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1. GİRİŞ 
1.1. İçme ve Kullanma suyu sektörünün tanımı ve sınırlandırılma 

sı : 

1. l. l. Bu raporda "İçme ve Kullanma suyu" deyimi ile kastedilen 
anlam : 

Toplum ve onu meydana getiren bireylerin,yaşantılarını devam 
ettirebilmeleri için duydukları biolojik su ihtiyacı ile çevre sağlı şart¬ 
ları içerisinde temizliklerini yapmayı ve dolayısi ile sıhhatli bir bünye¬ 
nin verimliliği içinde topluma faydalı olabilmenin gerektidiği su ihtiyaç: 
kasdedilmiştir. 

İkâmesi bulunmadığı için, sıhhatli bir hayatiyetin devamı 
için karşılanması şart, mutlak bu ihtiyaç maddesi olan suyun temin ve 
dağıtımında miktaren yeterlilik kadar (Bioloğik Kimyasal ve Fiziksel) 
kalitede mevzubahistir. 

Yukarıda serdedilen nedenlerledir ki, içme kullanma suyu 
temininde rantabilite mevzubahs olamıyacağı gibi,kalitesi uygun herhangi 
bir suyun,içme kullanma suyu olarak kullanılması imkânları ile diğer 
maksatlar için kullanılması arasında ekonomik mukayese yapmağa imkân ve 
lüzum yoktur. 

İhtiyaç m karşılanmasına bu açıdan bakılınca ; herhangi bir 
suyun tahsis ve kullanılmasında içme ve kullanma suyu olarak tahsisi dai¬ 
ma 1 nci önceliği (Prioriteyi) alır. (Pirensip 1) 
1. 1. 2. Yukardaki tanımın sınırlarını tayin etmediğimiz takdirde; 
bir dereceye kadar içme ve muhakkak ki kullanma suyu çok geniş anlam ka¬ 
zanacaktır. Diğer taraftan suyun hizmet ve tahsis maksadını belirterek 
yapılacak bir tarif ise yanlış anlamlara sebep olabilecektir.Bu bakımdan 
hizmet sahasının kapsamını tayin daha uygun bir sınır getirmiş olacaktır. 
Filhakika hayatiyetin devamı deyimi geniş anlamda kişinin içme suyunun 
dışında onun geçimini temin eden diğer canlıların içme suyunu da ihtiva 
edebilir : 
a) Nitekim köysel bölgeler içme su ihtiyacını hesaplarken (Daha kalitesiz¬ 
de olsa başkaca sulama imkânı yoksa) küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için 
bu su ihtiyacım düşünmek zorunluluğundan hareket etmekteyiz.Diğer taraf¬ 
tan pazar üretimi için yapılan bir sulama ise :zirai sulama olarak rapo¬ 
rumuz kapsamı dışında kalacaktır.Ve fakat evsel ihtiyaç için kullanılacak 
zirai sulama veya bahçe sulaması kişinin kullanma suyu içinde mütalâa 
edilecektir. 

b) Şehirlerde ise : Kullanma suyu ihtiyacının tesbitinde,şehir içindeki 
endüstriyi hesaba katmak zorundayız.Şehir içinde kurulmuş büyük su 
kullanmalarında bulunan endüstri,imalâtında ekonomik sınırlar içerisinde 
kalarak rekabet yapabilmesi için kendi ihtiyacını kendisi temin edecektir, 
Bu temin imkânını bulduğu için şehir içinde kurulmuş tur.Ama bu imkânı bu- 
lamassa müsait kaynağa doğru yaklaşarak şehir dışına çıkacaktır.Az miktar¬ 
da kullanma suyuna ihtiyacı olan endüstrinin yer seçiminde su maliyeti 
fliğerlerine kıyasla etken bir faktör olmadığı için şehir içinde kalabil¬ 
miş tir.Kendde yaşayan kişinin su ihtiyacı sadece evinin içinde kullandığı 



suyla bitmiyeçektir.Toplum halinde ve sadece evinin içinde kullandığı 
suyla bitmiyeçektir.Toplum halinde ve iş bölümü çerçevesinde kentsel yaşan 
tının sarfiyatı da, kişinin sarfiyatına ilâve edilerek ihtiyaç tesbitine 
gidilecektir.Bu durumda : îçme ve kullanma suyu deyince o beldenin ihti¬ 
yacı olan ve belli fiziksel kimyasal ve biolojik vasıfları haiz miktarca 
yeterli uygun bir dağıtımla beldede yaşayanların tümüne hitap eden suyu 
ka ste dmekte yiz. 

1. 2. Tarihçe : 
1. 2. 1. Dünyada : İlk hayatiyetin su içinde meydana geldiği,bu bakım¬ 
dan suyun canlı için bir ortam olduğu bir tarafla bırakılsa dahi, canlının 
bünyesindeki suyun nisbeti ve susuzluğun kısa sürede ölümle neticelenmesi 
gözönüne alınırsa,içme ve bilâhare kullanma suyu ihtiyacının canlı hayatı¬ 
nın başlangıcı ile doğduğu muhakkaktır. 

İlk ve İlkel insanda, su ihtiyacını karşılamak kişinin kendi 
problemidir.İlkel insan aile yaşantısından sonra çeşitli etkenlerle bir 
araya gelerek toplum yaşantısına geçince ; aralarında doğan iş bölümü,su 
teminişini,kişi probleminden aile probleminden topluluğun problemi halinde 
getiriyor.İş bölümü ihtisaslaşmayı,ihtisaslaşma tekniği geliştirerek su 
temin ve dağıtımı bir çok aşamalardan geçiyorsa da o zamandan bu güne de- 
ğişmiyen kural : gerek ferdiyetçