltm .g . bele¬ 

diye y tişemediği gibi, bu tutum belediyeye çok büyük maddî külfet 
de yüklemektedir. Öte ymd ,n zamansız v- gerçek ihtiy ç belirmeden 
y- .pil n şeb keler de g.rgi gibi işi-tilom.-mekt-dir. 

H'lcn Ank.-r ,'nm Y-niş ahir semti v- İstanbul'un b.zı sc.mt- 
1 ri il.. İmar ve İskan B :k anlığı v- İli -T B .nk.sı t r fınd .n yaptı¬ 
rıl ,n k an liz .syon ş -b kal rinde, özellikl uf k beldelerde y. tiş- 
miş işi.itme personeli bulunmadığından v malî yetersizlik yüzünden 
işlatm.. garoği gibi y pil m maktadır. 
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Ank-..r nın mahdut s .h .1 :rd ki fennî k .n .liz syon ş:/o k sinin 
büyük bir kısmını, devlet bütçosind n lın n t hsis .tl DSÎ yaptır¬ 
mıştır. 1942-1952 yıll .rınd-, y pil .n tosisl .rin işletm :sind. n Ank r. 
c..L diy si h.l.n d hi k.çınm.kt;, bu yüzden işletme b .kim v. t mir 
işi .ri devlet bütçesinden İm n öd-n- kİ erle. DSİ t r fınd ,n yürütül¬ 
mektedir . 

Bel.,diyol..rin ken .liz .syon işi rin h^len İller B-.nk sin¬ 

den kr.edi verilüm.;mokto ve teknik yardım de. g..-r.,ği gibi yapılım. .- 
m;ektedır. Birinci 5 yıllık plânda "Kanalizasyon konusundaki yatı¬ 
rımlar belediye kaynaklarındaki artuş gözönünde tutularak 5 yıllık 

plân dönemi sonunda düşünülecektir. Bu konudaki projelerin hazırlan¬ 

masına hemen başlanacaktır. Plân döneminde kirli suların zararsız 
hale getirilmesi ile ilgili yatırımlara mahalli idarelerce 20 mil¬ 

yon lira harcanacaktır" denilmesine rağmen plân devresinin ilk 3 
yılında, yatırım programlarına bu konu dahil edilememiştir. Bunun 

sonucu olarak belediyelerin bir çoğu, teknik teşkilâtlarının ve 

malî imkânlarının yetersizliği yüzünden, fennî olmayan ve acil ih¬ 
tiyaçlarını geçici olarak karşılayacak bazı yatırımlar yapmışlardır. 

Bu yatırımlar, ufak üniteler halinde olmakla beraber birinci 5 yıl¬ 

lık dönemde bütün .belediyelerin yatırım toplamının 70 milyon TL. 

gibi küçümsenmeyecek meblağlara ulaşacağı tesbit edilmiştir. Öte 
yandan, kanalizasyon tesislerinin yetersizliği turizm sektörüne 

olumsuz etki yapmaktadır. İmar ve İskân Bakanlığınca yapılan etüd- 
lerden, Marmara, Ege ve Akdenizde plaj ve denizaltı avı yeri olarak 
kullanılan ve turistik değeri büyük olan kıyıların lâğımlarla kir¬ 
letilmekte olduğu ve bu kirlenmenin yıldan yıla yoğunlaşmakta bulun¬ 
duğu tesbit edilmiştir. 

Belediyelerin malî ve teknik yetersizliği ve İllar Bankası¬ 
nın yatırıra programlarında Kanalizasyon işlerine gerekli önem verile¬ 
memesi yüzünden, en güzel kıyılarımız turizme elverişli olmaktan 
uzaklaşmaktadırlar. 



Kanalizasyon hizmetlerinin hâlen ifa şekli ve verimliliği 
yetersizdir. Yurdumuzda bu işe derhal başlanması gerekmektedir. 
Sağlık şartlarına uygun olmayan çukurlar, yeraltı sularını ve 
bazan içmesuyu tesislerini kirlettikleri gibi, sinek ve sivrisi¬ 
neklerin üreme yuvaları da olmaktadır. Fenni olmayan şebekeler ve 
burada biriken pis suların açık araziye bırakılması veya akarsu ve 
denizlere akıtılması sağlık, estetik ve turistik yenden sakıncalı 
olmakta , su ve toprak kaynaklarımıza olumsuz etki yapmaktadır. Yur 
dumuzda kanalizasyon tesislerinin yetersizliği yüzünden tifo, para 
tifo, dizanteri, çocuk felci, bağırsak parazitleri gibi hastalık 

vakalarının sayısı oldukça yüksek olduğu gibi, bunlardan meydana 
gelen ölümler, özellikle çocuk ölümleri küçümsenmeyecek orandadır. 

2.4. Mevcut kapasite 

Belediye sınırları içindeki kanalizasyon hizmetlerinden 

şebeke ve tasfiye tesisleri yapımı ve işletilmesi, belediyelerin 

aslî görevlerindendir. Belediyeler kanalizasyon proje ve inşaat¬ 
larını ya bizzat kendileri yaparlar veya İller Bankasının aracılı¬ 
ğına başvururlar. 

Yukarıki bahislerde açıklandığı gibi, Belediyelerimiz malî 

ve teknik yetersizlik yüzünden, fenni tesisler meydana getirememiş 

oldukları gibi, İller Bankasından da malî yetersizlik yüzünden bu 

hususta bir destek görememişlerdir. Bu sebeple mevcut tesisler 
genellikle gayri fennî olup, kanalizasyon işleri ele alındığında 

bunların değerlendirilmesi mümkün değildir. 
Değerlendirilmesi mümkün olan tesisler, Ankara ve İstanbul 

da fennî projelere göre yapılan kısmî şebekelerle İmar ve İskân 
Bakanlığı ile İller Bankasının mahdut sayıda yaptırdığı tesisler- 



Mevzuata göre; arsa içerisinde kalan her türlü tesis mas

rafları, malikine ait olduğundan, çukur ve fosseptikler bina sa
hipleri tarafından yaptırılmaktadır. Bunlar da genellikle sağlık 
ve teknik şartlara uygun olmadığından, değerlendirme yönünden önem 
ka zanmamaktadırlar. 

Yürürlükteki mevzuatımız nüfusu 5.000 den fazla olan bel

delere daha fazla yükümlülükler yüklediğinden, esasen 5.000 den az 
nüfuslu yerlerin köy karakterinde olması dolayısiylo bu günkü şart
lara göre buralarda genellikle fenni kanalizasyon tesislerinin mev
cudiyeti ve yapılması bahis konusu olmadığından, kapasite tesbiti 

anket formları yalnızca nüfusu 5.000 den fazla ol-.n beldelere gön

derilmiştir . 

Anketlerden alınan sonuçlar aşağıdaki 2, 3 ve 4 No.lu tab

lolarda belirtilmiştir. 

2.5. Mevzu-:t ile ilgili kurumlar 

a- Belediyeler; 15c50 sayılı Belediyeler Kanunu, Umumi Hıfzısıh

ha kanunu ve 6785 sayılı İmar Kanunu, kan lizasyon işlerini Beledi
yelerin mecburi görevlerinden saymaktadır.î1'.kut Belediyeler yukarıda, 

açıklanan sebeplerle bu görevi gereği gibi ynpam.ma.kt-.diri ar. 

İH^r Bank sı; 4759 sayılı kanunla kurul an B.nku Belediye
lere teknik yardımda bulunur ve yatırımları için finansman kredisi 

sağlar. İller Bankası halen teknik ve malî kapasitesi b .kiramdan 
kan lizasyon konusunda belediyelere etkili bir y.rdım yapamamaktadır 

e- İmar ve İsk"n Bakanlığı: 7116 sayılı kanunla kurulan bu 

Bakanlık, şehir ve k .s .bal .r . ait k-.n lizasyon projelerini yapm.k, 
yaptırım:k projeleri t’.sdik etmek ve bu projelere gör.- tatbikat ge
çilmesini sağl.m.k veya yardımda bulunmakla, görevlendirilmiştir. 

K-n-.lizasyon ve diğer belediye yatırımlarını finanse etmek 
üzere omrinde (Belediyeler fonu) da bulunmak t .dır. F.ka.t, Belediye
lerin malî güçleri gibi, Belediyeler fonu da yetersiz olduğund.n, 
tmar ve iskân Bakanlığı belediyelere teknik ve malı yönden etkili 
*ir yardımda bulunamamaktadır. •/• 
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YURDUMUZDA KANALİZASYON ŞEBEKESİ BURUMU 

j 
ÎTÜEUS 

KADEMELERİ 

Bele¬ 

diye 
adedi 

1960 
Nüfusu 

Ankete 
katilar 
beledi-^ 

Hâlen kulanılmakta olan 
lağım mecraları boyu (m) 

Yalnız yağ- 
SÜur suyu akı 
tan mecralar 

Lağım ve yağmur sularını be- 
_ raber akıtan mecraların boyu! 
in ( m ) 

ye ade-ı 
di 

Beton 
boru 

kapalı 
kağir 

üstü 

açık 
boyu ( m ) Beton 

boru 
Kapalı 
Karvi t 

üstü 1 
açık | 

5.000 - 10-000 144 993.965 108 221.117 452.150 

58.060 

131.60C 55.650 80.478 45.950 15.500 

10.000 - 25.000 ! 
  

91 
  

30 

1.416.39C 

997.442 

73 339.479 12.215 27.731 180.818 137.960 21.250 : 

25.000 - 50.000 23 262.728 227.329 
. 

43.80C 26.500 208.700 58.000 30.870 | 
50.000 -1D02000 18 1.222.719 14 322.850 48.300 44.00C 87.150 352.900 190.500 108.250 i 
100.000-den bü. 6 909=733 4 165.000 

  

70.500 2. 50C 
 ■ ■ 

5.000 159.000 67.500 2.500 ; 

İstanbul 1 1.506.04C 1 1 I - 300.000 -

i 

Ankara 1 650.O67 1 891.000 10.000 40.00C 50.000 764.000 10.000 40.000 | 
İzmir 1 296.635 1 225.000 15.000 10.00C _   1 225.000 15.000 

1 

10.000 

Toplam 292 7.993.0i: . 225 2427.174 881.339 284.115 
T 

252.031 2270.896 j 524.910 228.370 ; 

Tamamlama( x ) j - 67 409.555 280.697 1 
i 

73.191 60.149 312.684 154.143 51.248 | 
Genel Toplam 292 7.993-01] . 292 2836.729 1162.036 357.306 312.180 2583.580 * 679.053 279-618 İ 

(X) Cevap almamıyan belediyelere ait envanterler, nüfus kademelerinde 
örnekleme yoluyla tahmin edilerek toplamı alınmıştır. 
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NÜFUS 5.000.- DEN BÜYÜK BELEDİYELERDE HANELERİN PİS SULARININ AKITILMASI YÖNÜNDEN 
DURUMU : 

NÜFUS 
KADEMELERİ 

Mevcut 
Beledi¬ 

ye 
adedi 

196C 
Nüfusu 

Ankete 

katılan 
belediye 

adedi 

Hane 
adedi 

Basınçlı 
suyu bu¬ 
lunan ha¬ 
ne adedi 

Pis su¬ 

ları çu¬ 
kurlara 
vs-rilcn 
hane ad. 

Pis su¬ 

ları lağım 
mecraları¬ 

na bağlanan 
hane adedi 

Pis suları 

açığa akan 
hane adedi 

Vidanjör 
adedi 

5.000 - 10.000 144 993.985 108 224.225 39.839 78.247 65.467 18.616 15 

10.000 - 25.000 91 1.416.39C 73 287.477 85.221 116.013 82.428 52.758 12 

25.000 - 50.000 30 997.442 23 201.398 83.227 75.327 111.710 13.350 9 

50.000 -100.000 18 1.222.719 14 253.040 108.259 53.137 135.760 8.200 8 

100.000 den büyük 6 909.733 4 193.422 50.110 119.392 75.929 98 8 

İstanbul 1 1.506.04C 1 299.449 121.818 132.508 166.941 - 40 

Ankara 1 650.067 1 330.000 250.000 50.000 225.000 55.C00 13 

İzmir 1 296.635 1 86.000 62.023 5.000 55.000 5.000 1 

Tcplam 292 7.993.011 225 1.875.011 80C.497 629.624 918.235 153.022 106 

Tamamlama ( X ) 292 - 67 648.7 65 238.870 257.743 287.873 32.414 24 

Genel tcplam 292 7.993.»11 292 2.523.776 1.039.367 887.367 1.206.108 185.436 130 

( X ) Cevap alınamayan belediyelere ait envanterler, 
nüfus kademelerinde, örnekleme yoluyla tahmin 
edilerek toplamı alınmıştır. 
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TABİ©: 4 

LAĞIM MECRALARINDA TOPLANAH PİS SULARIN AKITILDIĞI YEKLER VE SAĞKAKLARIN TRAFİĞİ AKSATTIĞIT 
SELLERİN YAPILARI TEHDİT ETTİĞİ ALANLARIN YÜZÖLÇÜMÜ BAKIMINDAN YURDUMUZDA DURUM 

NÜFUS 
KADEMELERİ 

Mevcut 
beledi¬ 
ye aâe- 

Ai 

Ankete 
katılan 

beledi¬ 
ye adUrdi 

Lağım mecral arında toplanan 
ferler (Ac 

pis sula 
et) 

rm akıtıldığı Sağnaklarm tra¬ 
fiği aksattığı ve 
sellerin yapıları 
tehdit ettiği alan¬ 
ların yüz ölçümü 

(m2) 

Ara¬ 

ziye 
Akar¬ 

suya 

Deniz 

veya 
-fiöle 

Kısmen 
arazi 
kısmen 

akarsuya 

Kıta en 
akarsu 
kısman 
denize 

Kısmen 
arazi 
kısmen akarsu 
kısmen denize 

5.000 - 10.000 144 108 37 40 11 9 9 1 271.270 

10.000 - 25.000 91 73 24 27 9 7 9 3 6.886.610 

25-000 - 50,000 30 23 6 9 2 3 3 - 1.046.500 

.50-000 -100,000 18 14 2 8 5 - - - 5.181.100 

100,000 den fazla 9 7 3 4 - 2 1 2 135.000 

Toplam 292 225 72 88 27 21 22 6 14.22«.98C 

Tamamlama ( X ) - 67 22 26 8 7 7 - 3.491.504 

Genel Toplam 292 292 94 114 35 28 29 6 17.712.484 

( X ) Cevap alınamayan belediyelere ait envanterler nüfus kademelerinde 
örnekleme ycluyla tahmin edilerek toplamı alınmıştır. 
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Öl,. y..nd n B. k .nlık f t bölgelerinde y ptı^ı isk~n üni- 
t.lri il oOby .l niwSA..n, g-cokondu önl ,ıa • v . g c .kondu isi .h böl— 
g l.,rind . .-e. n .liz syon t sisi .ri y .pm kt .dır. B k nlığm bu f . :1i- 
y-, ulur i Kanalizasyon konusunda yurdumuzda hâlen en büyük fennî uy¬ 
gulamayı teşkil etmektedir. 

Tablo: 5 İmar ve İskân Bakanlığınca bu güne kadar 
yapılan ve yapılmakta olan kanalizasyon tesislerini göstermektedir. 

TABLO 5 

İmar ve İskân Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğünce 
yapılan kanalizasyon tatbikatı 

İlçenin AAı Konut 

sayı&ı 
İnşa edil¬ 
diği tarih 

Kanali¬ 

zasyonun 
cinsi 

Ev başına 
kanalizas¬ 

yon mali¬ 
yeti Tl. 

Gerze (Sinop) 802 1962 Şebeke 1.291.-
Edirne-Kırklareli 407 1960 II 2.828.-

Fethiye (Muğla) 133 1963 1! 2.146.-

Kırıkhan (Hatay) 408 1965 Çukur 1.790.-

Gördes (Manisa) 101 1965 Şebeke 1.197.-

Saray ( van ) 35 1965 Çukur 1.064.-

Erkenek (Malatya) 200 1960 İt 1*029•- 

Besni (Adıyaman) 209 1965 İt 1.200.-

Kaletavas (denizli) 277 1962 II 1.150.-

Eskihisar (Muğla) 265 1962 II 1.190.-

Lice ( Diyarbakır ) 150 1961 II 1.100»- 

Hınıs (Erzurum ) 134 yapılıyor II 
-

Demirci (Manisa) 125 yapılacak Şebeke -

Marmaris (Muğla) 230 1962 Şebeke 

Not: 1— Yukarıdaki tabloda belirtilen inşaatlar yürürlükteki yönet 
melige göre yapılmıştır. 

2- Tablodaki maliyetlerde tasfiye tesisleri bedelleri yoktur. 

• /. 
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; ^üaurlügüı 6200 sayılı kanunla kurulan bu 
kurum daha ziyade su kaynaklarının, şehirlerin ve özellikle endüs¬ 
trinin Kullanılmış sularının meydana getirdiği anormal kirlenmeler¬ 
le kullanma değerinden kaybetmemesi ile ilgilenmekte ve gerektikçe 
şımarılan özel kanunlarla büyük şehirlerin kanalizasyon proje ve 
inşaatlariyle meşgul olmaktadır. 

e~ ua:,;lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı; 
Kuruluş kanunu ve Umumi Hıfzısıhha kanunu, bu Bakanlığı 

sağlık yönünden kanalizasyon işlerini ve su kirlemelerini denetle¬ 

mekle görevlendirmiştir. Hâlen Bakanlık hükümet tabipleri vasıta- 
siyle içme sularında kanalizasyon etkisi bulunup bulunmadığını de- 
netletmekte fakat kanalizasyon yönünden direkt bir faaliyet göstere¬ 
memektedir. Bu meyanda kadrolarında su mühendisi veya saelık mühen¬ 
disi bulunmadığından kanalizasyon işlerini saflık yönünden denetle¬ 
yememekte ve projeleri tasdik edememektedir. 

f- P.P.T. ve ^aliye Bakanlığı: Belediyelerin ve İli- r Ban¬ 
kasının malî güçleri hâlen kanalizasyon tesislerini gereği gibi 
yapmaya elverişli bulunmadığından, acil olan durumlar için genel 

bütçeden finansman sağlanması gerekmektedir. İkinci 5 yıllık plânda 
kanalizasyon sektörünün gelişmesi D.P.T. ve Maliye Bakanlığının fi¬ 

nansman kaynakları bulmasına bağlıdır. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı: Kanalizasyon sularının 

turizme olumsuz etki yapması dfllayısiyle bu konuya ilgi göstermek¬ 
tedir. 

e•6. Hizmetlere halkın katılması: 

5237 sayılı Belediye gelirleri kanununun III. bölümünün 
13. , 15 -0 sayılı kanunun 116. ve 6785 sayılı İmar Kanununun 36. 
maddeleri kanalizasyon tesisleri finansmanına halkın katılmasını 
öngörmektedir. Fakat bu kanunlardaki katılma oranları çok düşük 
olup bu günün şartlarına uygun delildir. Öte yandan, kanunlarda 

/ • / • 



S: 20 

halj .m ı..lt;tnio ıuasj?«x l&r ın« ka 11 İma s mu yor verilmemiştir. Bele¬ 
diye gelirimi kanununun hazırl «nan yoni metninde do bu hususlar 
ya oorsiz.dir. İmar v ; İsicun Bakanlığının halkın katılma siyle ilgili 
d.:öişiolir. tejclif i , a lakı., lı Bakanlıklarca (İçişleri vo Maliye) nu.<— 
olosef b:;nimscnmomistir. 

2/7 i. Hizmet ta lob i: 

jehil- vo kasabalarımızda hâlan mevcut bulunan kanalizasyon 
tesislerinin genellikle fen vo sağlık kurallarına, aykırı oldukla¬ 
rı .yukarıda belirtilmişti. Bu durum karşısında, birçok belediyeden 
hizmo t t lebi gelmektedir. Taleplerin bir kısmı, özellikle yürürîükboÜ 
içim, suyu yönetme ligine gör o bol suya kavuşmuş ve nüfusu 10.000 don 

büyü:' belde lor inki yarindedir. Y.trr suyu bulunmayan ort., büyüklük¬ 
teki beldelerle , yeter suyu bulunan veya bulunmayan ufak beldelerin 
problemi...rinin fosseptiklerle haili ger ,ktiöi ha. 1de , bunlar istis¬ 

nasız ol.r .k kn lizasyon şebek..si istemakt-dirler. 

Hnl .n yürürlükte bulunan (K-..n lizasyon işi-, rinin pimi .nm .sı 

ve projelerinin hazırlanmasına ait) yönetmelik, hangi hallerde fos¬ 

septik, hangi hallerde ise mecra biçiminde kanalizasyon tesisi ya¬ 

pılacağımı tesbit etmiş bulunmaktadır. Bu yönetmelik, 1953 yılında 
yürürlüğe girmiş ve henüz yeteri kadar uygulama sahası bulamamış 

olmasına rağmen, yurdumuz gerçeklerine uygun olduğu kanısı hakimdir. 
Öte yandan, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı turistik değeri yüksek 

olan sahillerle , turistik öncelik tanınan beldelerin içme su lar mm 
lâğım sularının etkisinden kurtarılması için buralarda gerekli ted— 
o ir ler in alınmasını talebetmektedir. 

rn.Bi.at durumu; 

Bilindiği gibi, kanalizasyon tesisleri, üretilen metal arzeden 
nitelikte olmayıp verilen pis suları alıcı durumdadır. Pis suların 
nikdarı, kullanılan temiz suya hemen hemen eşittir. Bu sebeple,ka¬ 
nalizasyon işletme tarifelerinin uygulanmasında ekseriya kullanılan 
"temiz su miktarı esas alınır ve kanalizasyon işletme bedeli olarak 
sarfedilen suyun belirli bir yüzdesi kadar meblaö alınır. 



Kanali^as*on işletme masrafları olarak, abonelerden götürü 
bir bedel alındığı da varittir. 

ar-.iyede hâlen modern bir kanalizasyon tesisi ve işletmesi 
bulunmadığından, bir fiat politikası ve abonelerden para alınması 
söz konusu olmamaktadır. 

Ancak, fosseptiklerin boşaltılması için, belediyeden vidan- 
jör istenmesi halinde, bu işlem için belirli bir bedel alınmaktadır 

Belediyelerin yıllık kanalizasyon masrafları ve gelirleri 
Tablo 6 da gösterilmiştir. 

2.9» İstihdam durumu 

Köy ve kasabalarımızda evlerin çoğu pis sularını çukurlara 
vermekte olduğundan ve dolan çukurlar ya ev sahipleri yahutta lâ¬ 

ğımcılar tarafından boşaltıldığından, köy ve kasabalarda önemli 
bir istihdam bahis konusu değildir. Esasen bu hususta istatistik! 
bilgide yoktur. 

tehirlerde, mevcut kanalizasyon şebekelerinin bakım ve işle¬ 
tilmesinde belediyeler zayıf malî güçleri oranında personel çalış¬ 
tırma’: ta dır lar . 

Kanalizasyon işleri şimdiye kadar gereği gibi ele alınamadığın¬ 
dan, Ankara'daki merkezî hükümet organları ile İller Bankası gibi 
kurumlar kadrolarında yalnızca kanalizasyon işleri için personel 
tutmamakta, bu işleri lüzum oldukça başka konularda çalışan eleman— 
!ara yaptırmaktadırlar. Belediyelerin kanalizasyon işlerinde istih¬ 
dam durumu Tablo 7 do, merkezi burumlardaki istihdam durumu ise 
Tablo 8 de gösterilmiştir. 
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£E^DİYE^RİN_YILLIK_KArtALÎZASYON_MASRAgLARI_yE_GELİRLERİ 

NÜFUS 
KADEMELERİ 

1960 
NÜFUSU 

Bele-

diye 
Adedi 

Ankete 

katılan 
belediye 

adedi 

Belediyelerin kanalizasyon 
Masrafları 

(Tl) 

    

Belediyelerin kanalizasyon 
gelirleri 

   (Tl) 
i 1963 1964 1965 1963 1964 1965 

5.0CO - 10.000 993.985 144 108 649.350 669.827 1.046.561 3.626 12.548 39,250 

10.000 - 25 »000 1,4-16,390 91 73 711.20C 911.21C 1.109.230 17.000 15.600 39,2. 0 

25c000 - 50.000 997.442 30 23 960,989 ' 735.801 1.619.651 94,277 155.695 50,038 

i 50.000 -100,000 ' 1,222,719 18 14 1.354,090 j , v.7 68 „ 8 68 1.927.556 123,251 108.970 109,488 

i ICC,000 den büyük 909,733 6 4 415.940 4C 3 0 313 610.074 200,000 275.-COO 4.. 010.000 

| İstanbul 
> 

1.506,04; 1 1 2,183 0 S 21 2.-339 c 645 2,668,859 - -

Ş Ankara 650.067 1 1 2,660.000 ■ :060,000 3,560.000 100,000 120,00e 125,000 

[ İzmir 296.635 1 1 105,000 T ,225.000 1.950.000 - - -

j Tcplam 7.993.011 29 2 225 9,039.590 13613.664 14’ ” . 338.154 687.813 4,372.976 

Tamamlama ( X ) ft 
- 67 1,281,038 1,684=214 1972,596 169.472 223,851 2.074,515 

Genel toplam t! 292 29 2 10.320.628 15.297.878 16464.527 707.626 911.664 6.447.491 

NOT : 1 - Belediyeler plân tatbikatına göre değil, kendi imkanlarına göre yatırım yapmışlardır. 

2 - Ankara şehri masraflarına D.S.İ. Genel Müdürlüğünce inşa edilen ve bakımı yapılan kısımlar 
✓ 

ia dahildir. 

( X ) Cevap alınamayan belediyelere ait envanterler, nüfus kademelerinde örnekleme ycluyla tahmin edilerek 
t«plamı alınmıştır. 



Sayfa : 23 

TABLO : 7 

Belediyelerde kanalizasyon 
işlerinde çalı-' an eleman adedi 

Nüfus 
kademeleri 

! 
1960 
Nüfusu 

  

! Beledi¬ 
ye 

| Adedi 
| 

Ankete 
katılan 
belediye 

adedi 

Teknik 
Perso¬ 
nel Ade¬ 

di 

Büro 
Perso¬ 
neli 
aded i 

İşoi 
adedi 

5.000 - 10.000 993.985 ] 44 108 24 21 27 

10.000 - 25.000 1416.390 I 91 73 21 25 148 

25.000 - 50.000 997.442 i 30 23 11 18 120 

50.000 -100.000 1222.719 i 18 
I 

14 13 15 97 

100.000 den büyük 909,733 
1 

6 
1 

4 3 5 44 

İstanbul 1506.040 1 1 36 24 260 

Ankara i 
I 

650.067 1 
i 

1 4 - 200 

i 

İzmir 296.635 1 | 
! 

1 2 11 26 

Toplam 7.993.011 292 i 
1 

225 115 119 922 

Tamamlama (x) t! 
- 67 22 14 131 

Genel Toplam 
“1 

fî 

J 292 ; 292 137 133 1,053 

Not : Ankarada DSİ'nin inşa ettiği, bakım ve işletmesini üzerine aldığı te¬ 
sislere ait personel dahildir, 

(x) Cevap alınamayan belediyelere ait envanterler, nüfus kademelerinde 
örnekleme yoluyla tahmin edilirek toplamı alınmıştır. 
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T A B L O : 8 

Merkezi Kurmalarda Kanalizasyon işlerinde çalışan 
eleman adedi 

V 1 11 1 1 1 1 . 

Elemanlar 

K l R U 1 U Ş İnş.Y.Müh, 
İnş. Müh. 

Mak.Y.Müh. 

Mak. Müh. 
Tek¬ 

niker 
Res¬ 
sam 

Top¬ 
lam 

Enerji Tabii 
Kaynaklar Bak 

D.S.İ.G-n.MüA. 

Su ve Kanalizasyon 
İşleri Müd. 2 - - 1 3 

Bölgelerde 1 - 1 - 2 

İmar vo İs¬ 

kân Bak. 

Mesken Gn.Müd. 1 - 1 - 2 

Pl. ve İmar Gn.Müd. 1 - - - 1 

İller Bankası 
Genel Müd. 

Su ve Kanalizasyon 
isleri Müd. 

5 - - 1 6 

Bölgelerde 2 - - - 2 

T • p 1 a m 12 - 2 2 16 

N«t : 2u kurumlarda münhasıran kanalizasyon işlerine bakan eleman bulunmamak 
tadır. 

Bu sebepten cetveldeki eleman adetleri, kanalizasyon ile meşgul «İma 
derecelerine göre tahminen bulunmuştur. 
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Kanalizasyon t^ö^sl^ri inşaatı gayet ağır tempoda ve plânsız 
olarak yürütüldüğünden, malzeme imalâtı ve inşaattan dolayı meydana 
gelen isdihdam de diğer sektörlere oranla önemli değildir. 
2.10» Tıkanıklıklar ve sebepleri; 

Yurdumuzda , modern anlamda ve fennî projeye göre yapılan 
kanalizasyon tesisi çok sınırladır. Tıkanıklıkların başlıca neden¬ 
leri aşağıda açıklanmıştır. 

2.10.1.Finansman yönünden 

Belediyelerin gelir kaynakları gayet cılız olduğundan ve 
yürürlükteki mevzuat, politik endişeler ve her şeyi devletten bek¬ 

lemek alışkanlığı yüzünden, halkın etkili bir şekilde katılması da 
mümkün olmadığından kanalizasyon tesisleri için gerekli finansman 
sağlanamamaktadır. Belediyelerin bu malî aczi bütçelerinden yapa¬ 
cakları yatırımların gayet sınırlı olmasına sebep olmaktadır. 

öte yandan belediyeler in baş vurdukları kredi müesseselerin¬ 

den, İller Banka'sı sermayesi ile İmar ve İskân Bakanlığı emrindeki 
(Belediyeler fonu) yetersizdir. İller Bankası hâlen fakir, yani 
kredi alma gücü zayıf bulunan belediyelerin dahi çeşitli işler için 
talebettikleri kredileri karşılayacak öz kaynaklara sahip değildir. 

473 milyon liraya ulaşan ödenmiş sermaye yetişmediğinden zaman za¬ 
man dış kaynaklardan yüksek faizle para tedarik ederek daha yüksek 

faizle Belediyelere kredi açmaktadır. Hâlen krediler için İ° 7 faiz 
uygulanmaktadır. Belediyelerin âmme hizmetleri için 10-20 yıl vade 
ile aldıkları bu kredilere böyle yüksek faiz uygulanması fakir Bele¬ 
diyeleri büsbütün sarsmaktadır. 

öteki finansman mercii olan Belediyeler fonu 5116 sayılı 
kanuna göre toplanmaktadır. Fonun, nüfusu 50.000,— den fazla olan 
Belediyelerin kamu yatırımlarına, bu meyanda kanalizasyon işlerine 
de tahsisi mümkündür. Fakat fon hesabı, geçmiş yıllarda gelirinden 
fazla yapılan harcamalarla hâlen 400 milyon lira civarında borçlu 
bulunmaktadır. Bu borç, 154 sayılı kanunla konsolide edilmiştir. 
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Paüat oorçlanma faizi fa 5 olarak tesbit edilmiştir. Fonun yıllık 
geliri ise, hâlen 80—90 milyon liradır. Yıllık gelirin fa 40'1 borç¬ 
ların ve faizlerinin ödenmesi için bloke edilmektedir. Geri kalan 
fa 60 (hâlen yılda takriben 50 milyon lira) bu gün için Belediyelerin 
harita, imar plânı, içmesuyu,elektrik ve mezbaha hizmetlerine dahi 
ye tme me k t e d ir. 

Belediye borçlarının 691 sayılı kanunla tahkim ve terkini 

Belediyelere geçici bir ferahlık getirmiş olup, yatırımlara büyük 
bir etkisi olacağı umulmamaktadır. 

Kanalizasyon tesislerinin mecra şeklinde yapılamadığı yer¬ 
lerde, halkın kendi bahçelerinde veya komşulariyle birlikte, göste¬ 

rilen yerde fosseptik yapmaları gerekli olan hallerde , yurtdaş pa¬ 

halı olması dolayısiyle (bir aile için takriben 1.500 liraya malol- 

maktadır) fennî fosseptik yerine adi çukurlarla yetinmektedir. Böy¬ 
le uygulamanın ise sakıncaları açıktır. 

İmar ve İskân Bakanlığı bütçe imkânları ve emrinde bulunan 
afetler fonundan, sosyal mesken, gecekondu önleme ve ıslah bölge¬ 

leri ile tabiî afetler dolayısiyle yapılan iskân ünitelerinde kana¬ 
lizasyon yatırımları yapmaktadır. Fakat bu işler için ayrılan fi¬ 

nansman da yalnız Bakanlığın konuları için dahi gayet azdır. 

2.10.2.Teknik personel yönünden 

Modern anlamda kanalizasyon tesisi yapılması işi Türkiye'de 
henüz emekleme safhasındadır. Yeteri kadar uygulama olmayınca bu 

konuda teknik eleman da yetiştirilememektedir. Geçen yıllarda Prof. 
Kehr, İstanbul kanalizasyon projelerini hazırlamak için İstanbul'da 
bir büro kurmuş ve bu büroda 20 kadar Türk mühendisi çalıştırılmış¬ 
tır. Bu elemanlar proje çalışmalarında kısmen yetişmekle beraber 
inşaat tecrübesi kazanamamışlardır. 

Ankara'daki İmar ve İskan Bakanlığı •> İller Bankası ve DSİ 
§ibi merkezî kurullarda ve İstanbul belediyesinde proje ve inşaat 
işlerinde tecrübesi olan pek az sayıda mühendis bulunmaktadır. 

•/. 
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2.10.3.İmar plânları yönünden 

Yürürlükteki yönetmelik ve malzemenin ömrü takımından kana- 
lizasycn projeleri 30 sene sonraki gelişme dikkate alınarak hazır— 
lanmaktadır. 

Belediyelerin otuz yıl sonra ne şekilde gelişeceği, iyi etüt 
edilerek hazırlanmış imar planları ile tesbit edilebildiğinden bu 
nitelikte imar plânı olmayan beldelerin kanalizasyon projeleri tüm 
olarak ele alınamamaktadır. 

Yeterli imar plânı olmadan hazırlanan kısmî kanalizasyon pro¬ 
jelerinin yapılması ve bunlara göre tatbikata geçilmesi yatırımların 
isabet derecesini azaltmaktadır, 

2.10.j.Standardlar ve malzeme yönünden 

Mecra biçimindeki kanalizasyon ağının ana malzemesi beton 
boru (büz)dür. Büzlerin ve bilumum diğer mecraların su sızdırmaması, 
hidrolik ve statik şartlara uygun olması gerekir. Bu şartlar ancak 

belirli standardların hazırlanması ve uygulanması ile sağlanır. 
Mecra bacaları ile bunların donatımlarına ait standardların 

da hazırlanması büyük faydalar sağlayacaktır. Öte yandan, kanalizas¬ 

yon tesislerinin fennî esaslara göre yapılmasını sağlayacak teknik 
Şartnameler de yetersiz olduğundan, yeniden hazırlanmalıdır. 

2.10.5.Bakım ve işletme yönünden 

Belediyelerde genellikle bakım ve işletmeye gereken önem 
verilmemekte, bu yüzden işletmeler aksamaktadır. Öte yandan gereği 

\ 

gibi bakım ve işletmeye tabi tutulmayan tesislerden tam kapasitede 
yararlanılamadığı ve bunların normal ömründen önce haraboldukları 
bilinmektedir. 

Hâlen yurdumuzda pek az sayıda fenni kanalizasyon tesisi 
bulunduğundan yetişmiş işletme personeli gayet mahduttur. Hiç bir 
belediyede tasfiye ve terfi tes.isi bulunmadığından bu konuda bakım 
ye işletme personeli hiç bulunmamaktadır. Bu günkü imkânlarla, 
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uygulama ^ahası olmadan, nazarî bilgi verilmek suretiyle eleman 
ye bişGirilmesinin işe maksada uygun olmayacağı açıktır. 

2.11. Yabancı ülkelerdeki durum 

Kanalizasyon işleri; tesis ve işletme masrafları ağır olduğun¬ 
dan, proje , inşaat, bakım ve işletmede yetişmiş personel istediğin¬ 
den, ancak gelişmiş ülkelerde ileri safhadadır. 

mgiltere, Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri ile 
Amerika B.D. de kanalizasyon sularının yeraltı suyunu, akar suları 

kirletmemesi ve çevre sağlığını tehdit etmemesi için alınması ge¬ 
rekli tedbirler gayet ağır müeyyidelere bağlanmış olup bunlar titiz¬ 

likle uygulanmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde nüfus yoğunluğu olan yerlerin pis suları 
mecralarda,.yoğunluk olmayan kır bölgelerinde ise, fennî fosseptik¬ 
lerde toplanmaktadır. Fossepiiklefde mutlak olarak sızdırmazlık şar¬ 
tı aranmakta, burada bekletilen sular zemin ve yeraltı suyu durumu 

elverişli ise zemine sızdırılmakta, değilse münferit ev tasfiye ci¬ 

hazlarında tasfiyeye tabî tutulmaktadır. Fosseptikte biriken sula¬ 
rın akar sulara,göl ve denizlere verilmesinde de gereken hallerde 
tasfiye şartı ileri sürülmektedir. 

Şehir ve kasabaların şebekelerinde biriken pis suların ileri 
kademede tasfiyesi masraflı ve külfetli olduğundan, ancak gereken 

hallerde buna baş vurulmakta, ekseriya ileri kademede tasfiye edil¬ 
me şartı aranmayan çözümler tercih edilmektedir. Tasfiyenin hangi 
kademede olacağı, tasfiye edilmiş suyun verileceği temiz suyun 
(nehir, göl, deniz) niteliği ve kullanma maksadına göre tayin edil¬ 
mektedir. 

İsrail'de yeni kurulan sitelerin kanalizasyon şebekesi alt 
yapı olarak yolla birlikte inşa edilmekte fakat tasfiye işlemi hâlen 
her yerde, özellikle ufak ünitelerde uygulanamamaktadır. 

• /. 
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İsrail'de hâlen genellikle tasfiye işlemi gereği gibi ele 
alınamamakta fakat yakın gelecekte her beldenin şartına uygun tas¬ 
fiye tesisleri kurulması için araştırma ve hazırlıklar yapılmakta¬ 
dır . 

Komşumuz Balkan ülkelerinde de kanalizasyon işlerine gere¬ 
ken önem verilmeye başlanmıştır JBu komşularımızın, son 10 yılda 
problemlerini etüd ettiği ve geniş çapta uygulamaya geçtiği bilin¬ 
mektedir . 

3. YURT İMKÂNLARI 

3.1. Finansman temini bakımından 

Belediyelerimiz malî acz içerisinde bulunduklarından, kre¬ 
di kurulu olan İller Bankasının kaynakları da yetersiz olduğundan 
Belediye hizmetleri ve bu arada beldelerin kanalizasyon işleri gere¬ 
ği gibi yürütülememektedir. Hâttâ şimdiye kadar alışılagelmiş içme 
suyu, elektrik ve mezbaha işlerine bile yeterli malî kaynak bula¬ 

mazken merkezî hükümet mercileri yeni bir masraf kapısı açacak olan 
kanalizasyon işlerini görmezlikten gelerek bir kenara itmektedirler. 

Belediyelerin bu günkü malî gücü, alışılagelmiş olan içme 
suyu, elektrik ve mezbaha yatırımlarına yetmediğinden, bu işler 

için 1962 yılından beri devlet bütçesinden bir miktar yardım yapıl¬ 
maktadır . 

Belediye borçlarının tahkim ve terkini de Belediyelere önem¬ 

li bir malî güç kazandırmamıştır. Bu sebeple Belediyelere yapacağı 
hizmetlerle orantılı gelir kaynakları kanunen sağlanıncaya kadar, 
öteki belediye yatırımlarında olduğu gibi, kanalizasyon işleri için 
he devlet bütçesinden yardım yapılması gerekecektir. Öte yandan 
1965 yıİ! icra programı icra plânının 194 cü maddesinde "Turistik 
yönden geliştirilmesi faydalı görülen yörelerin özel sektör yatı¬ 
rımlarına esas teşkil edecek alt yapı yatırımlarının devlet eliyle 
gerçekleştirilmesini öngören mevzuat ve imkanlar hazırlanacaktır 
denilmektedir. 



Gerçekten5 Belediyeler gerek belde sınırları içerisinde, 
gerekse etkisi altındaki yörelere alt yapı, bu meyanda kanalizas¬ 
yon tesisleri yapacak durumda değildir. Özellikle turistik önemi 
ve önceliği bulunan yerlerde kanalizasyon tesislerinin yapılmasın¬ 
da , devle uin etkili yardımlarda bulunması ve dış kredilerden fayda¬ 
lanılması gereklidir. 

3.2.Teknik personel bakımından 

Türkiyede , kanalizasyon işlerinde tecrübe kazanmış mühen¬ 

dis sayısı gayet sınırlıdır. Bu durum, etkili bir uygulamaya engel 
teşkil etmektedir. Bu konuda tecrübe kazanmış müteahhit firmalar 

da yoktur denilebilir. 

3-3. Standardlar ve malzeme bakımından? 

Kanalizasyon tesisleri malzemesine ait standardlar henüz 

hazırlanmamıştır. Öte yandan her kurul ayrı bir fosseptik tipi 

uygulamaktadır. Bunların da yurdumuz şartlarına göre tipleştiril¬ 
mesi gereklidir. Kanalizasyon muayene bacaları, yağmur baca ve 

ızgaraları ve diğer donatıma ait Standard veya tipler yoktur. 

İnşaat fennî şartnameleri de yetersizdir. 
Yukarıda belirtilen hususların hasırlanması için tecrübeli 

mühendis bulunamamakta veya başka işlerde çalıştırılan elemanlar 

bu işlerde görevlendirilememektedir. 
Kanalizasyon işlerinin ana malzemesi beton olduğuna göre 

çimento temini önem kazanır. Çimento üretim kapasitesi arttırılma— 
dığı takdirde, kanalizasyon işlerinin gereği gibi ele almamayaca- 

\ 

ğı açıktır. 

Kanalizasyon tesislerinde kullanılan beton boruların sant¬ 
rifüje veya vibre usulleriyle imâli gereklidir. Kalen Yurdumuzda 

işi gören taşınır makinalar gayet azdır. 
Büyük merkezlerde kanalizasyon tesislerinde kullanmaya el¬ 

verişli beton boru yapan sabit boru imalâthaneleri de henüz kurul¬ 
mamıştır. , 
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iont uaca Kapakları, yağmur ızgara ve kapakları, şiber, 
klâpe , merdiven basamağı, kanal kapakları gibi metal donatımda ih¬ 
tisaslaşmış firma da yoktur. 

■ Tasfiye tesislerine ait mekanik donatımın ve tulumbaların 

bu gön için iç piyasadan teminine imkan görülemediğinden? bunların 
ithali gerekecektir. 

3.4. Bakım ve işletme personeli bakımından 

Halen yurdumuzda bakim ve işletme personeli yok denecek 
kadar azdır. 

4. ÜRETİM PROGRAMI 

4-l.G-enel politika 

Kanalizasyon tesislerinin yapılmasından beklenen faydalar: 

a- Genel olarak halk sağlığını korumak 

b- İçmesularınm kirlenmesini önlemek, 
c- Plajların miktoplanmasını ve en güzel kıyılarımızda mey¬ 

dana gelen pis kokularla kirli suların turizme olumsuz etki yapma¬ 

sını önlemek; 

olarak özetlenirse genel politikanın tesbiti buna göre 

belirir. 

Lâğım suları doğrudan doğruya açığa, akar sulara veya 
denizlere akıtılmayıp çukurlardan zemine sızdırılıyorsa bu takdir¬ 
de yeraltı sularının kirletilmesi ve lağım sularının içmesuyu şebe¬ 
kesine girmesi tehlikesi vardır. Böyle hallerde çukurların özellik¬ 
le sinek üreme yuvası halin® gelmesinin önlenmesi, yeraltı suyunun 
(ev kuyuları) kullanılmasının yasaklanması, içmesuyu telislerine 
ise klorlama cihazı konulması suretiyle içmesuyunun devamlı olarak 
klorlanması ve suyun her zaman basınçlı bulundurulması bu günkü 
imkânlarımıza göre yeterli bir tedbir sayılabilir. 



Birçok ülkede basit lâğım çukurlariyle yeraltı suyuflj^fc,,, 
meşine cevaz verilmemektedir. Bu şartın bizde de zamanla, ekonomik 
gücümüz arttıkça, uygulanması mümkündür» 

likanda açıklanan durum nüfusu 5 kine kadar olan kasaba¬ 
larda görüleıi genel manzaradır; HüfusU 5 binden fazla olan belde¬ 

lerde basınçlı suyu olmayan evlerin dururau da aynıdır. Türkiyede 
nüfusun takriben. 80'i bu çeşit lâğım sistemi kullanmaktadır .Hât¬ 
tâ bir çok yerlerde doğrudan doğruya dışarıya akıtılmaktadır. 

Zemini su sızdırmayan yerlerle, bol su kullanılan kasaba 

ve şehirlerde problemin çukurlarla halledilmesi mümkün değildir. 
Bu gibi yerlerde lâğım çukurlarının sık taştığı', basit mecraların 
da zaman, zaman tıkanarak sokaklara yayıldığı, bu durumların ise 
halk sağlığını tehdit etmekte olduğu bilinmektedir. 

Öte yandan fenni olmayan mecraların topladığı pislikler 
ya. yoğun olarak araziye (Adana, Konya, Gaziantep, Diyarbakır v.b.) 
ya akarsulara (Ankara, Eskişehir, v.b.) ya da denizlere (İstanbul, 

İzmir, Samsun, İskenderun v.b.) verilmektedir. 
Bu gibi beldelerin nüfus ve su kullanma yoğunluğu fazla 

olan ve zemini sızdırmaz olan bölgelerinde mecra biçiminde kanali¬ 

zasyon tesisi yapılmalı, ayrıca toplanan pis sular gereken kademe¬ 
de tasfiye edilmelidir. 

Marmara , Ege ve Akdeniz kıyılarındaki kasaba ve küçük şehir¬ 
lerimizde en güzel plajlar ve balık adamların avlanma sahasına . 
giren bölgeler ya mecralardan toplu olarak gelen veya münferit ev¬ 
lerden doğrudan doğruya akıtılan pis sularla kirletilmektedir. Yıl¬ 
dan yıla yoğunlaşan bu kirlenme Türkiye turizmi ve halkın sağlığı 
bakımından ciddi tehlikeler arzetmektedir. 

İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerimizde deniz kirlen¬ 
mesi bir facia şeklini almış olup, bazı semtlerde değil denize 
girmek, pis kokudan rahatsız olmamak, çamur rengini almış denize 

\ 

iğrenmeden bakmamak kabil değildir. 
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Bu iki turistik merkez, halk sağlığı ve turizmin gelişmesi 
bakımından modern kanalizasyon tesislerine biran önce kavuşturul¬ 
malıdır . 

Yukarıda açıklanan gerçekler karşısında uygulanacak genel 
politika: 

1- Ufak kasabalarda içmesularının lâğım suları ile kirle¬ 
tilmesi muhtemel ise, içmesu tesisleri klorlama cihazları ile dona¬ 

tılmalı ve su devamlı olarak basınçlı tutulmalı ve klorlanmalıdır, 

öteyandan bulaşıcı hastalıklara karşı yurttaşlara geniş aşı tat¬ 
bikatı yapılmalıdır. 

2- Nüfusu 50.000 den fazla olan şehirlerin tamamının, 

3- 50.000 - 10.000 nüfuslu beldelerden yürürlükteki yönet¬ 

meliğe göre bol içme suyuna kavuşanların, 

4- Nüfusu ne olursa olsun turistik önemi bulunan ve deniz 

kirlenmesi bahis konusu olan beldelerin tamamının fennî kanalizas¬ 

yon tesisleri ale alınmalıdır. 

5- Yukarıdaki sınırlama dışında kalan beldelerin kanalizas¬ 

yon tesisleri ise ileride ele alınıncaya kadar ufak ıslahlarla ida¬ 
me ettirilmelidir. 

4.2. Yurt içi talep projeksiyonları 

Belediyelerimiz kanalizasyon konusunda gerçek ihtiyaçlarını 
kestiremediklerinden, bu husustaki talepler ekseriya yersiz ve 
isabetsizdir. Bu çeşit talepler daha çok ufak Belediyelerden gel¬ 
mektedir . 

İhtiyacı fosseptiklerle giderilebilecek birçok belediye, mec¬ 
ra biçiminde bir tesis talebettiği gibi, bazıları da doğru dürüst 
yol kaplaması olmadığı halde yağmur suyu şebekesi talebe binektedir¬ 
ler . 

•/. 
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Büyük Belediyelerin kanalizasyon talepleri de münhasıran mec
ra biçimindedir. Halbuki buralarda, bol su kullanılan ve belirli, 
bir yoğunluğu olan sokaklar için şebeke yapılması diğer sokakların 
problemlerinin fosseptiklerle halledilmesi gereklidir. Başka bir 
deyişle, kanalizasyon şebekesi ilkönce belirli sahalarda yapılır. 
Zamanla su kullanma yoğunluğu artan sokaklarda da mecralar yapı
lıp şebekeye bağlanır. 

Öte yandan deniz kirlenmesi bahis konusu olan kasabalarımızdan 

pek azı durumun İslahı için müracaat etmiştir. Bu husustaki talep 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığından gelmiştir. 

Yurt içi talep hâlen kristalleşmiş olmamakla beraber, ikinci 
5 yıllık plân döneminde: 

1- Nüfusu 50.000 den fazla olan bütün şehirler (27 adet)in, 
2- Nüfusu 50ı000 - 10.000 arasında bulunan ve yürürlükteki 

içmesuyu yönetmeliğine göre suya kavuşan ve kavuşacak olan 121 
adet şehir ve kasabanın, 

3- Nüfusu 5*•000 den ufak, fakat turistik önceliği olan ve 
deniz kirlenmesi bahis konusu bulunan 44 adet beldenin, kanalizas

yon tesisi yaptırma talepleri normal karşılanmalıdır. 
Yukarıda 3 ayrı katagoride toplanan yurt içi kanalizasyon 

talebinin para ile ifadesi: 
a- Prof. Kehr'in raporundan İstanbul için 2.300.000.000,-Tl 

b- İstanbul nüfusuna kıyasla Ankara için 1.000.000.000,- " 

c_ m ıt " İzmir 11 460.000.000,- " 

d- Nüfus başına 1.000 lira hesabiyle nüfusu 
50.000 den büyük 27 adet şehir için 2.132.500.000,- " 

e- Nüfusu 50.000 - 10.000 arasındaki 
şehirler için (30 adet) 200.000.000,- " 

f- Nüfus başına 800 lira hesabiyle 
44 adet turistik belde için(Tablo 9) 254.300.000,- " 

Toplam 6.345.800.000,-TL. 

/ 
• / • 
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T O B L O : 3 

Turistik Önomi Haiz ilan ye Sahilde Bulunan 
beldeler 

(l.C. ıurizm ve Tanıtma Bak. 1965 Turizm Sezonu 
Hazırlık tedbirleri kitabıhdan alınmıştır. ) 

1, Dereci?/ önemli 
merkezıer : Nüfus 

2. Derecede rnemli 
merkezler : Nüfus 

1- Tekirdağ (merkez) 23-987 1- Eceabat 2.174 

2- Şarköy 3.925 2- Erdek 6.849 

3- Marmara Ereğli si 1.884 3- Edremit + Akçay 22.330 

4- Mürefte 2.010 4*- Ayvalık 16.»87 

5- Küçük yalı (+) 5.071 5- Köyceğiz 2.573 

6- Büyük çekmece (+) 2.125 6- Finike 2,952 

7-Küçük çekmece (+)12.686 7- Sapanca 5.788 

8- Pendik (+)13.963 O- Arifiye 2.827 

9- Silivri (+) 4.949 62.128 

10- Maltepe (+)11.052 
11- Kartal (+)14.815 3. Derecede önemli 

x2- Şile 2.749 merkezler: Nüfus 

13- Dikili 5.387 1- Gelibolu 12.945 

14- Foça 1.762 2- Karasu 5.683 

15- Urla 10.827 3- Akçakoca 5.3*3 

16- Karaburun 998 4- Amasra 2.297 

17- Çnşme 9.752 5- Bandırma 28.880 

18- Seferihisar 4.416 6- Datça 1.339 

19- Çanakkale (Merkez) 19.391 7- Kaş 1.479 

20- Kuşadası 7.008 8- Gazipaşa 2.672 

21- Bodrum 5.047 9- Anamur 6.523 

22- Marmaris 3.4H 10- Karataş 3.313 

23- Fethiye 2.573 11- Yumurtalık 1.392 

24- Alanya 10,129 12- Rize 22.181 

25- Manavgat 3.218 13- Eğridir 7.*71 

26- Erdemli 7.961 14- Beyşehir 5.833 

27- Samandağ 13.912 15- Abana 2.514 

204.408 16- İnebolu 5.873 

/5i_7 - ) 44 Belde 317.773 Nüfus 
NOT: 
( + ) işaretli beldeler İstanbul şehri (Prof.Kehr’ın raporundaki 

büyük İstanbul) iğinde mütalaa edilmiştir. 
T v. ■> j '-»t* Ira-nal İzasvon etüdleri imar ve 1. derece önceliği »lan belda iü kanaı 

İskân Bakanlığınca yapılmıştır. 
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Önümüzdeki 30 yıl zarfında, fiat artışları hariç tabiî geliş¬ 
me sonucunda en az # 25 oranında bir talep artışı olması normal 
addedilebilir. 

ITot: Yukarıdaki tahmini hesaplarda büyük şehirler için, prof. 
Kehr'in İstanbul için bulduğu bedel, diğerleri için ise İmar 
ve İskan Bakanlığının maliyetleri esas alınmıştır. Maliyetle¬ 
re tasfiye tesisleri bedelleri dahildir. 

4.3* Birinci 5 yıllık plân ile seçilen hedefler ve bu hedeflerin 
gerçekleştirilme durumu 

Birinci 5 yıllık plânda kanalizasyon tesisleri için: 
"Kanalizasyon konusunda, yurdumuzda bütün belediyelerin bu 

tesislerin yapımına geçmesini uzun süreli bir problem olarak ele 

almak gereklidir. İstanbul ve Ankara gibi en büyük şehirlerimizde 

dahi kanalizasyon tesisleri şehrin ancak bazı semtlerini içine al¬ 

maktadır. Ancak, bir kanalizasyon tesisinin yapılması ve gerektiği 

şekilde işleyebilmesi için, hektar başına en az 0,25 1 t/saniye kapa¬ 
sitede şehir suyu kullanılması gerekmektedir. 1957 yılında bu kıs¬ 

taslara uygun 150 şehir ve kasaba vardır. Bunlardan ivedilikle ele 
alınması gereken 60 ’ının tesis maliyeti 1 milyar 150 milyon TL. 
olarak tahmin edilmiştir. Yalnız İstanbul şehrinin kanalizasyon 
yatırımı ihtiyacı 2,5 milyar TL. olarak hesaplanmıştır . 

Yatırımlar bölümünde ise: 

"Kanalizasyon konusundaki yatırımlar Belediye kaynaklarındaki 
artış gözönünde tutularak 5 yıllık plân dönemi sonunda düşünülecek¬ 
tir. Bu konudaki projelerin yapılmasına hemen başlanacaktır. Pı§n 
döneminde kirli suların zararsız hale getirilmesi ile ilgili yatı¬ 
rımlara mahalli idarelerce 20 milyon TL- harcanacaktır". 

0te yandan tedbirler bölümünde: 
"a- Belediyelerin, genellikle, programlı ve azun süreli^ 
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işlere ve yatırımlara ayrılacak ödenekleri yetersizdir. Bu sebep¬ 
le bu hizmetlerin gerektirdiği tesislerin kurulması ve işletilmesi 
sırasında halkın gönüllü katılması teşvik edilecektir. 

b- »idlka temizlik ve sağlık işlerinde görevler veren mevzuat 
siki bir şekilde uygulanacak ve bu konuda gerekli araştırmalar ya¬ 
pılacaktır. 

c- Bu tip hizmetler için gerekli tesis ve gereçlerin standardi¬ 
zasyonu gibi tedbirlere önem vererek maliyet düşürücü yollara gidi¬ 
lecektir . 

d- Belediye hizmetleri tesisleri için niteliği yüksek, reviz¬ 
yon. ve bakım ekipleri meydana getirilecek ve bu ekiplerin hizmet 
içi eğitimle genişletilmesine çalışılacaktır" 

denilmektedir. 

Yukarıda açıklanan tavsiye ve tedbirlerden hemen hiçbirisi 

birinci 5 yıllık plânın ilk 3 yılında dikkate alınamamıştır. Bunun 

başlıca sebebi, Belediye kaynaklarında önemli bir artış olmayışı¬ 
dır. 

Malî acz içinde bulunan Belediyelerin kanalizasyon işleri; 

kaynak yetersizliğine ilâveten, merkezî kurumlarm teşkilâtlanama- 
ması yüzünden merkezî bir plân düzeni içerisine alınamamıştır. Be¬ 

lediyelerin bu dönem içerisindeki yatırımları yılda 10 milyon ci¬ 
varında olmuştur. Bu yatırımlar daha çok tamir ve bakım ile az 
miktarda yeni yatırımdır. Bu konular belediyelerin kendi bütçe 
imkânları ile ele•alınmıştır. Esasen bu çeşit yatırımlar plânlama 
kapsamı içerisine direkt olarak girmemektedirler. Buna rağmen il— 
Sili kurumlarm teşkilatlanarak bu işlerde Belediyelere yol göster¬ 
meleri millî ekonomimiz bakımından yararlı olacaktır. Birinci 5 
Yıllık plânın tatbikatı olarak, İller Bankasının 1966 yılı yatırım 
Programında ı 22 beldenin etüdü işi 190.000,- ‘TL. ile teklif edil¬ 
miştir . 
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Kanalizasyon işlerinde halkın gönüllü olarak katılması 
bahis konusu olamamaktadır. Ancak bazı kanunî müeyyidelerle mecburi 
katılmaya zorlanabilmektedir. Bu sebeple plânın bu konudaki tedbir 
tavsiyesi işlememektedir. 

Kanalizasyonun ana malzemesi olan beton boruların (büzler) 
s tanda rd lar mı n Ton ce hazırlatılması teşebbüsü de bir sonuç ver¬ 
memiştir. 

öte yandan merkezi organların teşkilâtlanamaması ve kana¬ 
lizasyon tesis ve işletmelerinin çok az sayıda olması sebebiyle 
bakım, ve işletme personeli yetiştirilmesi işi de gerçekleşememiş¬ 
tir. 

4.4. Uygulanması gereken yeni teknoloji ve metod ile 
üretim giderlerinin azaltılması 

Kanalizasyon konusunda etüd, proje, inşaat, bakım ve işletme 

işleri henüz gereği gibi ele alınamamakta olduğundan, ilgili kurul¬ 
lar hâlen teşkilâtlanamamış ve bunun sonucu olarak yurdumuz şart¬ 

larına uygun olacak en iyi teknoloji ve metodlarm geliştirilmesi 
de mümkün olamamıştır. 

5. YATIRIM PROORAMI 

5.1. Şehir ve kasabalarda kanalizasyon tesislerinin ele 
a1anmasında gözetilecek öncelik sırası 

4.2. maddesinde 2. beş yıllık plân devresi sonuna 
kadar vaki olacak talepler açıklanmış ve bu talebin para olarak 
ifadesinin tahminen 6.346.800.000,- Tl. olduğu belirtilmişti. Bu 
meblağ, bahis konusu şehir ve kasabaların 30 yıl sonraki gelişme¬ 
lerine göre kısım kısım uygulanacak tesisler içindir. Projelerin 
30 yıl sonraki gelişmeye göre yapıldığı, ihtiyaç ve malı imkanlara 
göre kademe kademe ele alındığı malûmdur. 

•/. 
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Prof. Kehr İstanbul için 1972 yılma kadar takriben 500 
milyon lira harcanmasını tavsiye etmiştir. Tesisin, kademeler ha¬ 
linde ele alınarak, 1995 yılında tamamlanacağı ön görülmüştür. 

Ankara'nın kanalizasyon işi henüz ciddi olarak ele alınma¬ 
mıştır. İzmir'in kanalizasyon durumu bir Alman uzmana incelettiril¬ 
miş ve bu hususta bir rapor düzenlettirilmiştir. Henüz proje saf¬ 

hasına dahi intikal etmemiş olan bu 2 büyük şehrimiz için, 2. beş 
yıllık plân döneminde ancak 150 milyon lira harcanabileceği tah¬ 
min edilmiştir. 

Adana'nın kanalizasyon işi, Dünya Sağlık teşkilâtı tara¬ 
fından ele alınmış olup, bu husustaki mufassal rapor 1965 yılında 

teslim edilecektir. 

Diğer şehir ve kasabalarımızın inşaata amade projeleri 
yoktur. Ancak 1956 yılı içerisinde 22 beldenin etüd işi ele alı¬ 
nacaktır . 

2. Beş yıllık plân devresinde, yatırımlara aksamadan baş¬ 
lanabilmesi için 1966 yılından itibaren proje işlerinin belli bir 
önceliğe göre ele alınması gereklidir. 

Yukarıdaki açıklama karşısında 2. beş yıllık plân dönemin¬ 
de yapılması gerekli yatırımlar: 

1- İstanbul için 500.000.000,- TL. 
2- Ankara için ICO.000.000 ,- 
3- İzmir için 100.000.000,- 
4- Nüfusu 50 binden büyük şehirler için 150.000.000,- 
5_ 50-IO bin nüfuslu beldeler için 50.000.000,- 
6- Denizi kirlenen turistik beldeler 50.000.000,-

için   

Toplam 950.000.000,- TL. 

Yukarıdaki bölümlerde de açıklandığı gibi, bu çapta bir 
yatırımı gerçekleştirmek için, belediyelerin ve İllar Bankasının 

•/ * 
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malî imkânları buna elverişli olmadığı gibi, ilgili kumlalarında 
teknik kapasiteleri yetersizdir. Fakat halk sağlığı, turizmin ge¬ 
lişmesi ve bağlı bulunduğumuz batı camiasına ayak uydurulması ba¬ 
kımından gerekli ortamın yaratılarak, bu işlere biran önce başlan¬ 
ması ve en az 100 yıllık gecikmenin telafisi kaçınılmaz bir zaru¬ 
rettir. "Kanalizasyon tesislerinin üretgeFt olmadığıu düşüncesi de 

İ 

doğru değildir. Çünkü, milletçe en çok bel bağladığımız turizmin 
kanalizasyon tesisleri yapılmadan gereği gibi gelfşemiyeceği açık¬ 
tır, Turistik beldelerin denizleri biran önce lâğım ve endüstri 
sularının etkilerinden kurtarılmalıdır. 

öte yandan kanalizasyon sularının tasfiye edilmemesi do¬ 
layısıyla su ve toprak kaynaklarının değerlerinden düşmekte olduğu, 
bu durumun ise ekonomimize olumsuz etki yaptığı bilinen bir ger¬ 
çektir , 

En önemlisi, insan sağlığının ve insan gücünün korunması¬ 

dır. Sıhhatli ve güçlü insan ise, üretimde en büyük etkendir. 

Bu durumda, imkânsızlıklar içerisinde, kanalizasyon işle¬ 

rine nasıl başlanmalı ve bu işler nasıl başarılmalıdır? 
İstanbul, İzmir ve Adana şehirlerimizin konuları yabancı 

uzmanlarca ele alınmıştır. Bu işlerin finansmanı için Dünya Ban¬ 
kası, DİP fonu v.b. dış yardımlara başvurulabileceği gibi, mevzuat1 

değişikliği ile halkın katılması re halk sağlığını korumak için 
devlet bütçesinden de yardım sağlanması zaruridir. 

2. Beş yıllık plân döneminde nüfusu 50.000 den büyük şe¬ 
hirler için yukarıda açıklanan mekanizma işletilmeli, bu vesile 
ile Türk mühendisleri ve müteahhitleri ile ilgili malzeme 3anayii 
kolları tecrübe kazanmalı ve geliştirilmelidir. 
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rı İller Bankasına bu konuda Büyük ödevler düşmektedir. Banka bu işle 
başaıı İj-C ele alacak biçimde tşşkilatlanmalı, gerektiğinde kanali¬ 
zasyon konusunda yaoancı uzmanlar getirilerek, onların da yardımiyle 
vakit kaybedilmeden devreye girmelidir. Öte yandan, Türk mühendis¬ 
lerinin kısa zamanda tecrüoe kazanmaları amaciyle en çok 1 yıllık 
süre için yabancı ülkelere gönderilmesi faydalı olacaktır. 

Finansman yönünden, Belediyelerimiz ve İller Bankası yeter¬ 
siz olduğundan, devlet bütçesinden sağlanan yardımlarla döner ser¬ 
mayeler kurulmalıdır = Bu amaçla " Belediyeler fomd'nu da takviye 

etmek mümkündür. Öte yandan halkın katılmasını sağlayacak mevzuat 
da bir an önce hazırlanmalıdır. 

Yukarıda, ikinci 5 yıllık plân döneminde 950 milyon lira 

harcanması gerektiği belirtilmişti, Bu yatırımın yallara göre dağı¬ 

lışı şöyle olmalıdır; 

1968 de 100 Milyon TL. 

1969 da 150 " 

1970 de 200 " 

1971 de 250 " 

1972 de 250 " 

Toplam 950 milyon TL. 

Bu yatırımların yapılabilmesi için ilgili kurumlar 1 ci beş 
yıllık plâna göro teşkiletlanmalı ve yatırıma esas olacak projele¬ 
rin bir kısmı 1966 ve 1967 yılından itibaren ciddiyetle ele alı¬ 
narak 2. beş yıllık plân döneminde inşaata amade olarak hazır bu¬ 
lundurulmalıdır . 

Yukarıdaki genel açıklamadan sonra, kanalizasyon tesislerinin 
ele alınmasında öncelik sırası şöyle tesbit edilmelidir. 

a- Fenni kanalizasyon olmaması dolayısiyle, lağımlarla bula- 
§en hastalıkların yaygın olduğu beldeler, 

b- Büyük merkezler, 
e- Turistik önceliği en fasla olan ve denizi tehlikeli bir 

Şekilde kirlenen beldeler, 



S: 42 

d iitifüs başına yatırımı en az olan beldeler, * 1 

- Finansman imkanı elverişli olan beldeler. 

5 •. 21r 1 a_Zıcı faktörler karşısında kapasite 
1965 yılında Belediye bütçelerinin toplamı 1.134.£94.723,- 

lira, İller Bankasının bu günkü ödenmiş sermayesi ise 473 milyon 
liradır. 

Belediyeler hâlen cılız mali imkânları ve İller Bankasından 
sağladıkları yetersiz kredilerle günlük -işlerini gereği gibi yürüte— 
memekte, içmesuyu, elektrik ve mezbaha gibi yatırımlarını ise dev¬ 

let bütçesinden sağlanan yardımlarla kısmen gerçekleştirebilmekte- 
dirler. 

Bu durumda, kanalizasyon işlerinin Belediyelerin ve İller 
Bankasının imkânlariyle hallini düşünmek mümkün değildir. Böyle 

bir düşünce, kanalizasyon işlerinin hallini değil, daha belirsiz, 
bir süre bekletilmesi sonucunu doğurur. 

Bu bakımdan davanın halli için 5»1* bölümünde belirtilen 

yatırımların gerçekleştirilmesi ve bunlar için lüzumlu kaynakların 
yaratılması şarttır. 

*5.3, İkinci 5 yıllık plân döneminde eklenecek kapasite 

Yurdumuz ihtiyaçlarından çok acil olanlarının, dünya ger¬ 
çekleri karşısında ele alınması hususu 5.1. bölümünde açıklanmıştır. 
Teklif edilen bu program gerçekleştirildiği takdirde: 

1- Büyük şehirlerimizin tahammül edilemez hale gelen çok 
acil problemleri halledilecek, 

2- Bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu beldelerde halkın 
sağlığı garanti altına alınacak, 

3- Turizmin gelişmesi sağlanacak ve paha biçilme^ kıyıları¬ 
mızın değeri korunacaktır. 

6jl_ S AĞLAN AO AK FAYDALAR 

--•^-»H-Kİk şahlığı bakımından 

Yurdumuzda bağırsak parazitlerinin gayet yaygın olduğu bi 
binmektedir. Dizanteri olağan bir hastalıktır. Tifo, Para tifo, 

•/. 
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amipli dizanteri, mikrobik sarılık (Weil hastalığı) ve çocuk fel- 
fci'de küçümsenmeyecek orandadır. Zaman zaman tifo salgınları belde¬ 
lerin huzurunu kaçırmaktadır. 

Yukarıda sayılan hastalıklar sebebiyle ölümleh olduğu gibi, 

insan gücünün zayıfladığı da bilinmektedir. Bağırsak parazitleri 
bünyeyi zayıflattığı gibi, çocuk felci'de sakatlıklara sebep ol¬ 
maktadır . 

Yurdumuzda fennî kanalizasyon tesisleri bulunmadığından do¬ 

ğu komşularımızdan gelmesi muhtemel kolera hastalığı endişelerimi¬ 
zi bir kat daha arttırmaktadır. 

Fenni kanalizasyon tesisleri yukarıda açıklanan sakıncaları 
ortadan kaldırmaktadır. 

6.2. Turizm bakımından 

Turistleri yurdumuza çeken en büyük faktörlerden biri ve 
belki de başta geleni bize tabiatın paha biçilmez bir lütfü olan 
denizlerimizdir. Benizlerin plaj, su sporları, balık avcılığı ve 
bilhassa su altı avcılığı olarak turizmde değerlendirildiği bilin¬ 
mektedir. Kanalizasyon suları denizin sayılan bu çeşitli kullanılı¬ 
şına engel olmaktadır. Denizlerimiz yıldan, yıla yoğun bir şekil¬ 
de kirletilmektedir. 

Hâlen İstanbul'da temiz bir plaj bulmak bir problemdir. 
Çamur rengini almış, pis kokulu İzmir denizinde denize girmek ya¬ 
saklanmıştır. Haliç, Kurbağalidere ve şehrin Marmara kıyılarında 
kokudan rahatsız olmamak mümkün değildir. Kuşadası, Bodrum, 
Marmaris gibi çok rağbet gören şirin kasabalarımızın denizlerin¬ 
deki kirlenme yıldan yıla artmaktadır. İskenderun’un çok beğenilen 
kordonunda yazın binlerce kişi pis kokuları teneffüs ederek serin- 
lemeğe çalışmaktadır. Bu gibi örnekler daha çoğaltılabilir. 

Öte yandan turist yurdumuza gelerek sağlığını ve canını 
tehlikeye sokmak istemez. Bazı yabancıların, "Türkiyede sivrisinek 
var, sıtma olurum" korkusuyla yurdumuza gelmek istemedikleri bilin¬ 
mektedir. ./. 
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Sivri sinekler ise beldelerde daha ziyade fennî olnayan lâğım 
çukurlarında üremekteairler. 

uf o vak'alarmın da turistleri ürküteceği muhakkaktır. 
Türkiye de Tifo ve para tifoya yakalanma ihtimali oldukça yüksek- 
tir. Hastalık hazan salgın halinde de görülmektedir. (1965 de 
Antakya ve Haymana'da olduğu gibi) 

6.3- Duş ticarete etkisi 

fış kredilerden yararlanılması halinde bu durum dış 
ticaretimize olumsuz etki yapacaktır. Fakat turizm gelirinin 
bunu dengeleyeceği umulur. 

Öte yandan tasfiye tesislerinin mekanik kısımları ile 
tulumbaların, iç piyasada yapılıncaya kadar bir süre dışarıdan 
getirtilmesi gerekmektedir. Fakat bunlar öyle pek pahalı ve faz¬ 

la döviz sarfını icabettiren donatım değildir. 

6.4. İsdihdam etkisi 

Kanalizasyon tesislerinin yapılması, bunların bakımı ve _ 

işletilmesi yurdumuzda küçümsenmeyecek oranda isdihdam yaratacak¬ 
tır . 

7. ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER 

7.1. Finansman yönünden 

Belediyelerimizin mali acz içerisinde bulundukları,öte 
yandan, İller Bankası ve Belediyeler fonu gibi kredi kaynakları¬ 
nın da yetersiz oldukları daha önceki bölümlerde belirtilmişti. 

Ana sayımızın 116 cı maddesinde "Mahalli idareler , il, 
belediye veya köy halkının müşterek mahalli ihtiyaçlarını karşı¬ 
layan ve genel karar organları halk tarafından seçilen kamu tüzel 
kişileridir.... Bu idarelere görevleri ile orantılı gelir kaynak¬ 
ları sağlanır" denilmektedir. 

Belediyelerin gelir kaynakları hâlen gayet kısırdır. 
5237 sayılı, Belediye Gelirleri Kanunu, günümüzün gerçeklerine 
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uymamakta, bu kanunla Belediyelere bırakılan gelirler verimsiz 
kalemleri ihtiva etmektedir. 

Belediye gelirlerini artırmak amaciyle Maliye ve İçişleri 
Bakanlıklarınca hazırlanan iki ayrı kanun tasarısı henüz hazırlık 
safhasından ileri gidememiştir. Hazırlanan bu tasarıların kanun¬ 
laşması halinde belediye gelirleri biraz artacak, fakat bu gelir¬ 
ler yine de belediyelerimize batı ülkelerindeki gibi mükemmel 
hizmet görme imkânını sağlamıyacaktır. 

Tasarının, halkın katılmasını öngören maddeleri de yeter¬ 
sizdir. Su, yol ve kanalizasyon tesislerinin yatırım harcamaları¬ 
na halkın daha etkili olarak katılması sağlanmadıkça, Belediye¬ 
lerimizin yatırımları kısır kalmağa mahkûmdür. Kanun tasarısına, 
bu konuda , İmar ve İskân Bakanlığının verdiği mütalâa dikkate 
alınmalıdır. 

Tarifelinin de işletmecilik esaslarına göre tesbiti zaru¬ 

ri görülmektedir, Belediye yatırımları, özellikle kanalizasyon 

yatırımları için devlet bütçesinden yardım yapılması şarttır. 

Etkili bir yardım sağlanmadıkça Türkiye'de kanalizasyon işlerinin 
halledilmesine imkân görülmemektedir. 

Belediyeleri zengin olan birçok batı ülkesinde kanalizas¬ 
yon yatırımlarının zamanında ve maksada uygun biçimde yapılması 
için devlet bütçesinden yardım yapılmaktadır. 

finansman kaynağı olarak, özellikle büyük şehirlerimizin 
milyarlarla ifade edilen kanalizasyon yatırımları için dış kredi¬ 
lerden de yararlanılması gerekecektir. 

7*2. Teknik personel yönünden 
Türkiyede genel olarak teknik personel sıkıntısı çekildiği 

bilinmektedir. Özellikle kanalizasyon işlerinde tecrübe kazanmış 
inşaat mühendisleri ile sağlık mühendisleri gayet azdır. 
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Bu günkü teknik personel durumu ile kanalizasyon işlerine 
etkili bir şekilde girişmek mümkün değildir. İlgili kurumlar 2. 
beş yıllık plân dönemi için şimdiden hazırlığa başlayarak gerekir¬ 
se yabancı uzman da getirmek suretiyle inşaat mühendislerini bu ko¬ 
nuda yetiştirmeli ve ayrıca sağlık mühendisine olan ihtiyacı kar¬ 
şılamak üzere tedbir almalıdırlar. 

Bu bakımdan 1966 ve 1967 yıllarında etüd ve proje işlerine 
gereken önem verilerek, hem teknik personel yetiştirilmeli, hem 

de 2. beş yıllık plân dönemi için uygulanacak projelerin hazırlan¬ 
ması sağlanmalıdır. 

7.3. İmar Plânları Yönünden 

Yeterli imar plânı olmadan hazırlanan kısmî kanalizasyon 

projelerinin yapılması ve bunlara göre tatbikata geçilmesi, yatı-* 
rımların isabet derecesini azaltmaktadır. 

Bu mahzurların giderilmesi için önceliği tesbit edilen belde¬ 
lerin ilkönce yeterli imar plânlarının hazırlanması ve bundan 
sonra kanalizasyon işlerinin ele alınması isabetli olacaktır. 

7.4. Standardlar ve teknik şartnameler yönünden 

Malzeme standardları TSE'ne bir an önce hazırlatılmalıdır. 

Ayrıca, fosseptik, yol bacaları, yağmur baca ve ızgaraları gibi 
yapı ünitelerinin mühendislik standardları veya tip projeleri ha¬ 

zır lanmalıdır. 

Öte yandan, proje ve özellikle inşaatlar için lüzumlu teknik 
Şartnamelerinde bir an önce hazırlanması gereklidir. 

7.5. Analiz labratuvarları yönünden 

Yurdumuzda kanalizasyon işleri ile ilgili analiz labratuvar- 
ları yoktur. Bu işleri yapabilecek bir ünitenin ilkönce Ankara'da 
Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Enstitüsünde kurulması uygun ola¬ 
caktır. ./. 
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7.6. Araştırma yapılması yönünden 

Her ülkenin kendine has problemleri vardır ve bu problem¬ 

lerin o ülkenin şartları içinde en uygun olarak nasıl çözülebi¬ 

leceğinin araştırılması büyük faydalar sağlar. 

Yurdumuzda kanalizasyon konusunun, teknikj sağlık, ekonomik 
ve sosyal yönleriyle araştırılması bu bakımdan ele alınmalı ve 

problemler, araştırmaların ışığı altında çözümlenerek yatırım¬ 
ların verimliliği artırılmalıdır* 

-SON-
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1,1. - Giriş : 

Belediye hizmetleri arasında bulunan. İtfaiye Kuruluşları¬ 
nın, özellikle üretim sektörleri için hazırlanmış bir form'a göre 
incelenebilmesindetci güçlük bellidir. Çünkü incelenen konu, üretim¬ 
le hiç ilgisi bulunmayan bir konudur ve form'un bölümlerine uyduru- 
1abiİmesi için ister istemez bir takım zorlamalara başvurulması, 
bazı hallerde de form'un soruları için istenen karşılıkların dışına 
çıkılması kaçınılmaz olacaktır. 

millî servet üzerindeki etkisi endirekt şekilde ve koruyucu bir ni¬ 
telikte kendisini göstermektedir. Ancak; Türkiye'de,bu etkiyi açık¬ 

ça gösteren istatistikler bulunmadığı, bulunsa bile gerçeği gereği 

gibi ortaya koyamadığı için, görünüş özellikle bir tüketim sektörü 

niteliğindedir. 

tistiklerin niteliğine ve verdiği rakamlara bakmakta fayda görül¬ 
mektedir. 

zarar yönünden ele almakta, kurtarılan değerleri dikkate almamak¬ 

tadır. Salt ru yönü ile dahi, itfaiyenin koruyucu etkisini çok ek¬ 
sik olarak ortaya koyabildiği meydandadır. Bu etkinin gerçek değe-*- 
t4nin ise, yanmadan koruyabildiği veya kurtarabildiği değere eşit 
olacağı açıktır. 

Yangın konusundaki rakamlar, gerçeği çok eksik olarak yan¬ 
sıtmakta ve hemen, hemen sadece ve eksik olarak sigortalı zararları 
kapsamaktadır. Örnek olarak çeşitli kaynaklardan elde edilen 1962 
yılı rakamları ele alınacaktır : 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1964'de yayınladığı ve 
1962 yılları sonuçlarını gösteren Yıllığın 317. sayfasında . 

İtfaiye, herşeyden önce bir hizmet sektörüdür. Üretim ve 

Bu görüşü biraz olsun aydınlığa çıkarabilmek için, ista- 

Lîevcut istatistikler, yangın konusunu, ancak uğranılan 

Tamamen veya kısmen yanan bina sayısı: 767 
: 157 
: 610 

O 
O igortalı bina sayısı 
Sigortasız bina sayısı 
Zarar   
Sigortalı bina oranı.. 

: 9.222.000 TL. 
: 1o 20,5 



- 2 -

Millî neasürans Isrkatistik Servisinde hazırlanan 1962 yı¬ 
lı cedvellerinde ve % 25 hisseleri itibariyle : 

Bina hasarı, TL. 

hasarı  TL. 

Toplam : 7.699-373 TL. 

İstanbul İtfaiye Müdürlüğünün Temmuz 1964 tarih ve 1 sayı¬ 
lı Teknik Bülten'inin 44. sayfasında ve yalnız İstanbul için : 
( 1962 Yılı ) 

Kısmen veya tamamen yanan bina sayısı 
Sigortalı bina sayısı    
Sigortasız bina sayısı  
Sigorta oranı.  

1118 
217 
901 

£ 19,4 

Bu rakamların incelenmesinden çıkan sonuç ^öyledir : 
1- İstatistik Yıllığı 1962 yılı için, bütün Türkiye'deki 

yangın sayısını 767, hasarı 9.222.000 ve sigorta oranını da fo 20»5 
olarak göstermektedir. 

2- Millî Reasürans, % 25 hissesi olarak ayni yıl hasarı¬ 
nı 7.699.373 IL. olarak göstermektedir ki, tamamı 30.797.492 TL. de¬ 
mektir. 

3- İstanbul İtfaiyesinin tesbit ettiği sigortalı bina 
oranı % 19,4 dür ve İstatistik Yıllığının verdiği orana yakındır. 

Bu tesbitlere göre şu yargılara varmak yanlış olmayacak¬ 
tır : 

1- İstatistik Yıllığında gösterilen tamamen veya kısmen 

yanmış bina sayısı eksiktir. Zira ayni yılda sadece İstanbul'da 
1118 bina ayni vekilde yanmıştır. 

2- İstatistik Yıllığındaki hasar miktarı da eksiktir. 
Zira Millî Reasürans rakamları bunu 30. 797. 49c olarak vermekte¬ 

dir ki, doğruluğundan şüphe edilemez, zira ödemelere esas rakkam— 
1ardır. 

3- İstatiktik Yıllığı ve İstanbul İtfaiyesinin sigorta 
oranları birbirine çok yakındır ve ortalama ğ 20 olarak mabul edi¬ 
lebilir. Türkiye 'ııin bütünü için de sigorta oranını ayni kabul 
edersek, sigortasız hasar oranı İ° 80 olur ve Millî Reasüransın 
hasar miktarına göre hesaplanırsa, sigortalı, sigortaoiz 
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tüm hasarın 150 milyon'un üstünde olması gerekir. 
4- Orman ve tarım yangınları bu rakkaslara dahil değildir. 
Görülmektedir ki, yalnız yangın zararları konusunda bile 

sağlam b_.r bilgiye sahip bulunmuyoruz. İtfaiyenin varlığı ve etki¬ 
si ile korunan ve kurtarılan değerler için ise elde niçbir bilgi 
/e tesbi; yoktur. Hal böyle olunca da, bu kurulukların üretim ve 
millî servet üzerindeki enairekt etkisini değerlendirmeye, bunu 
rakkaınlarla göstermeye imkân olmayacak ve sadece tüketici yönü ile 
ortaç.a kalacaktır. Bugün bu kuruluklardan esirgenen ilgi ve yardı¬ 
mın nedenini burada bulmak ve göstermek yanlış olmaz, ama buna 
yol açan nedenleri ortadan kaldırmanın, bu kuruluşların elinde ol¬ 

madığını kabul etmek de, en az bir insaf duygusu gereğidir. 

Form'un çeşitli bölümlerinde bu konulara yeniden değinmek 

mümkün olacağından, burada itfaiye kuruluşlarının, bir hizmet sek¬ 

törü olmak ve tüketici nitelik taşımakla beraber, üretim ve millî 

servet üzerindeki endirekt etkisine dikkati çekmek ve mevcut ista¬ 

tistik ve bilgilerin, bu hususu açıklamadaki eksikliğini ve yeter¬ 
sizliğini belirtmekle yetineceğiz. 

1.2. - Tanım : 

Konumuz, "Belediye Hizmetleri" genel sınırı ile çevrili 
bulunduğundan, sadece Belediye İtfaiye Kuruluşlarını kapsayacak¬ 
tır. Çeşitli İktisadî Devlet Kuruluşları ile Askerî kuruluşlara 
ve bazı özel sektör kuruluşlarına bağlı itfaiyeler ele alınmaya¬ 
caktır. Form'un çeşitli bölümlerindeki soruların kaışılığmda ve¬ 
rilecek bilgiler ve ileri sürülecek görümler hep bu sınır içinde, 
yeni Belediye İtfaiyeleri ile ilgili olacaktır. 

Belediye itfaiyeleri, Belediyelere bağlı, Belediyelerce 
idare ve finanse edilen kuruluklardır ve yangın, çöküntü, su bas¬ 
kını gibi olaylarla can ve mal yönünden tehlike sayılan herçeşit 
meydana gelmiş ve gelebilecek hallerle savaşmakla yükümlüdür. Bu 
yönden, düşünüş ve görüşlerimizde, bu kuruluşların belirtilen yü¬ 
kümlülükleri ve bunları başarabilme şart ve yetenekleri de goz 
önünde bulundurulacaktır. Zira, görev ve görevdeki başarının, 
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yetki ve yeteneklerle orantılı bulunduğu İnancındayız. 
1.3. - Tarihçe : 

Türkiye'de, büyük yangınlar konusunda tesbit edilmiş 
bilgiler, ne yazık ki sadece İstanbul'a ait kalmıştır. Bunda, 
asırlarca, "Makam Saltanat" olmak gibi bir imtiyazla, ülkenin 
tamamına eş sayılmış ve hertürlü problemin bu görüşle ele alınmış 
olmasının rolü büyüktür. 

İstanbul, tarih boyunca, birçok özellikleri gibi, yangın
ları bakımından da meşhurdur. Bu yangınlar sonunda, şehrin üçte 
kişinin kül olduğu vak'alar vardır. Bu büyük felâketlerin zorla
ması iledir ki, ilk defa 12.Mart.1579 tarihinde, zamanın Padişahı 

(Murat III), İstanbul Kanısına gönderdiği fermanda: (Her evde bir 
büyük fıçı su, dam yüksekliğinde bir merdiven bulundurulmasını, 

yangın çıkan yerlerde halkın kaçmayıp, yangını söndürmeye çalış

masını, bütün bu hususların sık, sık, kontrol edilmesini......) 

emretmiştir. İtfaiyecilik tarihimizde yazılı ilk düzen bu ferman
dır. 

İlk teşkilâtlanma, bundan 141 yıl sonra görülmektedir. 

Müslüman olarak "Gerçek Davut" adını alan bir Branşız Mühendisi, 
1715 yılında ilk yangın tulumbasını yapmış, bu tulumba 1718 deki 
Tüfenklıane ve Tophane yangınlarında kullanılarak yangın söndürme
deki faydası görülmüş ve bunun üzerine de, Padişah Ahmet III ve 
Sadrazamı Nevşehirli İbrahim Paşa'nm ilgisi ve emriyle, Yeniçeri 
Ocağına bağlı ve Gerçek Davut İdaresinde bir "Tulumbacı Ocağı" 
kurulmuştur. (Yıl 1720) 

1826 da Mahmut II taralından Yeniçeri Ocağının .çaldırıl
masına kadar devam eden bu ocak, bu tarihten itibaren dağılmış, 

İstanbul halkı yangına kar^ı kendikendini korumak üzere semt tu
lumbaları kurmaya başlamış, fakat 1828'deki büyük Hoca Puşa yan
gını, yeniden bir teşkilât ve düzen ihtiyacını ortaya koyduğundan, 
yeni askerî teşkilât olan Asakir-i Mansure-i Muhammedi5e içinde 
bir tulumbacı taburu ihdas edilmiş ve fakat Mahmut II'nın olumune 
(1839) kadar gerek bu teşkilâta, gerekse semt tulumbacılarına 
'YANGINCI" adı verilmiş, Yeniçeriliği hatırlatan "TULUMBACI" vul-

/. 1 anılmamı dtır. 
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l86o ce (Abdülaziz devri) İstanbul şehretoıaneti ve Beledi¬ 
ye Daireleri teşkil edilince, bu daireler de birer tulumbacı takımı 
kurmuşlar ve bunlara da "DAİRELİ" adı verilmiştir. Bunlar gündüzle¬ 
ri kendi işlerinde çalışan ve geceleri de belirli "Tulumbacı Koğuş¬ 
ları nda yatıp, kalkan kimselerdir. Bu yönleri ile bunlar da semt 
tulumbacıları gibi "GüııüHü "lük esasına dayanan kuruluşlardır. 

İÖ71 de meydana gelen büyük Beyoğlu yangını, bu kuruluşla¬ 
rın yetersizliğini ortaya koyduğundan, yeni bir düzen kurulması ka¬ 

bul edilmiş, Abdülaziz'in emriyle Macaristan'dan, itfaiye konusunda 
yetkili, Kont bZEÇSERYİ ODAN adındaki subay getirtilerek paşalık 
rütbesi verilmiş ve bu zat tarafından 26.Eylül.1874 de, 4 Nizamiye 
ve 1 Bahriye taburundan meydana gelen Askerî İtfaiye Alayı kurul¬ 

muştur. Koşulu tulumbalardan meydana gelen bu teşkilât, Birinci 
Cihan Savaşı içinde kısmen motörlü araçlarla da takviye edilmiş ve 
25.Eylül.1923 yılında Belediye İtfaiyesine intikal edinceye kadar 

49 yıl başarı ile çalışmış, bundan sonraki Beleaiye itfaiyelerinin 
de temeli olmuştur. 

Askerî İtfaiye Teşkilâtının, özellikle Birinci Cihan Sava- 
§1 içinde, bazı büyük Anadolu şehirlerinde de kurulduğu bilinmekte¬ 
dir. Ankara bunun bir örneği olup, 16. Çubat. 1924 tarihli Ankai'a 
şehremaneti Kanunundan sonra 1925 yılında kurulan Ankara Belediye 

İtfaiyesi görevi, ilk araç ve gereçleri ile askerî itfaiyeden 
devralmıştır. 

Esasen 3.Ekim.1302 (1886) tarihli Dersaadet ve Vilayet 
Belediye Kanunu ve bunun dana sonraki değişiklikleri ile Anadolu'¬ 
nun bazı büyük merkezlerinde de Belediyeler, tulumbalardan müte¬ 
şekkil yangın söndürme tedbir ye tenkillerine teşebbüs etmişlerdir. 
Ancak, bunlar, bir veya birkaç tulumba ile gönüllü halka dayanmak¬ 
tan ileri gitmiş değillerdir. Cumhuriyetten sonra ise başlıca 
vehirlerimizin Belediyeleri, ( Bolu, Bursa, Edirne, Manisa ve 
Uşak I923 ' de; İzmir 1924'de; Ankara, Mersin, Kü-ya ve Samsun 
1925'de; Adana, Çorum, Erzincan ve Trabzon 1926'da; Balıkesir, 
Biy arbakır, Elâzığ, İzmit, Mal«t; a, Tekirdağ ve Tokat 1927'de; 
Uskişehir, Kujseri 1928'de gibi...) ilk yıllardan itibaren ve 

• / • 6 



- 6 -

1930'a kadar yürürlükte bulunan hükümler uyarınca itfaiye teşki¬ 
lâtı kurmaya başlamışlardır. 1930'dan sonra ise 1530 sayılı mamın 
hükümlerine göre kuruluş 1ar devam etmiştir. Ancak, şunu da belirt 
aek gerekir ki, geçmişi 35 - 40 yıla dayanan bu kuruluklar, geçen 
zamanla orantılı bir gelişme göstermemiş ve bugün, bazı şekil de¬ 
ğişmelerine rağmen, kuruluş kadrolarını aşağı, yukarı muhafaza 
eder bir durumda kalmışlardır. 

2 . MEVCUT DURUM : 

2.1. itfaiye Sektörünün Kuruluşu : 

Belediye İtfaiyelerinin kuruluş dayanağı 1580 sayılı Be¬ 
lediyeler Ranunu'nun 15. maddesinin 22. fıkrasıdır. Belediyelerin 
zorunlu ve seçmeli görevlerini bildiren 15. madde, 22. fıkrası 

ile Belediyelere, yangına karşı koruyucu ve önleyici tedbirleri 
almak, tulumba takımlarını kurmak ve bunları hizmete hazır bulun¬ 

durmak görevini vermiştir ve bu görev, ayni kanunun 16. maddesine 
göre zorunlu görevler arasında bulunmaktadır. Ancak, 35 yıldır 

yürürlükte bulunan bu hükme ve ayni kanunun 10. maddesinin, zorun¬ 
lu görevlerin yerine getirilmesi için en çok 15 yıl süre koymasına 
w her yıl gelirinin fo '10 'unu bu görevlere ayırmasını şart koşma¬ 
sına rağmen, bugün, 67 il Belediyesinin 56 'sı, 554 ilçe Belediye¬ 
sinin 147'si bu görevini yeterli veya yetersiz yerine getirmiş, 

450 bucak ve köy Belediyesinden ise sadece 3'ü böyle bir yola gir¬ 
miştir. (1963'do Sivil Savunma İdaresince yapılan anket sonuçları) 
Bu durum da göstermektedir ki, kanunların zorunlu hükümle!ı tıl^, 
■iyni zamanda gerekli şartları ve yetenekleri de sağlamıyorsa, ka¬ 
dit üzerinde kalmaktadır. Bunda başlıca nedenin, Belediyelerin 

nadaî güçlerinin yetersizliği olduğu söylenebilir, anca:, buna, 
Eiriş kısmında belirtildiği üzere, itfaiyelerin suaece tüketici 
Ü te liginin göze batmasının da payı bulunduğunu ekleme:-, yanlış 
ılmaz. Esasen seçimli Belediye Meclisleri ve Başkanlarının, bolde 
salkının çoğunluğunun isteklerine cevap ve ren hizmet ve çabaları 

plânda tutması ve millî servet hesap ve düşüncelerinden çok 
. / . o 



gelecek seçim hesap ve düşüncelerine yönelmesi, bunun için de 
seyrek ve belirli kimselere zarar veren yangın ve benzeri olaylarla 
savaşan itiaiye giderlerinden kaçınması normaldir. Bu nedenledir 
ki5 itfaiye kuruluşlarının, kendisinden beklenen görevleri başara¬ 
bilecek yeteceğe ulaşabilmeleri bir devlet problemi olarak ele 
al mm adı vg a, bugünkü durum daha uzun süre devam edecektir. 

Ti_.hr - mevcut Hizmet İfa Kapasitesi, Hizmetin İfa Şekli 
ve Verimliliği : 

özel İhtisas Komisyonunca 1965 yılında yapılan envanter 
çalışmaları sonucu ekli cedvelde gösterilmiştir. Bu cedvelde de 
görüldüğü üzere, 1071 Belediyenin 708'inden cevap alinmiş olup, 
oran 2/3'dür. Bu orana 1/3 miktarlar eklenmek suretiyle sonuçla¬ 
rın fo 10C olarak ele alınıp, incelenmesi cihetine gidilmiştir. 
Buna göre ve 1965 yılında : 

a) 1071 Belediyenin kaçında itfaiye kuruluşu bulunduğu 

belli değildir. 
b) Türkiye 'de itfaiye kuruluşlarının personel toplamı 

2917 dir. 

c) Türkiye'de itfaiye kuruluşlarının araç toplamı 885'dir. 
d) 1962 Yılından 1969 yılına olan 3 yıllık personel artı¬ 

şı oranı / 17 (yılda # 5,7) ve araç artışı oranı da / 18 (yılda 
Z 6) dır. 

e) Bu artışın mevcut kuruluşlar bünyesinde mi, yomsa yeni 
kuruluşlar sebebiyle mi meydana geldiği bilinmemektedir. 

1963 yılında Sivil Savunma İdaresince yapılan aynı ko¬ 
nudaki bir anketin sonuçları ise şöyledir : 

a) 56 il, 147 İlçe ve 3 Bucak Belediyesinin itfaiye teş¬ 
kilâtı vardır» 

b) Bu kuruluşlardaki personel toplamı 3026 dır. 
c) Bu kuruluşlardaki araç toplamı 957 dir. 

d) Personelin kuruluşlara göre dağılımı şöyledir 
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1-10 personeli bulunan 
11-20 

21-30 
31-40 
41-50 
51-60 
71-80 
100'dun fazla 

NOT:61-70 ve 81-100 

II 

II 

M 

II 

II 

II 

II 

Belediye» salısı 121 
" : 61 

" " : 9 
" " : 5 
" " : 4 
" " : 2(Bursa,Konya) 
" " : 1( Adana) 
" " : 3( İstanbul, Ankara, 

  İzmir) 
araeı personel yoktur.: 206 

e) Araçların kuruluklara, göre dağılışı şöyledir : 
1-2 aracı bulunan Belediye sayısı 
3-4 

II II 5-6 
7-8 " 
9 -10 11 
10'dan fazla 

TOPLAM 

160 
14 
12 

4 
9 

+ 5 
206 

Bu iki anketten 1963 yılında yapılanı gerçeğe daha yakın 
kabul etmek yerinde olur. Çünkü : 

a) 1965 anketinde cevap alman ve 5000'e kadar nüfuslu olan 
462 Belediyeden 186'sı kumandan gösterdiği halde başka hiç bir per¬ 
sonel göstermemiştir. Yalnız kumandandan ibaret bir kuruluş ise, 
düşünülemez. Bu durum ya sorunun yanlış anlaşılmasından, yahut da 
yangm işi üe görevlendirilen bir Belediye memurunun (Çoğunlukla 
Zabıta Memuru) kumandan olarak gösterilmesinden ileri gelmiştir, 
ranırız. Her iki halde de bu 462 Belediyede itfaiye bulunmadığını 

kabul etmek yerinde olur. 
b) Bu ankete cevap vermeyen Belediyeler için de, cevap ve- 

- önler oranında kabul edilerek bulunan personel sayısı 2917'dir. 
halbuki, ayni cedveldeki rakamlara göre, 1963'den 1965'o kadar ar- 
tan Personel sayısı 708 Belediye için 231 ve tamlama yolu ile 
446'dır ve bu miktar 1963'teki kesin olan 3026'ya eklenirse, 
■4965 deki personel sayısının 3372 olması gerekir. Bunda 100.000'in 
4 s t ünde nüfuslu 4 Belediyenin (İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana) 
0VaP vermemiş ve envanterlerinin cedvele geçmemiş olması başlıca 

s°beptir. Zira bu 4 Belediyenin itfaiye personeli toplamı 1963'de 
4455'dir. Cevap veren 708 Belediyenin personel toplamı olan 1945'e 



bu miktar ,Enirse: elde edilen 3400, 1963 toplamına, 1963-1**5 
arası artışı olarak kabul edilen 346'nın (708 Belediye için 231) 
eklenme;;ı ıl^ e ide edilecek 3372 rakkamma da hemen, hemen uymak¬ 
tadır. la... — ı....x yolu ilu bulunan 2917 sayısını ise çok geçmektedir 
vo bu:: uı , r du natalı olur, şu halde, 1963 sonuçlarını, 2 yıllık 
artı, o ra: ıi olan, ;Soi3,5 dikkate alınırsa, (1945-1714 = 23i veya- 
nut 291- 4 '46; a ana gerçek kabul etaelc mümkün olur. 

1 ) -n^çl a için de duj’ucı aynıdır. Zira 1965 anketinde topla¬ 
ma girmeyen ayni 4 Belediyenin araç sayısı, 1963'de 424 olup, ce¬ 
vap veren J65 belediyenin araç toplamı olan 590'a eklenmesi halin¬ 
de sonuç 1014 olacaktır. Tamlama yolu ile bulunan sonuç ise 885 
üir. 19b 3 'im 1965'e kadar olan araç artıcı ise, 708' Belediye 
için 61, tamlama yolu ile 1071 Belediye için de 92 olarak görün¬ 
mektedir. Bu sayılar 1963'teki kesin sayı olan 957'ye eklenince, 
957 + M 1018 ve tamlama halinde 957 + 92 = 1049 olarak bulunan 
sonuçlar, yukarıda elde edilen 1014 sayısına, 885'den çok daha 
yaklaşık ve gerçeğe de yakın olur. Bu sebeple, araç konusunda da 
yine, 1963-1965 arası artıcı olarak görünen fo 11,5 (590-529 = 61 
ve tamlama halinde 885-793 = 92) dikkate alınırsa, 1963 rakamları¬ 
nı esas almak doğru olacaktır. 

îıevcut vo yukarda analizleri yapılan envanter durumunu 
şekilde belirttikten sonra Belediye itfaiyelerinin hizmet ifa 

kapasitesini vöylece kapsayabiliriz : 
1- Türkiye'de 11 İl, 407 İlçe ve 447 Bucak veya Köy Be¬ 

lediyesi İtfaiye kuruluşuna sahip değildir. şu halde 8o5 Belediye 
■“-Çin itfaiye hizmeti söz konusu olamayacaktır. 

2- İtfaiye kuruluşuna sahip 206 Belediye için ise pe; 
r-tl araç dağılışı 7. sayfadaki tablolarda gösterilmiştir. 

3- Genci olarak personel niteliğine gelince : 
Türkiye 'de mevcut 206 Belediye itfaiyesinde hâlen yakla¬ 

şık olarak 340C personel çalışmaktadır. Sayı bakımından durumu 
b’a olan personelin, genel ve meslek öğrenimi yönünden de durumu 
torlak değildir. Hâlen mevcut bilgilere göre 2 yüksek onul nezu- 

P (Harbiye) 6 lise mezunu itfaiye mensubu bulunmaktadır. 

:rso-

n 



Kulun personel orta vo İlkokul seviyesindedir, itfaiye Müdür ve 
Âmirleri arasında İstanbul İtfaiye Okulu mezunu olanlar % 10 ’u 
geçmemek t •. vu çoğunlukla il merkez Ip-t-î n^o v, ı 6 v trKCzitrmae bulunmaktadır. İstanbul 
teşkilatı hariç, meslek okulu mezunu erat sınıfı ise enderdir. 
Yine butun teşkilat için genel Öğrenim % 75 okur-yazarlık ve 
İo 25 ele ilkokul uiezunu veya bitirmeden ayrılma şeklindedir. 

ha, ilan 10'u bulmayan büyük İl kuruluşu dışında, teş¬ 
kilât içindeki meslekî eğitim de hemen yok denecek kadar az ve 
yetersinıj . Personelin genel ve meslekî eğitim ve öğrenim yönün- 
â°“n L°': ■' --n bu durum mevcut gerçeğin en açık ifadesidir. 

1- Genel olarak araç niteliğine gelince : 
.-rkiye'de mevcut 206 Belediye itfaiyesinde hâlen yak¬ 

laşım a .r tri LG14 araç bulunmaktadır. Bu sayıya motopomplar da 
dalıii çulumak tnclır. motopomp sayısının 1963 'de -344 olduğu ve 
1963-196 - arası araç sajısının % 11,5 artış oranına göre bu sayı¬ 
yı 40 fazlası ile 334 olarak kabul etmekte bir hata olmayacağına 
göre, laG5'de yaklaşık olarak kabul edilen 1014 araç sayısından 
motopomp miktarı olan 384 düşülünce geriye 630 araç kalmaktadır. 
Bu miktarın, evvelce sözü edilen 4 Belediyeye ait olan 202'si de 
düşülünc. kalan 428 araç 202 Belediyeye ait olarak kalmaktadır 
ki, bu su . 1 her Belediye için ortalama 2,2'yi geçmemektedir. 

Yayı bakımından durumu bu olan araçların ortalama yaşı 

da 15 _ 20 arasındadır. Birkaç büyük teşkilâtta mevcut 1960 ve 
sonrası modeller istisna durumundadır. Buna karşılık 30 yıl evvel¬ 
ki modellere rastlamak da mümkündür. İtfaiye kuruluşlarında araç¬ 

ların yaşı, yalnız yıpranma bakımından dikkate alınırsa, bir önem 
taşımaz. Zira el i, er ulaştırma araçları gibi devamlı çalışmaları 
sÖz konusu değildir. Ancak araçların yaşını, aradan geçen yıllar 
içindeki değilime göre değerlendirme yoluna gidilirse, bu önem 
Ç°k fazlasiyle artar. Zira, özellikle İkinci Cihan Savaşının yan- 
§1n konusunda getirdiği sonuçların da etkisiyle yangın söndürme 
araÇ vo gereçlerinde yenilikler yapılmakta, ve bir Üçuncu Cihan 
Savaşmın silâhı olacak nükleer saldırıların yine yangın konusun- 
4a getirebileceği sonuçlara karçı de b» yenilik çalışmaları hız- 
la devam etmektedir. Bu bakımdan eski araçlar için yedek parça 



buinak bir problem oloakta ve «ogu saman çok MçUk ^ ^ 
biyle, eski araçlar servisten çıkmaktadır. 

5- Standardizasyon durumu : 

Bu konuyu 4 ayrı açıdan ele almak gerekir : 
A ) Eğitim Yönünden : 

Tul ihçedeki kısa açıklamada da belirtildiği üzere, bu¬ 
günkü itfaiyelerin eğitim, bilgi, gelenek ve görenekleri askerî it¬ 
faiyeye dayanmaktadır. Askerî itfaiye teşkilâtının 1923'den itiba¬ 
ren kaldırıltnasiyle, bu teşkilâtın kumanda hey'etini teşkil edenle¬ 
rin birçoğu, özellikle büyük Belediyelerin yeni teşkilâtında kurucu 
veya vazifeli durumunda rol oynamışlar ve eski bilgi, gelenek ve 
görenekler bu suretle yeni kuruluşlara da aktarılmıştır. Belirtmek 
yerinde olur ki çoğu üst subay rütbesini taşıyan bu kimselerin, 

kuruluş ve gelişme saflarındaki rolleri hem olumlu, hem de önemli 

olmuştur. Ama yine belirtmek gerekir ki, bir yandan Belediyelerin 

dar ve kısır imkânları, bir yandan da sivil kadrolara alman per¬ 
sonelin, o zamanki şartlar icabı, temel kültürden yoksun oluşları, 
bu eğitimi bir gelenek ve görenekten daha öteye geç i reme iniş ve bu 
şekilde yetişenlerin zamanla ulaştıkları eğitici ve idareci kademe¬ 
lerindeki çalışmaları ise daha da verimsiz olmuştur. 

Yapabilmenin bilmek olmadığı, öğretebilmek anlamına hiç 

gelemiyeceği bir gerçektir. Yine bir gerçektir ki, (BİR) öğrete¬ 
bilmek için en az (İKİ) bilmek ve bir o kadar da öğretim metod- 
ları ve kişisel ve toplumsal psikoloji konularında bilgili «İmak 
§arttır. Halbuki, başlangıca nazaran genel kültür seviyesindeki 
başme ne orantılı olarak, eksile, eksile bir sonraki kademelere 
intikal eden bilgiler, genel olarak bugün dünkülerden daha zayıf 
Dir kadro yaratmıştır. 

İstanbul İtfaiyesine %ağlı ve kurs mahiyetini geçmeyen 
İtfaiye Okulu hariç tutulursa, meslekî eğitimin bir menşe'i yok- 
ljUr ve tamamen gelenek ve göreneklere dayanmaktadır. Keza butun 
^Şkilâta hitabeden bir talimname ve ders kitabı da yoktur. 
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Türkiye'deki teşkilâtın bir kısmında görevli olanlar, İstanbul, 
Ankara ve İzmir İtfaiyelerinde çalışmış veya buralarda kısa sü¬ 
reli kurslar * eklinde eğitim görmüş, bu süratle buralarda öğren¬ 
diklerini kentıı teşkilatına da aktarmıştır. Bu durum asla yeter¬ 
li olmamakla beraber, kısmen olsun bir eğitim birliği sağlar go- 
runıiektet.iı. ^.ncatc İstanbul, An sara ve İzmir için de bir eğitim 
birliğimden bun^e tııes maalesef mümkün değildir. Bunda araç ve ge¬ 
reçlerin iarklılıgı elbette ki rol oynamaktadır. Fakat asıl sebep, 
bu 3 teşkilâtın kuruluşlarındaki vazifelilerin farklı görüş ve bil¬ 
gileri olması, bugüne kadar da bir girenek halinde devam edip, gel- 
niş olmasıdır. 

itfaiyecilik konusunda bir literatür de bulunmamaktadır. 

Yeni, yeni başlayan ve İstanbul, Ankara İtfaiyeleri personelinin 
şahsi gayret ve ihtiyaçlarının bir sonucu olan birkaç kitapla bu 

konuda mer .klı birkaç kişinin şahsi çalışmaları dışında başvuru¬ 
labilecek kaynaklar iıemen yok gibidir. Yine teşkilât mensupları 
arasında yabancı dil bilenler, enderin de enderi durumunda olduk¬ 

larından, yabancı kaynaklardan faydalanmak ta çoğu zaman mümkün 
olamamaktadır. 

E ) â-alışma. şartları Yönünden : 

İtfaiye kuruluşlarının çalışma süreleri ile ilgili tek 
hüküm, 29. 3.1943 tarih ve 2/19763 karar sayılı Belediye Memur ve 
Müstahdemleri Nizamnamesi ’nin 40. Maddesidir ve bu maddeye göre 
İtfaiye personelinin çalışma şekil ve süresi Belediye naşkanlaıin- 
ca tayin edilir. Uygulamada ise, bu hak, İtfaiye MUuür veya âmir- 
terince kullanılır. Bu sebepledir ki hâlen itfaiye personelinin 
Alışma süresi, çeşitli Belediyelere göre değişiktir ve 24 saat 
6örev» 24 saat izin esasının uygulandığı kuruluşlar olduğu gibi 
( ^ara ) 6 gün görev, 1 gün izin esasının uygulandığı yerler 
06 varâır. (Uşak, Kırklareli, Edirne, Elâzığ gibi) ıurkıye ıçm 
UJ'alması gereken bir hüküm olmadığından, uygulama boylerine 
1U^lar göstermektedir. Bu farklı durumlar ise, sadece personel 
®®vcnrn -t -nrpvin ayarlanması zorunlugun au ile kuruluştan beklenen görevin jr 
üan . . 'ini rlerinin hemen 

ileri gelmektedir, itfaiye Mü-ur y 
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hiç izinli çılamadıgı dikkate alınırsa, personel için uyguladık¬ 
ları öu ue,_.ivik sistemin olağan sayılması gerekir kanısında' ız. 

C ) Araç Yününden : 

Değil bütün Türkiye'de, bir Belediyenin itfaiyesinde 
dahi, çeşitli ülkeler yapısı, çeşitli marka ve modellerde araç 
bulunmaktadır. Bu durumun başlıoa sebebi, bir yandan bu araçları 
standart olarak tesbit ve Belediyelere tamim edecek bir merkezî 

otoritenin bulunmayışı, bir yandan da 2490 sayılı kanunun "UCUZ 

OLANI A1YAK" şeklinde özetleyebileceğimiz bağlayıcı hükümleridir. 

İlk bakışta mantıkî gibi görünen "UCUZ OLANI ALMAK" 
prensibi, çoğu zaman ters sonuçlar vermekte ve özellikle ucuz ola¬ 
nın, ayni zamanda iyi de olacağı garanti edilememektedir. Ucuz 
olan iyi olsa daiıi, egiı>ım güçlügü, yedek parça temini güçlüğü 
ve k*mşu Belediyelerle işbirliği güçlüğü yönünden sakıncalara 
yol açmakta ve çok şüpheli olan başlangıçtaki faydasını yitirmek¬ 
tedir. 

X) ) Gereç Yönünden ı  

Gerecin büyük çoğunluğu, araca uygun olacağından, 
araçtaki farklılıklar, gereç için de söz konusu olmaktadır, sunun 
en belirli olanı rakor tiplerindedir. Kden Türkiye 'de, İtalyan 
(Tamini) Alman (Stors) ve İngiliz (Morisson veya virdi) tipi ra¬ 
korlar bulunmaktadır. Ayni kuruluşta bile bu üç tipten en az iki¬ 
si mevcuttur. Bu durum gerek eğitim, gerekse kullanma bakımından 
aksamalara yol açmakta ve 2490 sayılı kanunun "UCUZ OLANI AnMAK" 
prensibinin öngördüğü faydaları hiçe indirmektedir. 

2.2. - Hizmetin Zaman 
- • - oiîrrjoi r.ünün 24 so-S^'tini s£3.psâ<r* - itfaiyenin nızmet suıesı, gunun 

- i _ u;ppsitli sürelerdeki Çalışma şartlarına göre bu aralıksı i - » 
nöbetler halinde 24 saat sürdürülür. 

2.1. - Hizmete Halkınjğatılması^ 
Hizmete halk katılıktadır. Ancak, bunu olualu dunsuz 

iki ayrı şekilde değerlerıdiraek jerinde 
nimvan veya yetersiz olan yerlerde itfaiye kuruluşu ul j- . * yeterli kuruluşların d al km katılması önemli bir destektir. y 

• / • • 
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bulunduğu yferlim© d© olunılu yardımlam n-Hı^iîi n«ı + ■ ■ j^uiuiu/ı görülmektedir. jrne^in 
Ankara'da itfaiyeye naber verildim halde, itfaiye yetimncey, 
kadar halk tarafından söndürülen yangın oranı, bir yıldaki yan¬ 
gın sayısına göre p 30'i geçmekte, yani ortalama 3 olaydan biri- 
sim halk söndürmektedir. Ancak, buna özellikle büyük olaylarda 
halkın sebep olduğu karışıklık ve itfaiyenin çalışmasını zorlaş¬ 
tırıcı davranışları şeklinde ortaya çıkan olumsuz katılış şekli¬ 
ni de eklemek yerinde olur. Bu iki gerçeği dikkate alırsak, hal¬ 
kın katılması, çeşitli ilgili ve yetkililerce iyi ve olumlu bir 
yola kanalize edilirse, faydalı, aksi olursa faydasız olmaktadır 
diyebiliriz. 

2. 5• - Hizmet Talebi : 

Hizuıet talebini belirtmeye dayanak olabilecek 

yangın ve benzeri gibi itfaiyenin görevleri ile ilgili istatis¬ 

tiklere, Türkiye çapında sahip bulunmamaktayız. Devlet istatis¬ 

tik Enstitüsü de henüz bu konuyu ele almış değildir ve çalışma¬ 

ları, gerçeğe uygunluğu derecesini evvelce tartıştığımız yanan 
binalar ve yangın zararları konularını kapsamaktadır. Bu bakım¬ 
dan, Türkiye için bir hizmet talebi tesbitine imkân yoktur. Sa¬ 
dece bir fikir verebilmek bakımından, mevcut bilgilere göre An¬ 

kara ve İstanbul İtfaiyelerinin 1960 - 1964 yılları olayları 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir : 

İstanbul İtfaiyesince el konulan olaylar: 
Olayın cinsi 1960 1961 1962 1963 1964 
Yangın 1051 1181 1307 1420 1145 

Baca yangını 257 262 253 283 251 

Kurtarma 76 78 37 92 69 

Su tahliyesi + 87 + 146 + 136 + 253 + 129 

TOPLAM : 1471 1667 1833 2C4Ö 1594 

Ankara ttfaivesince ol konulan d 1—1 0 

01ay m cinsi 1960 1961 1962 1963 1964 

Yangın 542 541 582 5"94 5Ö7 

Baca yangını 84 87 96 102 38 

Kurtarma 21 30 43 45 46 

Su tahliyesi + 342 + 308 + 463 + 1067 + 148 

TOPLAM : 989 1466 1184 13 08 869 

1969 
614 

38 
61 

202 
965 
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Bu rakamların bütün !püt>h ™ „ • , . 
-iye ıçm bir sonuç çıkarmayaca- 

ğı açıktır, yalnız bu rakamların barı» olaylarına ait olduğunu, 
bir savaş nalınde ise yüzlerce katı artabileceğini ve hizmet ta¬ 
lebi konusunda bu hususun da gözönünde bulundurulması gerekeceği¬ 
ni burada ayıica belirtmekte fayda görülmektedir. 

2.6. - aliye t E urumu : 

h.lt'uijeaer itfaiye kuruluşlarının, bina, araç ve gereç 
olarak tesis, detniroaş varlıklarının değeri hakkında bir bilgi ol— 
madiği gibi, mevcut envanterleri için bir değer tesbiti de bizce 
mümkün değildir. Zira bugünkü mevcutlar ortalama 20 yıllık bir sü¬ 
re içinde Vu peyderpey elde edilmiştir ve bu 20 yıllık süre için¬ 
deki değer teshiline esas alınacak fiatlar çok oynak olacaktır. 
Örnek olarak Ankara İtfaiyesi için 1937 yılında alman Büssing 
marka bir arazoz 363C, 1949 yılında alınan Opel marka bir arazoz 
31037, 1959 yılında alınan Mercedes marka bir arazoz 121596 ve 

İ965 yılında alman yine aercedes marka bir arazoz de 181000 lira 
değerindedir. Ayrıca yine bu 20 yıllık süre içinde çeşitli yaşlar¬ 
daki araçların değer kayıpları da tesbiti mümkün olmayan bir hu¬ 
sustur. Bu nedenlerledir ki, itfaiye kuruluşlarının maliyeti konu¬ 

sunda, mevcut envanterin değerlendirilmesi düşünülenle mi ş ve bu 
kuruluşların cari giderleri ele alınarak, bir yılda neye mal ol¬ 
dukları üzerinde durulmuştur. Zaten mevcut bilgi de ancak, bura 
imkân vermektedir. 

Bu anlamdaki maliyet hakkında mevcut kaynağımız, İç İş¬ 
leri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresince 1960 'da hazırlanan Yangın¬ 
larla Mücadele Teşkilât Kanunu tasarısının gerekçesidir. 
(20.10.1960) Bu bilgiye göre 1960 yılında, nüfusu 10.000'in üs¬ 
tünde olan 123 Belediyenin, itfaiye kuruluşları ıçm bütçelerine 
koydukları ödenek şöyledir : 

10 - 20 bin nüfuslu 69 Belediye : 2.400.000 
36 " ; 2.750.000 

ıı ıo •' : 2. 400.000 20 - 50 " " 
~100 ^ , : 4.000.000 

ICO binden fazla 5 _ 8.500.000 
Milyondan ! 20.05c7ccÖ 
TOPLAM • -tkj 



Ayni Belediyeler için 1955 yıU toplamı 6.400.000 lira¬ 
dır ve 3 katı açan harcamalar, bu oranda bir gelişmenin değil, 
,1959 'da yürürlüğe gimn /244 sayılı Kanunun maaş ve ücretlere ge¬ 
tirdiği ;• loC oranındaki zata sebebiyle yükseliştir. 1960'dan bu 
yana geçen 5 yıl içinde, cari harcamaların, personel artışı ile 
araç aı uişindaıi Olanlarda artmış olması olağandır. Buna personel¬ 
deki tcıdem /e terliler sebebiyle de bir miktar eklenebilir. Ayrı¬ 
ca, toptan eşya f iatlaımdaki artış oranında da bir ilâve yapılma— 
si yanlış olmayacaktır, 

2.7. - Istindamın Tesbiti : 

Bu konu ( 2.2. ) sorularının karşılığında ele alınmış 
olup, burada sadece Belediye itfaiyelerinde halen ve yaklaşık ola¬ 
rak 3400 kişi..in istihdam edildiğini tekrarla yetineceğiz. 

2.3. - Tıkanıklıkların Tesbiti : 

Konumuzla ilgili tıkanıklıklar, özellikle mevzuat olarak 

görülmektedir. Bunun dışında yurdiçi araç ve gereç yapımı üzerinde 

durmak gerekir; ancak bu husus, Yurd içi İmkânları bölümünde ele 
alınacağı için, burada sadece mevzuu üzerinde durulacaktır. 

İtfaiyelerin kuruluş dayanağının 1580 sayılı Belediyeler 
Kanunu olduğu aaha önce belirtilmiş ve bu dayanağın da 35 yıl için¬ 
le ne ölçüde işlediği açıklanmıştı. Gereği gibi işlptilemeyen ve 
nedenleri de açıklanmış olan bu dayanak yerine, itfaiyeler için 
bir kuruluş kanunu getirilmesi ve Belediyelerin, hem imkanlarında¬ 
ki, hem do görüş ve takdirlerindeki darlıktan kurtarılarak biı dev- 

kuruluşu niteliği verilmesi şarttır. Belediyeler böyle bir 
kuruluş için, malî kaynak olarak öngörülecek kurumların başında 
^bul edilebilir ama yöneticisi ve tek otoritesi olarak mutlaka 
aradan çıkarılmalıdır. Baha önce çeşitli yönlen ile açıklanan 
standardizasyon durumunun nedenlerinin haçında da yine bu kuruiuş- 
l*nn Beledi: elere bağlı olusu yer alır. Çünkü, her Belediye bagım- 
siz bir surum olarak, itfaiyesini de Bendi malî gücüne, bu konuda 
* Sörflerine ve takdirlerine göre kurmakta ve donatıp, yönetmek- 
bedir. 

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve bu kanuna hayamla- 



k cıi ra e ç .karılmış 6/3150 sayılı tüzük de itfaiyelere birçok görev r 
vermektedir. (Mükellefiyet tüzüğünün 109 ve 119; teşkil ve toûbir- 
Xer t uzununun de 35 ve 71 - 81. maddeleri gibi) Ancak, bu görev¬ 
ler de yine Belediyeler kanaliyle itfaiyelere verildiği ve yerine 
getirilmesi Belediyelerin dar imkanlarına bırakıldı. ı cihetle, ' 
zılı maddeler nalinde kalmaya ve yerine getirilememeye peşinen mah¬ 
kûmdur. 

İd. Ocak.1966 'da Senatoda kabul edilen kanun, itfaiyeleri 
eğitim, organizasyon, standardizasyon ve bunlarla ilgili yönlerden 
Sivil Savunma idaresine bağlamıştır. Ancak, belirtmek yerinde olur 
ki, malî vc İdarî yönden Belediyelerle ilgisi kesilmedikçe, bu ka¬ 
nunun öngördügu tüzükle tesbit edilecek eğitim, organizasyon \u 
standardizasyon işleri de Belediyelerde tıkanıp i-calacaktır. 1580 
sayılı Kanunun İd. maddesinin, evvelce değinilen âmir hükmünün bu 
günkü akıbeti, bunun an açık delilidir. 

Bugün Türkiye'de itfaiye mesleğinin bir menşei yoktur. 

Meslek loncaları tarihe karışmıştır ama itfaiyeciler hâlâ bir lon¬ 

ca ve gedik usulüne göre meslek sahibi olur ve yükselirler. Bu konu 

eğitim kısmında açıklanmıştır. Bu itibarla, itfaiyeciliğe de, 
bugünkü anlamı ile bir meslek sıfatı kazandıracak çeşitli eğitim 

ve öğretim kuramlarına mutlaka ihtiyaç vardır, itfaiyeler Belediye¬ 
lere bağlı kaldıkça buna da imkân olmayacaktır. Zira hiç bir Bole- 
üye gerekli harcamaları göze aiarak bir okul kurmayı düşünmeyecez, 
kursa bile başka Belediyelerin personelini burada yetiştirmeye ne 
sörev, ne de yetki bakımından imkân bulamayacaktır. İstanbul itfai¬ 
yesindeki kurs niteliğinde olan okul bunun örneğidir vc I? İş^-ri 
bakanlığının da tamim ve tavsiyesine rağmen, çok az Belediye mensu¬ 
bu buraya devam etmiştir. Ankara'dan hiç kimse gitmemiştir. 

2.9. - Tunr fn kelerdeki Burumun incelenmesi 
Diğer ülkelerde, itfaiye ile ilgili mevzuat vc uygula- 

lİ9i kısaca şöyle tesbit edebiliriz : 
BRAHSA : 12.Sasısı. 1933 tarinli ve "Butun romaıunler ivin 

vanam servislerinin araç, Sereç ve personel nasraflarının «ec- 

• / 



buriyeti" adını tabyan kanana göre 3 ayrı kurulup öngörürüdür: 
!_ liödmün kuruludan, 2- KomunLer arası kuruluş, 3- Eyaletler 
kuruluşu, ou üçlü kurulucun tekmil sorumluluğu ve kontrolü Millî 
Sivil Savunma oarvıcme ait olup, bu servis te İç işleri Bakanlı- 
gına, bavlınır, .it aç, ger^ç ve su şebekesi masraflarının f 25-50 
ye kadarı rerke sı makamlarca karşılanmakta, ayrıca Paris ve Sen 
nyalcti için, ao^rudan İç içleri Bakanlığına bağlı askerî bir it¬ 
faiye. tı_:şi : ı uurul.uş bulunmaktadır. 

—i—i- Bütan ülkenin yangınla mücadele kuruluşları, 
i angıç 1 t -ii.n a.c İs ^-nol Udürlüğüne, bu makam da İç İşleri Bakan¬ 
lığın.- o-t.Iı bulunmaktadır, masraf, mahalli idareler ve sigorta 
şirketi- rmoon alman özel bir vergi ile karşılanmaktadır. 

AüI.LAuDA : 5angınla mücadele kurulukları, Belediyelere 
bae.li bulan ..akta vu fakat İç jşleri Bakanlığının teftiş ve mura¬ 
kabesine tât i tutulmaktadır. Masraf mahallî idarelerce ve büyük 
şehirler^v alımn nususi bir vergi ile karşılanmaktadır. 

liViyhE r Yangınla mücadele kuruluşları kantonlar bün¬ 
yesinde olup, gene 1 bir kanun bahis konusu değildir. Personel, pro¬ 
fesyonel ve Oonüllü olmak üzere iki ayrı katagoride görülmektedir, 
masraflar mahallî idarelerce alınan çeşitli özel vergilerle sağ- 

1 anmaktaıır. Örneğin her İsviçre’li, ya gönüllü kuruluşlarda gö- 
röv alır, ya da özel bir vergi verir. 

İKaİITZRp : Yangınla mücadele kuruluşları Belediyelere 
bırakılmıştır, ancak tefriş ve murakabesi Devlet Bakanlığına ait— 
tir- Bu maksatla, bu Bakanlığa bağlı bir baş enspektör idaresinde 
bir enspekterler hey'eti kurulmuştur. Baş enspektör, Devlet Bakan¬ 
ağı kanalı ile Kraliçeye karşı da sorumludur ve "Majestelerinin 
Bas Enspektorü:ı sıfatını taşır. Masrafın $ 25'i merkezi makamlar- 
Ca’ * 75'i dc mahallî makamlarca ve özel bir vergi alınarak kar¬ 
şılanır. 

BAî ATI kLZXir.il: Yangınla nücadele işleri federe devlet- 
Ur* bii-akılvlitlr. Ancak federal devlet de bazı hal ve şartlarda, 
'“«itle bu, ihbar ,obekeleri teaiai İÇ», yapabilmektedir, 

profesyonel ve gönüllü olarak İlci ayrı kategori arzeder. 
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İtfaiye kurulukları Belediyelere 
bağlıdır, ancak eyaletlerce kabul edilen statülere uymak zorunlucu 
vardır. Ayrıca, eyalet valileri ile itfaiye kuruluşları arasında 
bir ko:: derlik bulunmakta ve kuruluklar bu komiserlerin teftiş vc 
murakabesine tabı tutulmaktadır. Her eyalette meslek okulu vardır 
ve profesyonel personel bu okuldan çıkar. Gönüllü kuruluşlarca ça- 
1 ışanj.ar da adlara meslek kursundan geçmiş ve sertifika almış 
olmalın ir. 

ne men bütün dış ülkelerde ortak olan vu hususları da 
belirtmek yerinde olacaktır : 

1- Gönüllü personel, mükellefiyet esasına gör*, değil, şah¬ 
sı arzu, heves gibi saiklerle bu işi kabul etmiş kimselerdir ve 
nıutlakaoğitiaıden geçmiştir. Görev düştüğünde veya çağrıldığında, 
asıl işini bırakır ve kuruluştaki görevine koşar. Bağlı bulunduğu 
kuruluş da bellidir. 

2- Gönüllü kuruluşların çoğunun araç ve gereçleri de bu 

kuruluşlardaki gönüllüler tarafından sağlanır ve hizmete hazır bu¬ 
lunmaları da sağlanır. 

3- Yangınla mücadele çalışmaları yanında, yangını önleyici 
Çalışmalar da, gerek mevzuat, gerekse kuruluş ve eğitim alanların¬ 
ca ve ayni önemle yer alır. 

4- Her seviyede itfaiye eğitimi veren okul ve kurumların 
yanında, x angınla mücadele met odlar mı, bu işte kullanılan araç ve 
gereçleri vc yangını önleme konusunda uygulanan hukukî ve teknik 
hususları araştırmak ve geliştirmek üzere yüksek seviydi «netitü- 
^-tr, lâboratuvarlar vardır. Bunların ro'sai merinin yanında, ....... ı 
°iler veya fakülteler adına çalışanları da vardır. 

T v • + •trsbit edebildiğimiz bam üı .uc- Bu konuyu bitirmeden usun x © 
rjn -i• -1 t •iri -İ İP nüfusu bcıkırûinciaı* AaKurd ve Aa ıtiLLiyo personel sayılurı i-l^ 
T o + hiTİfT İtfuİv^ Tt r^Cliu ı İ İstanbul ilt kıyaslanabilecek hazı şehirler ın^ı.v ı 
ud4 ılarını vermek isteriz : 
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AVUSTURYA ; 1066 4 ?3Pof««yoûell 187764 gönüllü. 
YAN İMARKA 1550 M 

650 » 
FİNLANDİYA : 16334 II 

25353 
A1I.1A.NYA ? »I 760000 " 

İ NO- İ'l: T ERE : 23000 II 230Ö0 Mansiyone 
YUNANİSTAN : 18 07 1! Yoktur. 

HOLLANDA : 2000 t! 

23000 gönüllü 
.re A İV Âl? Â : 19000 42500 " 

P. ANARİKA t 135000 " 1 Milyon civarında gönüllü 

TOKON r 0 : 642235 nüfuslu,1233 personeli var) 
KOPENHAG ; 760000 581 3 ) 
LİYON : 909082 360 " ) 

U AKS İL YA : 857738 " 667 ) 

aVSTEEDAM : 868445 417 3 ) 

3T0KH0LK : 793466 454 n ) 

G1ASG0V :1044500 " 1®47 İt II ) j 1963 
L İ VE RP OL : 745230 " 366 " " ) durumu. 

: 750000 " 1655 I. ) 

VA*İNGTQN 5 798000 " 1407 ti 11 N 

VİYANA ;1627566 " 1157 n 11 } 

C.J •• T.r-pT'-'PP ;.. 1 Olij U ;l8550CO " 1238 11 11 \ 

DETROİT :1625000 1678 II H 

FİLALELFİYA :2002512 2716 11 n ) 

Bu tablolardan sonra Ankara İtfaiyesinin 265 ve İstanbul 
Ltf 

ru laoıoıarucuı 

aiycsinin d. 761 personeli bulunduğunu hatırlatmak isteriz. 

-U__YURT İMKÂNLARI : 

3.1. - Hizmet TInsurlarijiın^tahSİycU -1- 
v + -tmirfinları Yönünden hizmet unsur- İtfaiye konusunda Yurt imkanları 

larıoı ju 4 noktada natalâa ediyoruz : 



3.1.1. Malî unsur 

3.1.2. Personel unsuru 

3.1.3. Araç ve gereç unsuru 
3.1.4. Eğitim ve öğretim, kurumlan. 

ince: 

itfaiyenin malî yükünün belediyelerin üzerinde oldu 
bu sebepıe de çok dar sınırlar içinde "bulunduğu, 35 yıldır. yürür¬ 
lü. .te "bulunan 1580 sayılı Kanunun âmir hükmüne rağmen, pek çok Be¬ 
le iyenin itfaiye kuramayıçının nedenlerinin başında da du durumun 
ge.diği, evvelki bölümlerde belirtilmişti. Bu sebeple burada konu¬ 
nun bu yönüne tekrar dönmek yersiz olacaktır. Ancak burada, 5237 

sa; ılı Belediye C-elirler Kanununa göre sigorta şirketlerinin, belde 
iç. ndeki yangın sigortalarından dolayı, Belediyelere ödedikleri yan¬ 
gı).dan korunma payı üzerinde ayrıca durmak gerekir. 

arasındadır ki, bir aylık personel giderinin bile karşılığı ola¬ 

ma). Ayrıca, böyle bir pay, sigorta işlemlerinin daha çok yapıl¬ 
dı,; 1 birkaç büyük şehir Belediyesi için söz konusu olmakta, di — 

"bu payın, yangınla mücadele işlerine harcanması söz konusu değildir, 
Gerçi itfaiyesi bulunan belediyeler, bu payın çok üstünde harce- 

Bu pay, herşeyden önce sembolik mahiyettedir. Örneğin 

Ani ara belediyesine ödenen miktar ortalama 150.000-200.000 lira 

ger Belediyelere bir faydası bulunmamaktadır, ikinci nokta ise, 

3.1.2. Persönel Unsuru : 

ki: e gibi 
po ansiye 
ğinde yet 
ye.in çok 

nereni, p 
eğ_.tim yoiu ut -o- 
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bu yaparak öğrenmenin dışında bir eğitim >■ y -ti egıtım ve ogretım yolunun 
bulunmamasıdır. 

3-iİjL3_ı_.Arag ve Gereç ünaın»™ ; 
Yurt içi imkânları bakımından, potansiyel sınırı «n dar 

«lan bu unsurdur. Zira araç ve gerecin büyük çoğunluğu yurt için¬ 
den sağlanamamaktadır, i-thal imkanları ise, elbette ki dış ödeme 
imkânları ile sınırlıdır. 

ömırlı şekilde de olsa, yurdumuzda araç ve gereç yapı¬ 
mı başlamıştır ve gelişmektedir. Gerçi ağır ve makine sanayii 
ile ilgili kısımlar yurt dışından getirilmekte ve yurt içi imkân¬ 
ları ile birleştirilerek montajdan daha ileriye gidilememektedir, 
fakat zamanla orantılı olarak ve gerekli teşvik tedbirleri alın¬ 
dığı takdirde gelişmenin hızlanmaması için bir sebep yoktur. 

Gerekli teşvik tedbirlerininneler olabileceği, hem konu- 
muzun, hem de bilgimizin dışındadır. Ancak, burada norm ve Stan¬ 

dard konusu üzerinde durmak gerekeceği kanısındayız. 

Yerli yapı araç ve gereçler, daha çok dış ülkeler yapı¬ 

larının bir taklidi durumundadır. Ancak bu taklit, çoğu zaman şe¬ 

kilde kalmakta, araç ve gerecin ne teknik özelliklerine, ne de 
kalite şartlarına kadar bütününe inmemektedir. Bunda yerli sanayi 

imkânlarının yetersizliğinin rolü olabilir, ama bizce asıl sebep, 
her çeşit yerli yapımda olduğu gibi, yangınla mücadele araç ve 
gereçlerinde de uyulması zorunlu norm ve standardlarm konulmamış 
olmasıdır. Yapımcı, kendi ticari endişelerinden başka hiçbir kay¬ 
da tâbi değildir ve kendisini zorlayan da yoktur. Üstelik, yerli 
sanayinin korunması ve bunun yurt kalkınmasındaki önemi gioi kar¬ 
şı konulmaz bir kalkanın muhafazasında, teknik şartlar ve kalit# 
asayanlara dahi tahammül edememektedir. 

Araç ve gereç unsurunun yurt içinden sağlanmasının fay¬ 
daları sayılamıyacak kadar çoktur ve aksi ilen sürülemez. Ancak 
Ekonominin "İKAME" kanunu da burada işletilmemelı ve aksine, dış 
ülkelerde uygulanan norm, Standard ve teknolojiye uymak şartı 
mutlaka aranmalıdır. Yerli sanayi için, başta gümrük resmi olmak 
üzere çeşitli kolaylıklar düşünülebilir, ama norm, Standard, 



bilimsel araştırmaların souflcu ortaya konulmuş belli teknik şart¬ 
larda en kuçuk kolaylık düşünülmemeli ve bunlara göz yumulmama¬ 
lıdır. saten Doyle bir durum, yerli sanayinin gelişmesine değil, 
y.-riı loctnay içinin kısa zamanda zenginleşmesine yol açar. 

ULlL_Eğitım ve Öğretim Kurumlan : 

İtfaiyecilik konusunda eğitim ve öğretim yapan kurumla¬ 
rca oac.unıııadı0ı ve ounuu nedeninin de itfaiyelerin Belediyelere 
•' : buj.anması oldu0u daha önceki bölümlerde belirtilmişti. Yi- 
u" tıs ülkelerde çeşitli kademelerde itfaiyecilik okulları bulun- 
d^0u aa söz konusu olmuştu. Örneğin Almanya'da İtfaiye Mühendisi 
yetiştiren yüksek öğrenim kurumlan bulunmaktadır. Ayrıca, yan- 
e'in; yangından korun...a, yangınla mücadele ve bu işte kullanılan 
araş ve gereçler konusunda araştırmalar yapan enstitü ve lahora- 
tuvariar da mevcuttur ve buralarda elde edilen sonuçlar, eğitim 
vs öğretim kurumlannda, itfaiye kuruluşlarındaki uygulamalarda da 

gözününde tutulmaktadır. Yurdumuz için de bu eğitim, öğretim ve ara^ 
tır; a kuramlarının gerekliliği açık olup, üzerinde durulması bile 
yersiz olur. 

3.2. - Potansiyel Üretim İmkanlarının Tesbjtı: 
Bu konuyu da, yine,mevcut unsurların sırasına göre ele al¬ 

mam doğru olur sanırız. 

3.2.1. Malî Potansiyelin Artırılması İmkânları: 
Malî unsurun hâlen, Belediyelerin, bütçe imkânlarına ve 

takdir ölçülerine göre ayırabildikleri miktarlardan ibaret oldu¬ 
ğu ve burnun 1960 yılı ve nüfusu 10.000’in üstündeki 123 Belediye 
i çm 20.050,000 lirayı bulduğu evvelce belirtilmişti, dal bu k i, 
bulabildiğimiz en son bilgi olarak 1950 yılında bazı dış ülkeler¬ 
de bu ış için yapılan harcamalar tablo I’de gösterilmiştir. 

Yine dış ülkelerdeki durum incelenirken, malî kaynak 
s--.glauar. yolların hemen hepsinde görülen şu 3 noktada toplanaı&ı 
anıaşıl;;-ış tıs A) Merkezi Makamlar', B) Mahallî Kakamlar, C) /atanda? 

■'■■'alî unsur üretimi bakımından dış ülkelerde başvurulan 
yollar, renel olarak tizim de baivUratilecelSimiz yollar olarak 
roı-Ulmek tedir. Bu görücü Jöyle özetlemekteyiz : 



Devlet, genel bütçeden belli bir oranda bu harcamalara 
katılmalıdır. 

-Belediyeler de, bugünkü harcamaları kargılığı, belli 
bir oranda bu harcamalara katılmalıdır. 

/atanuaç da bu gidere, belli esaslar içinde katılmalıdır. 
Sigorta şirketleri, yangın sigortası gelirlerinden,bu-

güiı^uiıdau daha etkili o ir oranda olmak üae_ e, bu harcamalara bir 
payla katıl nalıdırlar. 

^arıayıcı ve patlayıcı madne yapanlar, satanlar ve bu 
için ulaştırmacılığı ile uğraşanlar, vatandaştan daha fazla bir 
payla bu harcamalara katılmalıdır. 

Bütün bu paylar devlet elinde toplanmalı ve mutlaka it
faiye Iraruluşları için harcanmalıdır. 

= Tablo : I = 

Memleketler ı 
YILLIK HARCAMALAR NÜFUS BAŞINA YILLIK HARCAMA 

Milyon Dolar Milyon 11. Dolar TL. 

İTALYA 10,30 92,70 0,25 2,25 

HOLLANDA 2,55 22,95 0,36 3,24 

İS7İÇRE 3,60 32,40 0,76 6,64 

İNGİLTERE 36,40 327,60 0,72 6,48 

3.2.2. Personelin Yetiştirijdgjnri—• 

Bu unsur için üretilme s öz konusu olmayacaktır. Zira, 
evvelce de belirtildim üzere, ham kuvvet olarak faZlasiyle var
dır. Ancak yetiçmiş personel eksikli,i daima duyulduğundan, bu ek-

1 il 7ût*İ t'I P (İv) X‘11İ£LI1 0 İ İ İ£ft y Ö £>1 O İTİ İm sigi tamamlamak üzere, evvelce de üzerinde au.uı b 
-iit-ivac vardır ve bu ancak devlet eliyle re araştırma kurulularına ihtiyaç varan 

ın bir devlet kuruluşu haline saflanabilir. itfaiye kuruluşlarının 
-hıı kurumlarm tesisi ve işlemesi getirilmesi gerekleri arasında, w 
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de bulunmaktadır ki, evvelce üzerinde durulmuştur. 
iaJL'JL:—Yff Gereç Potansiyel inin Üreti İm e s i : 
Bu konu, unsurlar incelenirken de ele alınmıştı, ^ruda 

da Deliı tildigi üzere, yerli sanayinin norm, standardlai’ ve tek¬ 
noloji bakımından sıkı kayıtlara bağlanması şartiyle, geliştiril¬ 
mesi yollarının bulunması ve bu suretle yurtiçi potansiyelin üre¬ 
tilmesi en faydalı yoldur ve kalkınmamız da bunu emreder. Bu se- 

CİG 
beple Türk Standardlar Enstitüsü, yangınla mücadele/kullanılan 
araç ve gereçleri öncelikle ele alıp, norm ve standardlarını tes- 

bit etmeli ve yerli yapımcıların en kısa zamanda bunlara uygun 
yapıma geçmeleri sağlanmalıdır. Ancak, bir kere daha belirtelim 

ki yerli yapımı savunurken, bunun bir "İKAME" kuralı alarak alın¬ 

masını ve ne yapılırsa, nasıl yapılırsa onunla yetinilmesini as¬ 

la savunmuyoruz ve yerli yapımın mutlaka belli norm, standardlar 

ve teknoloji şartlarına bağlaaması lüzumuna inanıyoruz. 

3.2.4. Efcjitim ve Öğretim Kurumlan : 

Bu konu personelin yetiştirilmesi incelenirken ele alın¬ 
mış olduğundan burada tekrarlanmayacaktır. 

4. ÜRETİM PROGRAMI : 
4.1. Genel Politika : 

İtfaiye konusunda bir genel politika yoktur. Yoktur, zi¬ 
ra hâlen itfaiyeler Belediyelere bağlıdır ve her Belediye kendi 
güç ve görüşüne göre bir y*l takip etmektedir. Gerçi zaman, zaman 
ve özellikle büyük şehir ve kasaba yangınlarından sonra, hükümet 
reislerine kadar yükselen çeşitli makamlarca konu ele alınmış ve 
bir genel itfaiye kuruluşu, bunun devlet elinde olması gibi hu¬ 
suslar üzerinde durulmuştur. Ancak, bunların hiçbirimi taoarı 
ünaen daha öteye gidememiş, bir kısmı ise sadece bir kaç boplan- 
tıdaa ibaret kalmıştır. 1959'da Sivil Savunma İdaresi kurulunca, 



görevlerinin yerine getirilmesinde en Kuvvetli dayanağın itfaiye¬ 
ler olacakım aıkkate alarak, bu kurulukları belli bir düzene bağ¬ 
lamak ve yeterli hale getirmek için oldukça ciddi çabalar göster¬ 
miş, iJİkt t bunlar da mâliyenin karşı koymaları karşısında olumlu 
sonuçlara ulaşamamıştır. Son çabaların sonucu olan kanun ise, da¬ 
ha evvelce de belirtildiği üzere, Belediyelerde tıkanmaya mahkûm 
biı tüzük ve birkaç yönetmelik yapmak hakkını tanımaktadır. 1580 
sayılı uanunun uygulanamadığı bir konuda, tüzük ve yönetmelik hü¬ 
kümlerinin uygulanabileceğini beklemem safdillik olur. 

4.2. Yurt İçi Talep Projeksiyonları : 

hu soruyu "Yurt İçi Hizmet Talebi" şeklinde alıyor ve 
2.5. bölümünde ele aldığımız için, burada tekrar üzerinde durmu¬ 
yoruz . 

4. Hizmet Hedefleri Projeksiyonu : 

Bu soruyu, bütün yurtta, yangın ve benzeri olaylar için 

beklenen hizmeti başarı ile yerine getirebilecek güçte itfaiye ku¬ 
ruluşlarının personel, araç ve gereç durumu ne olmalıdır? şeklin¬ 

de alıyor ve buna göre bazı tesbitler yapma., istiyoruz. 
Diğer ülkelerdeki durumun incelenmesi sırasında (2.9-) 

Öğrenebildiğimiz bazı ülkelerin profesyonel İtfaiye personeli sa¬ 
yıları ile nüfusu Ankara veya Istanoul nüfusuna yaklaşık olan ba- 

şehirlerin itfaiye personelleri sayılarını tablolar halinde 
vermiştik. Bu tablonun ülkelere ait olanında, nüfusuna oıanla en 
çok itfaiye personeli Finlandiya'da (1/250) ve en az itfaiye per¬ 
soneli de Hollanda'da (1/5750) görülmektedir. Ancak, bu oranı en 
düşük ülkede bile 23.000 gönüllü itfaiyeci bulunduğu U/bOo) göz¬ 
den kaçmamalıdır. Bu oranları yurdumuzla karşılaştırırsak, Finlan¬ 
diya ölçüsüne göre 124.000 ve Hollanda ölçüsüne göre de 5400 itfaiye 
personelimizin bulunması gerekir. Hollanda'nın gonuiıulerı ne- 
saba katılırsa, bizimkinin sayısının 67.400 olacağı açıktır. Halen 
111 ev «udumuzu 11 3400 'ü geçmediği hatırlanırsa hizmet hedeflerinden 
ne oranda uzakta olduğumuz da ortaya çı.var,- 

+ v ıio nüfusları bakımından yaklaşık olan Ankara ve İstanbul'a, nuiuoi^. . 

Şehirlerin durumuna gelince: 



Bel ile Sanfransisko' da en So£u tejkil ete,ektedir. Ankara itfa¬ 
iyecinin ise, 237 resmî personel He, Liyon’dan da (ki nüfusu bu 
şeftirâen az delildir.) ne derecede az kaldığı meydandadır. 
75ü. Oüunufuslıı Sanfransisko’nun yanında ise 1/7 oranında kalmek- 
tadır, 

İstanbul l£in__; 1157 personel ile Piyana en azı, 2716 
persouea is.e 1ilâdeliiya1la en çoğu teşkil etmektedir. İstanbul 
İtfaiyesinin ise 761 personel ile, Viyana’dan da (ki nüfusu bu 
şeniruon 123 cin aaha fazladır.) ne kadar az kaldığı açıktır. 
Filâdelfıya 'ya oranı ise 1/3, 5'u bulmaktadır. 

der ek yurdun bütünü, gerekse itfaiyesi en çok gelişmiş 
iki şehrimiz için yapılan karşılaştırmalar, hizmet hedefleri 
projeksiyonu bakımından bir fikir verebilir. Ancak kendi imkân 

ve gerçeklerimizi de dikkate alarak, beklenen hizmetin başarıla- 
bilmesi için asgarî şart ve yeterlik olarak gördüğümüz şu ölçüyü 
esas alacağız : 

i - Nüfusu 5.000'den az il ve ilçeler için, şimdilik 

itfaiye •: ruiuşu ele alınmamalı, bağlı veya yakın bulundukları 
kuruluşlardan faydalanmaları sağlanmalıdır. 

2- Nüfusu 5-15 bin arasında olan il ve ilçeler için, 

ortalama •' personel, bir arazöz, bir motopomp ve hortum, kanca, 

balta gibi gereçlerden ibaret bir ekip kurulmalıdır. 
3- Nüfusu 15-50 bin arasında olan il ve ilçeler için, 

ortalama 20 personel, 2 arazöz, 2 motopomp ve hortum, kanca, 
balta gib-i gereçlerden ibaret bir takım kurulmalıdır* 

4- Nüfusu 50-100 bin arasında olan il ve ilçeler için, 
ortalama 50 personel, 3 arazöz, 1 kılavuz, 1 tahrip, 5 motopomp 
ire yeteri kadar gereçten ibaret bir Grup kurulmalıdır. 

5- Nüfusu 100 binlen yukarı olan iller için, her ICO 
bine bir grup üzerinden Müdürlükler kurulmalıdır. Bunların, grup 
Tlp-n a- 1 nrtr c* "f" PY*İ ’AP İDİî' "fc3.lil.iri 0I'"fc3İİ İl İ Zül G "t pe- üorıel ve araç ve gereç kuvvetx6riüti, 
rjû7.c.^r 'ûVipnppG^i. ayrıca deniz kıyısı yerler roonexı. aracı ve gereci ekienoce0x, j 

için deniz itfaiyesine ihtiyaç duyulacağı tabiidir. 
, n Qr-1n va gereç maliyeti, ortalama şöyle hu kuruluşların araç v 

olur . , 
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1 Ekip. . . : ^35.000 TL. 

1 Takım.. : 460.000 TL. 

1 Grup... .1.000.000 TL. 

Bu ölçülere göre (270) il veya ilçe merkezinde itfaiye 
kurulmayacaktır. 

224 il veya ilçe merkezinde bir ekip kurulacaktır. 
92 il veya ilçe merkezinde 1 takım kurulacaktır. 

21 il veya ilçe merkezinde bir grup kurulacaktır. 
Nüfusu 100 binden çok fakat 150 bini geçmeyen 6 şehirde 

yini bir grup, 150 - 250 bin arasındaki 4 şehirde iki gruplu Müdür¬ 
lük, 1 şehirde 3 gruplu, 1 şehirde 4 gruplu, 1 şehirde 9 gruplu 
ve L şehirde de 18 gruplu Müdürlükler kurulacaktır. Müdürlüklerin 
e a personel, araç ve gereçleri hariç tutulursa ortalama toplam 
şöyle olur : 

224 ekip için: 1792 personel, 224 arasöz, 224 motopomp 
ve yeterli gereç.Araç, gereç maliyeti : 
52.640.000 İL. 

92 Takım için: 1840 personel, I84 arazöz, 184 motopomp 
ve yeterli gereç, Araç,gereç maliyeti: 
44.160.000 TL. 

69 grup için: 3450 personel, 207 arazöz, 69 kılavuz, 
69 tahrip, 345 motopomp ve yeterli gereç. 
Birden fazla gruplu Müdürlükler için or¬ 
tak hizmet araç ve gereci (Otomatik mer¬ 
diven, kurtarma aracı, hizmet araçları 
v.s. (dahil değil) 
Araç gereç maliyeti: 69.000.000 L. 

Durum özetlenirse şu tablo çıkmaktadır : 
PERSONEL TOPLAM ARAŞ ARAÇ,GEREÇ MALİYETİ 

224 Ekip : 1792 446 52.640.000 TL. 
92 Takım : I84O ‘368 44.160.000 Ti.. 

69 Grup : 3450 690 69.000.000 TL. 
TOPLAM : 7082 1506 165.600.00u TL. 

Mevcut hizmet ifa kapasitesi incelenirken (2.2.) hâlen 
yaklaşık olarak 1014 çeşitli araç bulunduğu belirtilmişti. Buna 
gor^ gerekli aracın 2/3'ünün mevcut olduğu düşünülebilir. Ancak 



bu mevcudun nitelik bakımından durumu . urumu da belirtilmiş olduğu üzere 
•) bu ua?1 oranını kabul etoıek hatalı 0lur sanırız. Anoak 

bu oranı 1/2 olarak kabul etmek mümkündür. Şu halde, asgari kapa- 
sitede kurulması gereken tesîr-n 6 ^t^kıldtm araç gerSç maliyetini, mevcu¬ 
du düşerek ve yarı oranaa olmak üzere £2.900.000 TL iya indirmek, 
Müdürlükler ıçnı gerekecek ve bu tabloya dahil edilmemiş ortak 
araç ve gereçler ıçm de ortalama bir hesapla 15.000.000 eklemek 
suretiyle gereken araç ve gereç maliyetini 9? - 100 milyon arasında 
tesbit etmek mümkündür. 

i-./..önel statüsü biliamediğinden, maliyeti hakkında ger¬ 
çeğe yanın bir iıeuap yapman mümkün değildir. Keza, personelin, 
yiyecek, giyecek gibi her yıl gereken, yatak, karyola, yangın 
teçhizatı gibi 6-10 yılda bir gereken ve akaryakıt, söndürme mad¬ 
deleri, ye dek parça ve benzeri işletme gelirleri gibi her yıla 
mahsus Cu.ri harcamalar için de bir hes^p yapmak imkânı bulunama¬ 
mıştır . 

4.4. uygulanması Gereken Yeni Teknoloji ve Metod: 

lu konu, teorik ve pratik alanda, yangın söndürme, yangı¬ 

nı önleme, bu amaçlar için kullanılan her türlü' araç, gereci en 
verimli şeuilde kullanabilme konularını içine alan ve bugün diğer 

ülkelerde uygulanan tam bir eğitim olarak ele alınmaktadır. Bugün, 
bundan yoksun bulunduğumuz bir gerçektir ve nedenleri ile belir¬ 
tilmiştir. (2.2.) Bu eğitim ise aneak ve ancak, bu eğitimi vere¬ 
bilecek çeşitli kademelerde eğitim ve öğrenim kurumlan açılmak¬ 
la mümkündür. 

iı_YATIKLş:_ PROĞRAIiI : 
5.1. Eklenecek Yeni Kapasiteler,s 

Çeşitli kademelerde olmak üzere, 351 il ve ilçe merkezin- 
itfaiye kurulmasını, hizmet hedefleri olarak öngörmüştük, hâlen 

56 il ve 247 ilçe olmak üzere 203 Belediyenin, yeterli veya 
yetersiz kuruluşu bulunduğuna göre, 146 il ve ilçe Belediyesi ye¬ 
tiden itfaiye kuruluşuna kavuşuyor demektir. Buna, ön görülen en 
az güçten de aşağı olan kuruluşların bu güge ulaştırılması da 
ilenecek yani kapasitelerin içinde olacaktır. Bunun malı porte- 
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einin, personel ücretleri ile cari harcamalar hariç ve yalnız 
araç, gereç-olarak 97-100 milyon olabileceği belirtilmişti.(4.3.) 
Bu 100 milyon senelere göre aşağıdaki şekilde tahsis edilebilir. 

J^ii§rı_ _Yatırım (Milyon TL.) 
1968 10 
1969 15 
1970 20 

1971 25 
1972 30 

5.2. Yatırım Programı : 

öngörülen yatırımın, 2.Beş yıllık plân devresinde ve 
önce itfaiye kuruluşu bulunmayan il ve ilçe merkezlerinde başla¬ 
mak üzere gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Bu prensip 2.Beş 
yıllık plânda kabul edildiği takdirde, yıllık uygulama plânların¬ 
da detayının tesbiti geremir. Bu tesbitte, barışta ve savaşta 
yangına hassasiyet ölçüsü ve derecesi bir esas olarak alınmalıdır. 

2.3. Yatırım Programının Sonuçları : 

13u sonuç, hiamet hedefleri projeksiyonunda (4-3-) öngörü¬ 
len hizmetin karşılanması ve bu suretle üretim ve millî 3ervet 
üzerindeki endirekt olumlu etkinin elde edilmesi şeklinde ortaya 
çıkacaktır. 

L? sağlayacak faydalar 2 
6.1. Katma Değer : 

Konumuzda, katma değeri, kuruluşların hizmet hedeflerine 
ulaşması oranında, ortadan kalkacak yangın zararları olaraıc ala¬ 
biliriz. Bu değerin ise mevcut bilgilere, göre ve teorik olarak 
(çünkü ideal bir itfaiye kuruluşu bile yangını ve zararını mut- 
iak ortadan kaldıramıyacaktır.) 150.000.000 olarak tesbit edebil¬ 
eştik. (1.1.) 

6 . 2. Dış Ticarete Etkisi_» 

ilk bakışta dış ticarete etkisi, «deme dengesini bozaca 
nitelikte olacaktır. Zira yatırımın hemen tamamına yakını, araç 
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ve gereç karşılımı olarak döviz harcaması şeklinde olacaktır. 
Yerli yapım, üzerinde durulmuş ve bunun montajdan ileri gidemedi¬ 
ği, ayrıca norm ve standarddan yoksun bulunduğu ve diğer yönleri 
belirtilmişti. (3.2.3.) 

Yerli yapımın bugünkü durumuna göre varılan bu yargı yan¬ 
lış olabilir, zira bu sektör için plânda öngörülen hedefler ve imkân 
lar dizce bilinmemektedir. Ancak, "İLK BAKIŞTA" kaydiyle belirttiği¬ 
miz bu yargı, bir başka yönden de doğru olmayacaktır. Bu da yan¬ 
gında kurtarılan değerler arasında da döviz karşılığı alınmış olan¬ 
ların da bulunacağı ve bunun a zıms a namıya cağı hususudur. Yatırım 
malları yangınlarında çoğunluk, dış ülkeler malıudadır. Tüketim 
mallarında bile, küçüksenemiyecek bir orandadır. Ancak ne yazık ki 
elimizde bunları rakkamlarla belirtebileceğimiz kesin veya yakla¬ 
şık bilgiler bulunmamakta ve itfaiyecilerin çevrelerindeki yangın¬ 

larda edindikleri kanaate dayamaktadır. Kaldı ki iç üretim malla¬ 
rının bir kısmının da, ihraç malı olarak döviz değeri taşıdığı ve 
bunlardaki zararın, dış ticaret dengesi üzerinde olumsuz etkiler 

yapabileceği bir gerçektir. 

6.3. İstihdam Etkisi : 
Öngörülen itfaiye kuruluşlarının gerçekleşmesi halinde 

7.082 personele ihtiyaç olacağı belirtilmişti. (4.3-) Yine şimdi¬ 

ki kuruluşlarda yaklaşık olarak 3-400 personelin çalıştığı da, 

yaklaşık oluşunun nedenleri ile birlikte, gözden geçirilmişti. 

(2.2. ve 2.7) Bu duruma göre, istenen kuruluşların tamamlanması 

halinde daha 3.682 personele ihtiyaç duyulacaktır ki, bunu sair 
hizmet personeli ile birlikte 3.800 olarak kabul edebiliriz. Bu 
sair hizmet personeli, başta müdürlükler olmak üzere, kuruluşlar¬ 

da yangın dışında çalıştırılacak büro, tamir, bakım, işleri per¬ 
soneli durumundadır. 

7 . ALI MASI FAYDALI TEDBİRLER : 

7.1. Vergi-Resim-Harçlarm Hizmetler Üzerindeki Etkileri: 
İtfaiye kuruluşları, Belediyelere bağlı bir hizmet sektö- 



rü olarak, vergi-resim ve harçlarla iki ayrı açıdan ilgılendiri- 
lebilir : 

Hizmetin Malî Kaynacını Teşkil Edesek Vergi-Re s im 
ve Harçlar 

Bu sınıfa girebilecek tek şey, 5237 sayılı kanuna göre, 
sigorta şirketlerinin, yangın sigortaları gelirlerinden Belediye¬ 
lere ödedikleri paydır. Bunun mahiyeti ve miktarı ise daha önce 
ele alınmış ve ne derecede verimsin bir kaynak olduğu belirtil¬ 
mişti. Bunun dışında Belediyelerce alınan ve yangından koruma 
ile ilgili olan hiçbir vergi-resim ve harç bulunmamaktadır. Malî 
yük tamamen belediyelere yüklenilmiş durumdadır. 

13u durumun hizmetin aksamasında büyük çapta ve olumsuz 
bir payı bulunduğu, dış ülkelerde de bu yünün devlet, belediye¬ 
ler ve kişi veya kurumlar şeklinde yurtdaş tarafından paylaşıldı¬ 

ğı daha önce belirtilmiş ve bu durumu gerçekleştirebilecek ted¬ 

bir ve teklifler ileri sürülmüştü. (3*2.) Burada bu tedbirlerin 

ve bundaki zorunluluğun bir kerre daha tekrarı ile yetineceğiz. 

7.1.2. Hizmet Giderleri Üzerindeki /ergi-Resim ve Harçlar: 
Bu konuda tek bağışıklık vardır: Belediyeler eliyle ithal 

edilecek yangın söndürme araç ve gereçleri sadece gümrük resmin¬ 

den hariç tutulmaktadır. Bu resimle birlikte alman gider vergi¬ 
si, liman veya rıhtım resmi v.b. alınmaktadır. Ancak bu bağışık¬ 
lıktan birkaç büyük Belediye faydalanabilmededir. Zira küçük Be¬ 
lediyeler, cüz'i miktarlarda temin edebilecekleri araç ve gereç¬ 

leri, çoğu zaman iç piyasa tüccarından almakta, bunların sattığı 
araç ve gereçler ise tüccar malı olarak yurda girerken gümrük 
resmine tabi tutulduğundan, satış fiatma elbette ki eklenmekte¬ 

dir, Bundan dolayıdır ki, hiç olmazsa bu araç ve gereçlerin, it¬ 
faiyelere satılmış olması şartına ba^lı olarak, peşin alınmış 
gümrük resminin satıcıya veya alıcıya iadesi ve bu bağışıklığın 
sadece Belediye İtfaiyelerine değil, çeşitli kurumaaım itfaiye¬ 
lerine de tanınması yerinde olur. 

Malzeme mubayaasında uygulanabilecek bir yol da, Beledi¬ 
yelerin ihtiyaçlarını iller Bankasına Diidirmexoıı ve boylece 
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malzemenin dışarıdan topluca ve muafiyeti! olarak temin edilmesi¬ 
dir . 

İtfaiyelerin özellikle yurt dışından sağlanacak araç, ge¬ 
reç ve diğer ihtiyaçları için, daha geniş çapta bağışıklıklar da 
düşünülmelidir, nu maksatla şu hususları teklif ediyoruz : 

Yurt dışından aağ'lanacak her.çeşit itfaiye araç, gereç ve 
sair ihtiyaçları gümrük resminden olduğu gibi sair resim, vergi 
ve harçlardan da muaf tutulmalıdır. Damga resmi dahi alınmamalı¬ 
dır . 

— Bu bağışıklıklar, özel kurum itfaiyeleri de dahiL bütün 
itfaiye kuruluşları için uygulanmalıdır. 

— Tüccar eliyle yurda getirilmiş olanlar için, itfaiyeler0 
satılmış olması şartına bağlı olarak, peşin alınmış bu çeşit ver- 
gi~resim ve harçların iadesi sağlanmalıdır. 

— Yerli yapımcıların, montajda kullanmak üzere dışardan 

getirdikleri parça veya üniteler için de, yine bunların itfaiye 

araç ve gereçlerinde kullanılması ve itfaiyelere satıhmış olması 

şartiyle ayni bağışıklık veya vergi iadesi yolu uygulanmalıdır. 
7.3. Amortismanlar : 

Hâlen Belediyelere bağlı ve Belediyelerce finanse edilen 

itfaiyelerin araç, gereç, bina ve tesisleri için, ekonomik'anlam¬ 
da bir amortisman düşünülmemektedir. Zaten konu bir üretim konu¬ 

su olmadığı ve kâr, vergi gibi hususlar da düşünülemiyeceği için, 
bu sektörlerde uygulanan amortisman esaslarının burada uygulan¬ 
ması da söz konusu olamaz. Konumuzda amortismanı, hizmet ve za¬ 

man faktörünün meydana getireceği yıpranmaları yenilemeye matuf 

ve yeterlikte yıllık meblâğlar ayrılması olarak düşünebiliriz. 
Halbuki, gerçek ve kaçınılmaz ihtiyaçlar için dahi Belediye büt¬ 
çelerine ödenek konulabilmesinirı her bakımdan bir problem olduğu 
hatırlanırsa, belirttiğimiz anıamda bir amortisman düşüncesine 
asla, yer veril ©diyeceği kendiliğinden ortaya çıkar. Gerçek şuduı 
ki, İtfaiye Müdür veya Âmirlerinin belediye Başkandaki veya ıu6c- 
lis Üyeleri üzerindeki nüfuzları, gerek ihtiyaçların, gerekse 
bu anlamda bir amortismanın tek ölçüsüdür ve bunu başarabilen 
Müdvr veya âmirler, az, çok birşeyler koparabilmekte, böyle bir 
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imkanı olmayanlar ise, ni-c2 yıllar bekleyip, durmaktadırlar. 
Bunun nedenleri ise daha evvelki konular dolayısiyle ele alınmış 
ve açıklanmıştı. (1.1. ve 2.2.) 

7.3» Yatırımların Finansmanları : 

İtfaiyeler için tek finansman kaynağının hâlen belediye¬ 
ler olduğu ve bu kaynağın da gerek malî güç?gerekse görüş bakı¬ 
mından ne durumda bulunduğu daha evvelki konularda belirtilmiş 
(2.6.), diğer ülkelerdeki uygulamalar da gözönünde bulundurula¬ 
rak bazı finansman kaynakları teklif edilmişti. (3.2.) 

Bu kaynaklardan sağlanacak finansmanın miktarını kesin 

olarak tesbite elverişli bilgil.erd.en yoksunuz. Ancak, yaklaşık 
clarak bile olsa bazı tahminlerde bulunmak mümkündür. Şöyle ki: 

1- Devlet payı : 17.000.000 (Genel bütçenin l/1000'i) 
2- Yurtdaşm payı..: 20.000.000 (1965 nüfus sayımına göre 

nüfusu 5.000'den yukarı şehir ve kasabalarda oturan 1C.000.000 

insan vardır. 5 Kişi bir aile olarak alınırsa 2.000.000 aile 
eder ve herbir aile 10 lira öderse, toplam 20.000.000 TL. olur.) 

3- İşyerleri payı : 5.000.000 (İş yerleri sayısı bilin¬ 
memektedir. Ancak her 200 nüfus için bir işyeri düşünülürse, yu¬ 

karıda sözü edilen 10 milyon nüfus toplamına 50.000 iş yen kabul 

edilebilir ve her işyeri yılda 100 lira öderse toplam 5.000.000 
m, olur. Bu işleri sözü ve sayısı içinde, oto tamirhanesi, benzin 
satış istasyonu, sigorta şirketi ve fabrika dahildir. Detaya 
inildiğinde bunların sınıflandırılması ve farklı yükümlendirilme- 
S i mümkündür.) 

4- Belediyeler için personel ücretleri ve cari harcama¬ 
lar karşılığını sağlamaları şeklinde bir pay düşünülebileceği 
gibi bütçeleri oranında belli bir payla da yükümlü tutularak bü¬ 
tün harcamalar genel teşkilatta toplanabilir. Bu takdirde evvelce 
sözü euilen 123 Belediyenin 1960 gideri olan 20.050.000 lirayı, 
228 Belediye ilâvesi ile 35-40 milyon olarak kabul etmek mümkün 
görülmektedir. 

Sonuç olarak : Diğer ülkelerdeki uygulamalar da dikkate 
«lınarak teklif edilen finansman kaynakları işletildiği takdirde, 

./•» 
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öngörülen kuruluş yatırımlarının rahatlıkla .gerçekleteceği kanı¬ 
sındayız . 

7.4. krediler : 

krediye dış ödeme imkânları takımından uyulacak ihtiya¬ 
cın , 6enel dış ödeme politikası içinde düşünülmesi gerekeceği ve 
"bu sebeple konumuzu ilgilendirmeyeceği tabiîdir. İç finansman 
kaynakları bakımından ise bir kredi söz konusu olamayacaktır. 
bira öngörülen şekil bir devlet kuruluş halinde, itfaiyeler, 
muhtemelen İç İşleri Bakanlığına bağlı bir Genel Müdürlük olacak¬ 
tır ve teklif edilen kaynaklar, Devlet geliri, giderler de yine 
Devlet gideri durumunda kalacaktır. 

7 . 5S tandar tlar ğ 
Standardizasyon konusu, çeşitli yönlerden ele alınmış ve 

incelenmişti. (2.2.) Burada bir kerre daha belirtelim ki, halen 
itfaiye konusunda, kuruluştan kıyafete, araç, gereçten çalışma 

şart ve sürelerine kadar hiçbir hususta tesbit edilmiş standart¬ 
lar yoktur. Bunun nedenlerinin başında itfaiyelerin genel bir ku¬ 

ruluş olmayıp, bağımsız Belediyelere bağlı oluşu gelmektedir. 
Standartların ise, verim, eğitim, iş birliği, araç ve gereç alımı 

bakımı, onanan gibi hususlar başta olmak üzere, her bakımdan sağla¬ 

yacağa faydalar, bu faydalarından ötürü de zorunluluğu açıktır 

ve aksi ileri sürülemez. Bu zorunluluktur ki, bizi bir genel teş¬ 

kilât fikrine götürmektedir. 

Şu halde, yukarda sözü edilen konularda standardlar tes- 
bitine mutlak ihtiyaç vardır. Bu standartların teshilinde elbet- 

teki yurt gerçekleri ve imkânları ile birlikte teknik gerekler de 
rol oynayacak, mevcut kuruluşlara (Türk Standardlar Enstitüsü gi¬ 
bi) görevler düşecek veya yeni kuruluşlara ihtiyaç duyulacaktır. 
Ancak, tesbit edilecek standartların kesin uygulanması ve yerli 
yapımcıların da bunlara uymaları, bu hususların kovalanması ve 
aranması gibi uygulama ile ilgili işlemlerin başarı derecesinin, 
beklenen faydaların elde edilmesinde önemi unutulmamalıdır. Aksi 
halde bütün çabaların ve harcamaların sonucu yine kocaman bir sı¬ 
fır olacaktır. 
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7.6. İşgücü : 

İş gücü olarak yeter kol kuvvetinin "bulunduğu "belirtilmiş¬ 
ti vq bunun hemen sadece kol kuvveti olduğu, yetişkin personel 
adamına gelcırtiyeceği de açıklanmıştı, lir yetiştirmeye ve bunun 
için de yetiştirici kurumlara ve kadrolara muhakkak ihtiyaç var¬ 
dır . 

7.7- ücret Politikası : 

Burada konuyu, sadece çalışma karşılığı verilen veya veri¬ 
lecek ücret olarak almak yerine, personelin tâbi olacakı statünün 
tanamı olarak ele almak daha uygun olur kanısındayız. Şöyle ki : 

1- Mesleğin güçlüğü ve tehlikeleri gözönünde tutularak ayrı 

bir ücret baremi veya günlük çalışma süresine göre fazla çalışma 
ücreti şekli uygulanmalıdır. 

2- Emeklilik süresi azaltılmalı, yüzdesi arttırılmalıdır. 

Zira, mesleğin yıpratıcı durumu, normal statülerdeki emeklilik 

süresini doldurmaya çoğu zaman elvermez. 

3- Vazifeden doğacak meslek hastalıkları ve iş kazaları 

için, gerek tedavi imkânları bakımından, gerekse vazife malûllüğü 
bû inamdan koruyucu hükümler getirilmelidir. Meslek hastalıkları 
mutlakatesbit edilmeli ve bunlar vazife başı kazaları gibi muamele 

görmelidir. 

4- Meslekte yükselme, kıdemden ziyade, öğrenim durumu, mes¬ 

lekî öğrenim ve olgunlaşma kursları, bunlardaki ve görevlerindeki 
bayarı dereceleri gibi şartlara bağlanmalı, kısaca ilerleyen yeni, 
yerinde sayan eskiye tercih edilmelidir, 

7.8, Prodüktivite : 

Konumuzda prodüktiviteyi, yarımadan kurtarılacak değerler 
olarak ele almak gerekeceği evvelce de belirtilmişti. (1.1.) 
Öngörülen nitelikteki kuruluşlar tamamlandığında, bu anlamdaki 
prodüktivitenin artacağı aşikârdır. 
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7.9. Sektörün Plân Hedeflerine Uygun Olarak Gelişmesi 
İçin Gerekli Diğer Tedbirler ve Tavsiyeler : 

Hemen her konunun işlenirinde, mevcut bilgilerin yeter¬ 

sizliği, bunun için de kesin sonuç ve yargılara varmanın güçlüğü 
belirtilmişti. Bu bakımdan, bu son sorunun, ilerde elde edilebi¬ 

lecek bilgilerin ışığı altında teklif edilebilecek hususlar için 

açık kalması yerinde olur sanırız. Haldi ki, bu yeni tekliflerin, 
yıllık uygulama plânlarına yansıtılması daima mümkündür. 
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2. BEŞ YILLIK PLAN 

Belediye Hizmetleri özel 
İhtisas Komisyonu 

(İdarî Hizmetler Raporu) 

Raporun tamamlanış tarihi 

12.11.1965 

HAZIRLIYANLAR : 

İçişleri Bakanlığından: 

Sedad Erdoğan 

Osman Meriç 

Mustafa Arıkan 
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İdarî Hizmetler Raporu 

İçindekiler 

I - Genel 

II - Değiştirilmesi Gereken Hizmetler 

III - Terk Edilmesi Gereken Hizmetler 

IV - Plânlama ile Belediye Yatırımları Arasında 
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Belediye Hizmetleri Özel 
İhtisas Komisyonu I. 

İdarî Hizmetler Raporu 

I - GENEL DURUM: 

Belediyeler, 1580 sayılı ve diğer kanunlarla 
bir çok hizmetlerle yükümlü kılınmışlardır. Zamanla bu 
hizmetlerin bir çoöu kısmen merkezi lıükûmet teşkilâtına 
intikal etmiş veya sosyal bünyedeki gelişmeler dolayısıyla 
intikal etmesi gerekmektedir. 

Bazı hizmetlerin de günün şartlarına göre ayar¬ 
lanması zorunludur. Ayrıca plânlama ile mahallî idare yatı¬ 
rımları arasındaki bağlantının gözden geçirilmesi ve 
Belediye personelinin yetiştirilmesi üzerinde de durulması 
gerekmektedir. 

II- DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKEN HİZMETLER: 

1- Belediye Kanunu Ivladde 15 fıkra 11 

- Yol, meydan, pazar, iskele, köprü ve nehirler 
gibi umuma ait yerlerden ve denizlerden bir kısmını mürur 
ve ubur ihtiyacını tazyik etmeyecek surette ve muvakkaten 
herhangi bir ameliye için işgal ve istimal edeceklere izin 
vermek ve ruhsatsız işgalleri men etmek. 

- Bu fıkra aynen muhafaza edilmeli, ancak bu 
fıkra ile bağlantısı bulunan Belediye Gelirleri Kanununun 
benzer maddesine yol meydan ilâ   gibi kamu hizmetine 
ayrılmış yerlerle dükkân, kahvehane vs. önlerini otomobil 
ve emsali araçlar, işportacı tezgâhı, sandalye, sandık vs. 
koymak suretiyle geçici olarak işgal edenlerden işgaliye 
resmi alınmasını mümkün kılacak şekilde hüküm konulmalıdır. 

2- Belediye Kanunu Madde 15 fıkra 14 

- Kanun ahkâmına tevfikân başıboş hayvanları 
tutmak, muhafaza etmek, belde dahilinden geçecek hayvan sürü¬ 
lerinin gelip geçeceği yolları ve yaylıma gidecek hayvanların 
toplanacağı yerleri tayin ve tahdit etmek, 
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Bu fıkra belediye sınırları içindeki bütün başıboş 
hayvanları tutman, muhafaza etmek ve geçecek hayvan sürülerinin 
gelip geçeceği yolları ve yaylıma gidecek hayvanların toplanacağı 
yelleri tayin ve tahdit etmek yetkisini belediye idarelerine 
vermekte ise de daha sonra yürürlüğe girmiş bulunan 408i sayılı 
yij-çi Mallarının Korunması Hakkmdaki Kanunun 2 nci maddesinin 
2 nci fıkrası şehir ve kasabalar mezkûn sahası dışında kalan 
kısımlarda yukarıdaki hizmetlerin bu Kanuna göre yürütülmesini 
âmir olduğundan belediye ve koruma meclisleri arasında görev ve 
yetki tedahüllerini önlemek amacıyla bu 14 ncü fıkranın belediye 
yetkilerini iskân âlânı içine inhisar ettirecek şekilde değişti¬ 
rilmesi gerekir. 

3- Belediye Kanunu madde 15 fıkra 20 

- Hafta tatili kanunundan istifade etmek istiyenlere 
izin vermek. 

-Bu fıkranın aynen muhafazası uygundur. Ancak 394 
sayılı hafta tatili ve 6301 sayılı öğle dinlenmesi hakkmdaki 
kanunlarda değişiklik yapılarak turistlerin ihtiyaçlarını karşı- 
lıyacak iş yerlerinin bu kanunların istisnai hükümlerinden yarar¬ 
lanmalarını saölıyacak şekilde hüküm getirilmelidir. 

4- Belediye Kanunu madde 15 fıkra 38 

- Alelumum sınai müessese ve fabrikaların, elektrik, 
tenvirat ve tesisatının, makine ve motor ve imbiklerinin kazan, 
ocak ve bacalarının gerek ilk önce ve gerek sonradan muttariden 
ve muntazaman fenni muayenelerini icra etmek, etraimdakilerin 
sıhhatleri, huzur, rahat ve malları üzerine fena tesir icra edip 
etmediklerini tetkik etmek zararlarına mani olmak. 

- Birçok belediyelerde bu muayeneleri yapacak ehliyette 
eleman mevcut bulunmadığından bu gibi belediyelere bu fıkrayı 
uygulayabilmek için bu ehliyeti haiz elemanların bulunduğu resmî 
veya özel müesselerden yararlanmak imkanı verecek şekilde fık¬ 
ranın tadili lâzımdır. 

5- Belediye Kanunu Madde 15 fıkra 39 

- Kanunun mecburi tuttuğu ahvalde veya ihtiyari olarak 
müracaat vuku bulduğu takdirde her nevi inşaat ve tesisat ıçm 
muayenei fenniye raporları ve şahadetnameleri vermek veyahut 
mezkûr tetkikatı yapacak müesseseye malik değilse en yakın bir 
müessese vasıtasıyla bu işleri temin etmek. 

/ 
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- Bu fıkra dolayısiyle inşaat raa İz eme s inin kontrolsüzlü¬ 
ğünden mütevellit aksaklıklar dikkati çekmektedir. Bu husus hak¬ 
kında aynı maddenin 12 nci fıkrasının tadili veya yeni bir fıkra 
getirilmesi yerinde olur. 

6- Belediye Kanunu madde 15 fıkra 31 

- Belediyenin sokak ve meydanlarını plâna ve programa 
uygun olarak tanzim ve İslah etmek, sınıflarını, isimlerini, 
numaralarını tayin etmek ve buna göre ağaçlamak, döşemek, aydın¬ 
latmak, süslemek, duracak, sığınacak, dinlenecek yerler yapmak 
ve iyi bir halde bulundurmak. 

- Belediye sınırı içinde Karayollarına ait bulunan 
yol kısımlarının da Karayolları Genel Müdürlüğü 'Teşkilâtınca 
yapılmasını sağlayacak kanuni hükümler vazı gerekir. Zira bu¬ 
günkü durumda belediyelerin büyük bir kısmı malî ve teknik yeter¬ 
sizlikler dolayısiyle Karayollarının bu temadisini standartlara 
uygun olarak yapacak durumda değildir. 

7- Belediye Kanunu madde 15 fıkra 41 

- Petrol Kanununa göre petrol hakkı sahipleri tarafın¬ 
dan yapılar ve petrol ameliyatından madut bulunanları hariç 
olmak üzere gaz ve hernevi müştail maddeler depoları yapmak ve 
işletmek. 

- Bu fıkra aynı maddenin 7 nci fıkrasiyle ilgili 
bulunmaktadır. 7 nci fıkra belediyeye (Belediye depolarından 
başka yerlerde kanun ve nizam ve talimat ile muayyen miktar 
haricinde kabili iştial ve infilâk maddeler bulundurmamak, buna 
riayet etmiyenlerin mallarını belediye deposuna kaldırmak ve 
satıldığında nısıf bedelini ceza olarak almak) görev ve yetkisini 
vermektedir. 

7 nci fıkra kaldırılarak bu 41 nci fıkra (Patlayıcı 
maddeler) deyimi de ilâve edilmek suretiyle tamamlanmalıdır. 
Ayrıca 7 nci fıkradaki özel cezalandırma sistemi de terkedilerek 
bunun cezaya ait hükmü (Belediye Cezaları Kanunu) içinde yer 
almalıdır. 

8- Belediye Kanunu madde 15 fıkra 21 
- Belediye hududu dahilinde orman, tarla, harman, bag, 

bahçe, koru, çayır ve meraları ve alelumum araziyi hasardan 
muh; faza etmek. 



- 6 -

408Ş sayılı Çifçi Mallarının Korunması Hakkmdaki 
Kanunla bu hizmetler belediye mesûn alanı dışında koruma mec¬ 
lislerinde görülmekte ise de bunların yetkisi meskûn saha içine 
sari olmadığı cihetle bu fıkranın 4081 sayılı kanunla tedahülü 
önlenecek şekilde değiştirilerek muhafaza edilmesi uygun görül¬ 
müştür. 

9- Belediye Kanunu madde 13 fıkra 3 

- Umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına, taranıp 
temizlenmesine, eğlenmesine mahsus lokanta, birahane, gazino, 
kahvehane, kıraathane, meyhane, han, otel, hamam, sinema, 
tiyatro, bar, dansing ve emsali yerlerin ve bu mahallerde satı¬ 
lan ve kullanılan şeylerin temizliğine, sıhhiliğine ve sağlamlı¬ 
ğına dikkat etmek ve kanun ve talimatname mucibince bu gibi 
yerlerin işletilmeleri için gece ve gündüz açık kalmalarına 
ve inzibati sebeplere nazaran zabıtaca verilecek ruhsat üzerine 
sınıflarına ve tarifelerine göre bunlar için ruhsatname vermek 
ve açık ve kapalı bulunacağı saatleri mahalli en büyük mülkiye 
âmirinin de muvafakati alındıktan sonra tayin eylemek, ücret 
tarifelerini tanzim ve tasdik etmek ve bu gibi yerlerde işi 
çeviren ve çalışanların ehliyet ve sıhhatleri müsait olup olma¬ 
dığına göre işlemelerine izin vermek veya men etmek» 

Ütücüler, kolacılar, lekeciler, giyim ve ev eşyası 
temizleyici ve boyacıları, ayakkabı tamirci ve boyacıları ve 
emsallerine ait ücret tarifelerini mesleki teşekküllerinin de 
mütalâasını almak suretiyle tanzim ve tasdik etmek. 

- Bu fıkranın son bendinin tamamiyle kaldırılması lâzım¬ 
dır. Çünkü bunların ehliyetleri ve kullandıkları malzemenin 
mahiyeti itibariyle belli ve yeknesak bir ücrete tabi tutmağa 
imkân yoktur. Üç dört yıllık uygulama da bunu göstermiştir. 
Bend uygulama imkânına kavuşamamıştır. 

10- Belediye Kanunu madde 15 fıkra 9 

- Belediye sınırı dahilindeki deniz, göl ve nehirler¬ 
de belediye sınırı dahiline münhasır olmak üzere seyrüsefer 
eden istimbot, motorbot ve her nevi kayık, mavunu ve salapurya 
gibi denizdeki ufak nakliye vasıtslariyle hususi sandal ve 
kayıklar ve karada belediye sınırı dahilinde umuma mahsus mahal¬ 
lerde seyrüsefer eden yük ve binek araba ve hayvanları ve otomo¬ 
bil ve emsali (Şimendöferlerûenma.ada) nakliye vasıtalarmış 
sağlamlığına, temizliğine dikkat ederek bunların azami haddi 
istiabisini ve tahammül derecelerini ve smıilarını ve numara¬ 
larını tayin ve işletenlerin ehliyet ve sıhhatlerim murakabe 
ve ücret tarifelerine riayetlerini temin edecek tedbirler itti¬ 
haz etmek ve icabında bunları 'bizzat temin ve idare eylemek ve ^ 
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136vzu kanunlar mucibine© selahiyettar dairelerden vcrilsn vesi
kalara müsteniden işlemelerini ruhsata bağlamak (deniz vasıta— 
larmın haddi istiabisini ve sağlamlığını tayinde mahalli liman 
dairesiyle ticaret müdürlüklerinin mütalâası alınır.) 

Beldeler ve beldelerle köyler arasında seyrüsefer eden 
yük ve binek araba ve hayvanları ile otomobil, otobüs ve 
kamyonların safalamlığma, temizliğine dikkat ederek bunların 
azami haddi istiabisini ve tahammül derecelerini tasbit ve sınıf
larını, numaralarını tayin ve işletenlerin ehliyet ve sıhhatlerini 
murakabe etmek bu vesait sahiplerinin daimi ikâmetgâhlarının men
sup olduğu kaza belediye idaresine aittir. 

- 6085 sayılı Karayolları trafik Kanununun 76 ncı madde
siyle kara taşıt araçlarına numara ve plâka verilmesi, gidip 
gelme güvenliğinin düzenlenmesi, taşıt aracı niteliklerinin 
düzenlenip düzeltilmesi trafik teşkilâtına verilmiştir. 

14.Şubat. 1341 t^rih ve 618 sayılı (limanlar kanunu) nun 
10 ncu maddesiyle de deniz araçlarının ücret tarifelerine ait 
yetki liman reislisinin başkanlığındaki özel heyete bırakılmış 
olduğundan bu fıkrada belediyelere ilişkin yetki sadece kara 
taşıt araçlarının ücret tarifelerinin tesbitiyle küçük deniz taşıt 
araçlarının plâka ve niteliklerine münhasır kalmıştır. 

Buna göre fıkranın yeniden tedvini, bu arada ayrıca 
6085 sayılı kanunla kurulmuş olan trafik teşkilâtı bütün bele
diyeler de fiilen teşekkül etmemiş bulunduğundan trafik hizmet
leri aksamaktadır; Bunu gidermek bakımından trafik teşkilâtının 
fiilen kurulmasına kadar bu gibi belediyelerde trafik teşkilâtına 
ait taşıtların denetilmesi yetkisinin belediye zabıtasına bıra
kılması hususuda 6085 sayılı trafik kanununda yapılacak degişiklikl 
sağlanmalıdır. 

11- Belediye Kanunu madde 15 fıkra 10 
- Umuma ait yerlerde gelip geçmeye, nakliye vasıtalarının 

işlemesine engel olacak, geçenlere zarar veya rahatsızlık verecek 
veya kaza çıkaracak ve beldenin umumi temizliğini bozacak şeyleri 
kaldırmak, nakil vasıtalarının nevi ve cinsine göre belde dahilinde 
azami ve asgari süratini ve işliyeceği ve işlemiyecegi, duracağı, 
yavaş gideceği yerleri tayin ve seyrüsefer tarifelerini tanzim ve 
umumi intizamı temin etmek, beynelmilel otomobil seyrüseferlerinin 
talimatnamei mahsusuna tevfikan belediye sınırı dahilinde seyrü- j 
seferlerine muktazi işaretlerin vazı ile bu otomobille şoförlerin 
haiz olmaları lâzım gelen evsafı tetkik etmek. (Denizlere ait yor-
ler için mahalli liman idaresinin mütalâası alınır.) 
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- Fıkranın kara taşıt araçları ile ilgili hükümleri 
6085 sayılı karayolları trafik kanonu ile kaldırılmış olduğun¬ 
dan bu fıkranın yalnız deniz araçlarını kapsayacak şekilde yeni¬ 
den düzenlenmesi lâzımdır.' 

12- Belediye Kanunu madde 15 fıkra 13 

- Umumun selâmet sıhhat ve huzur ve istirahatine tesiri 
melhuz olan imalat, istihsalat, müdehherat ve tesisatın yerlerini; 
harman, kabristan, pazar, gaz depoları, kömür depoları ve süp¬ 
rüntülük mevkilerini ve şartlarını evvelden tesbit ve ilân etmek 
ve ona göre ruhsata bağlamak (Belediye yeniden yapılacak umumi 
ahır ve samanlıkların yerini tayin ve mevcut olanları sıhhi 
tak yidlere tabi tutar) 

- Bu hüküm yerinde olmakla birlikte bilhassa yeni geli¬ 
şen şehircilik anlayışı karşısında Belediye yetkilerinin artı¬ 
rılması yolunda tevsii gerekir. Zira Belediye yukardaki meslek¬ 
lerle ilgili iş yerleri için tesbit ettiği bölgelerdeki araziyi 
kamulaştırarak ve yerine bina yaparak bu yerleri binalı binasız 
olarak ihtiyaç sahiplerine bedeli karşılığında satma veya kiraya 
verme ve mevcut iş yerlerini de yeni tesbit ettiği mahallere 
naklini sağlayacak şekilde yetkilendirilmelidir. 

III- Terk edilmesi gereken hizmetler: 

1-Belediye Kanunu madde 15 fıkra 63 

Ticaret Vekâletinin, müsaadesi alındıktan sonra mahsu¬ 
lat ve masnuat sergi ve panayır yerleri ve müzeleri kurmak ve 
işletmek. 

- Bu hizmetler daha geniş bir bölgeyi ilgilendirdikle¬ 
rinden belediyelerden alınıp İl Özel İdarelerine verilmelidir* 
Fıkranın kaldırılması uygun mütalâa edilmektedir. 

2-Dilencileri dilenmekten men edecek tedbirleri almak. 
-Bu fıkranın bu haliyle olumlu bir sonuç vermediği geçen 

uygulamadan anlaşılmıştır. Yalnızca zabıta tedbirleriyle proble¬ 
min çözülmesi mümkün bulunmamaktadır. Problemin oir de sosyal 
ekonomik yönü vardır. Merkezi idareyi de ilgilendirmektedir, ru 
sebeple konunun ayrı bir kanunla düzenlenmesi uygun mütalâa 
olunmaktadır. 

./• 
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3- Belediye Kanunu madde 15 fıkra 18 

- Bırakılmış ve bulunmuş çocukları, delileri, dalanmış 
ve kudurmuşları, sokakta bayılanları, kazaya ve afete uğrayanları 
koruyup gözetmek. 

- Bu konular 6972 sayılı (korunmaya muhtaç çocuklar 
hakkında kanun) 1593 sayılı umumi Hızzısıhha Kanunu, 7269 sayılı 
(Umumu hayata müessir afetler öolayısisye alınacak tedbirle yapıla¬ 
cak yardımlara dair kanun) ların şümulüne girmiş olduğundan bele¬ 
diye hizmetlerinden çıkarılmalıdır. 

4- Belediye Kanunu madde 15 fıkra 7 

- Belediye depolarından başka yerlerde kanun ve 
nizam ve talimat ile muayyen miktar haricinde kabili iştial 
ve infilâk maddeler bulundurmamak, buna riayet etmiyenlerin 
mallarını belediye deposuna kaldırmak ve satıldığında nısfını 
ceza olarak belediyeye almak. 

- Bu fıkra 41 nci fıkra metnine dahil edilmek suretiyle 
kaldırılmalıdır. 41 nci fıkra vesilesiyle bu hususa değinilmiş¬ 
tir. (1,-B-3) 

IV- Plânlama ile Belediye yatırımları arasında 
bağlantının sağlanması:  

.V Belediyeler özgür idareler olduğundan bu günkü 
durumda bu bağlantıyı sağlamak güçleşmektedir. Mevcut mevzuata 
göre Belediyeler üzerinde denetim idari vesayet yolu ile ol¬ 
maktadır. 

Plân ile ilgili idari vesayet başlıca şu hususlarda 
işlemektedir: 

1. Belediye Kanununun 70 ve 71 nci maddelerine göre 
Belediye Bütçesi ve kesin hesabı Mahalli Mülkiye Amiri tarafından 
onaylanır. Bütçenin onaylanmasında aşağıda belirtilenlerden başka 
müdahalede bulunulamaz (Belediye Kanunu Madde 123) 

a- Bütçe kararnamesi metninde kanun ve tüzüklerle 
bağdaşamayan madde ve ibareleri düzeltme, 



b- Belediyelerin tahsile yetkili olmadıkı gelirleri 
çıkarmak veya tarife ve kanuni yetki üstünde konulan tahminleri 
kanuni hadde indirme, 

c- İfası Belediye görevlerinden olmayan hizmetleri ve 
bunlara ait masrafları çıkarma, 

d- Bütçeye konulmayan mecburi masraflara ait ödenekleri 
ilâve, 

e~ Bütçeye konulan gelir, mecburi masrafları karşılamağa 
yetmezse kanunen muayyen azami hadden aşağı olan Belediye pay, 
vergi ve resimlerini en yüksek kanuni hadde usulen çıkarmak veya 
bu da yetmezse ihtiyari masraflardan mecburi masraflara ödenek 
aktarma, 

2. İkraz ve istikrazlara ait Meclis kararları Mülkiye 
Amirinin onayına tabidir. Bunlardan 25 yıldan fazla süre için yapıla¬ 
cak olanlar için İl İdare Kurulunun mütalâası, Valinin tasdiki ve 
öanıştaym kararı gerekir. (B.K. 70/5, 71, 72 ) 

3. Belediye vergi ve resimlerine taallûk eden hususlar 
dışında ifa olunacak hizmetlere karşılık alınacak ücret tarifeleri 
Mülkiye Amirinin onayına tabidir. ( B.Ki 70/8, 71 ) 

4. Kanalizasyon, havagazı, su, elektrik, aydınlatma 
tesisleri meselelerine ait meclis kararları Mülkiye Amirinin onayı 
ile kesinleşir. (B.K* 15 9» 70, 71 ) 

5. Belediye Zabıta Yönetmeliği (B.K. 70/15, 71) de Mülkiye 
Amirinin onayı ile yürürlüğe girer. 

6. Belediyelerin ihtiyari görevlerine ait olup bir yıl 
bütçesine konulan ödeneğin onu izleyen yıllarda indirilmesi veya 
bütçeden çıkarılması İçişleri Bakanlığının müsaadesine tabidir. 
( B.K. 118 ) 

7. Belde hudutları dahilinde belirli bölgeler arasında 
I yolcu taşıt aracı olarak otobüs, omnibüs, otokar, tünel, troley, 
i füniküler işletme ve mezbahalarda kesilen etlerin satış yerlerine 
taşıma hususlarının belediyelerin de iştirak edecekleri şirkeuler 
vasıtasiyle yapılması ve işletilmesi veya icara verilmesi veyahut 
imtiyazının devri Bakanlar Kurulunun tasdikine tabidir. (B.K. 19/5) 
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8- Belirli gayeler için tahvil çıkarılmasına dair 
belediye meclisi kararı Valinin ve Maliye Bakanlığının mütalâası 
üzerine Bakanlar Kurulunun tasdikine tabidir. (B.K. 19/10) 

9- İmar Plânı ve yol istikamet plânları hakkında 
belediye meclisi kararı İmar ve İskân Bakanlığının onayına tabidir. 

10- Belediye İmar Talimatnameleri İmar ve İskân Bakanlı¬ 
ğının onayına tabidir. (6785/57 ) 

11- Mücavir sahalara ait meclis kararları İl İdare 
Kurulu kararı üzerine İmar ve İskân Bakanlığının (6785/47), 

12- İmar ve yol istikamet plânları içinde olan ve belediye 
hizmetleri götürülmüş bulunan yerlerde on yıldan beri boş duran 
arazi ve arsalarla içerisinde bir kısmı yanmış, yıkılmış ve iskâna 
elverişsiz hale gelmiş bina bulunan yerlerde belediye meclislerince 
tesbit edilenlerin sahiplerine beş yıl içinde plâna uygun inşaat 
yapmalarına dair yapılan tebliğ üzerine, yapmamaları halinde 
belediyelerce kamulaştırılır, bu konuya dair belediye meclis 
kararları İmar ve İskân Bakanlığının (6785/48), 

13- Ucuz mesken bölgesine dair kararlar İmar ve İskân 
Bakanlığının (6188/9), 

14- Sağlık Zabıtası Yönetmeliği ile ilgili belediye 
meclis kararları İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkla¬ 
rının (1593/267), onaylariyle tamamlanır. 

15- Belediye bütçesinden ödenecek maaş ve ücretler top¬ 
lamı belediyenin yıllık gelirinin # 30 unu aştığı takdirde önce¬ 
den İçişleri Bakanlığından müsaade alınması lâzımdır. (B.K.117/16) 

Belediye Encümen Kararları üzerinde İdari Vesayet: 

16- Et, ekmek, yaş sebze ve mangal kömürü dışında kalan 
diğer gıda ve zaruri ihtiyaç maddelerine toptan ve parekende 
azami satış fiatları ve yaş meyve ve sebzeye münhasır olmak 
üzere kâr hadleri tesbitine dair Belediye Encümenlerince alınacak 
kararların Mahalli İdare Kurullarınca tasdik ec.ilm.esi şarttır. 
(B.K.15/43) 
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17- Tasdikli İmar Plânına veya ilgili Bakanlarca tasdikli 
hususi plân ve projelere göre yapılacak inşaat ve tesisler dışın¬ 
da kalan kamulaştırmalarda belediye encümenlerince verilecek 
kamulaştırma kararlarının ilçelerde Kaymakamlar, İllerde Vali¬ 
lerce tasdiki gerekir.(6830/6-1) 

Diğer işlemlerde İdari Vesayet: 

18- Belediye tarafından yapılacak keşif bedelleri 
(250.000,-) lirayı geçen binalarla tesisatın proje ve keşiflerinin 
tetkik ve tasdikine Bayındırlık Bakanlığı (Yapı ve İmar İşleri 
Başkanlığı) yetkilidir. (3611/5-4) 

19- 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 ncu maddesi bu kanuna 
göre Belediyelerce taşıt satın alınabilmesi için Bakanlar Kuru¬ 
lundan müsaade alınmasını şart koymuştur. 

20- Belediye memurları kadrolarının tasdik yetkisi Bakan¬ 
lar Kuruluna aittir. (3656) 

21. a) Belediye sağlık personelinin tayin yetkisi Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına aittir. (4258/39 ve Belediye memur 
ve müstahdemleri Tüzüğü Md. İl) 

b) Fen elemanlarının, tayini Belediye Başkanınm inhası 
üzerine Bayındırlık Bakanlığınca yapılır. (3611/28 ve Belediye 
memur ve müstahdemleri Tüzüğü Md. 12) 

c) Tarımla ilgili memurlarının tayininin tasdiki Tarım 
Bakanlığına aittir. ( 3203/19,2839/1) 

d) ölçü ayar memurlarının tayini Ticaret Bakanlığına 
aittir. 

e) İstanbul ve Ankara Belediye Reis muavinleriyle 
Şube Müdürlerinin tayini İçişleri Bakanlığına aittir. (B.K.95,96/A) 

f) Mensup Belediye Reisleriyle İdare edilen yerlerde 
belediye memurlarının tayini Vali ve Kaymakamlara aittir. 
(B.K. 96/B) 

. / 
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Bunların dışındaki Belediye Meclis ve Encümen ve 
Başkan kararları kesindir. Ancak bunların kararlarına karşı da 
ilgililer veya kanuna aykırılık iıalinde idari Vesayet; mencilerince 
itiraz mümkün bulunmaktadır. ( B.K. 73,74,87,97 ) 

Belediyeler üzerinde yukarıda sayılan idari vesayet 
yetkilerine rağmen bu yetkilerin sınırlı olması hasebiyle plân¬ 
lama bakımından bu günkü durumda bu idarelerle tam bir bağlantı 
kurmak mümkün olmamakta, bu idareler üzerindeki denetleme nihayet 
bir tavsiye niteliğini geçmemekte bu hal ise plânda öngörülen 
belediye yatırımlarının gerçekleşmesine imkân vermemektedir. 

Daha ileri 'bir idari vesayet ise Anayasanın ruhu ve 
bugünkü mahalli idareler anlamiyle kabili telif görülmemektedir. 

Belediye gelirlerinin yetersiz olması hasebiyle bele¬ 
diyelerin cari masraflarının en zarurilerini dahi yapamayacak 
durumda olmaları da yatırım programlarının gerçekleştirilememesinin 
en önemli amillerinden birisini teşkil etmektedir. 

Bundan başka bu idarelerin yurt sathına yayılmış bulun¬ 
ması ( 1965 malî yılı itibariyle Türkiye'de 1062 belediye vardır) 
ve mahalli imkân ve şartların çeşitliliği de güçlügü artırıcı 
sebeplerdendir. 

Bu bakımdan Belediye gelirleri belediyelerin ihtiyaç¬ 
larını karşılayacak orana yükseltilmelidir. 

Merkezden yapılacak genel yardımlardan bir kısmı 
kalkınma plânında öngörülen yatırımların gerçekleştirilmesi için 
şartlı olarak belediyelere tahsis edilmelidir. 

V- Belediye Personelinin Eğitimi: 

Plânların gerçekleştirilmesinde önemli unsurlardan 
biri de belediye personelidir. 1964 yılında belediyelerin personel 
adedi maaşlı, sürekli ücretli ve geçici ücretli olmak üzere 
44.280 kişidir. Bunların tahsil durumları şöyledir: 

Okur-yazar olmayan   4.388 kişi 
Okur-yazar olan.   7.629 
İlkokulu bitiren  21.071 
Ortaokulu bitiren   5-048 
Liseyi "   2.035 
Mesleki Öğretmen Okulunu bitiren   2.18i 
Üniversite-Yüksek Okulu "   1.763 
Bilinmeyen   — 

Toplam 44.280 kişi 
m / i 
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Bu cetvelin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere bele¬ 
diye personelinin tahsil durumları kendilerinden beklenilen hiz¬ 
metleri ii'a edecek yeterlikte delildir. 

Elemanların bu yetersizliğini yeni personel rejiminde de 
önem verilen hizmet-içi eğitimleriyle telâfi etmek gerekmektedir* 

Nitekim 1962 yılında İçişleri Bakanlığı Ortadoğu Amme 
Enstitüsü ve AİD teşkilâtının müştereken Gaziantep, Diyarbakır# 
Sivas, Edirne, Bursa ve Aydın İl merkezlerinde bölgesel olarak 
tertiplenmiş olduğu kurslar olumlu şekilde sonuçlanmıştır. 

Bundan sonra da çıkacak Belediye memurları kanunu çerçe¬ 
vesi içinde hizmetiçi eğitimin de plânlaması zaruri görülmektedir. 

Bu arada belediyelerin halkla ilişkilerini geliştirmede 
faydalı mülâhaza edilen bir konu da idari işlemlerin sadeleştirilme¬ 
si keyfiyetidir. 

Bunun için büyük belediyeler bünyesi içerisinde organizas¬ 
yon ve metod büroları kurulması, yapılacak etüdlere göre idari 
işlemlerde sadeleştirme ve formaliteleri azaltma hususları gerçek¬ 
le ş t irilmelidir . 

VI- ALINMASI FAYDALI TEDBİRLER: 

1- 1580 sayılı Belediye Kanununun günün şartlarına uygun 
hale getirilmesi ve bu amaçla II maddesinde belirtilen bazı hiz¬ 
metlerin Belediyelerin görevleri arasından çıkarılması gerekmekte¬ 
dir. 

2- Plânlama ile Belediye Yatırımları arasındaki bağlantının 
daha iyi kurulabilmesi için: 

a) Belediye gelirlerinin Belediyelerin ihtiyaçlarını 
karşılıyacak orana yükseltilmesi. 

b) Merkezden yapılacak genel yardımlardan bir kısmı, 
kalkınma plânında öngörülen yatırımların gerçekleştirilmesi için 
şartlı olarak belediyelere tahsis edilmesi cihetine gidilmelidir. 

3- Belediye personelinin yetiştirilmesi için hizmet içi 
eğitime önem verilmelidir. 

4- Belediyelerin halkla ilişkilerini geliştirmek maksadiyla 
idari işlerin sadeleştirilmesi ele alınmalı ve bu maksatla büyük 
Belediyelerden başlamak üzere"Organizasyon ve Metod Büroları" 
kurulmalıdır. 

NH/29.3-1966 
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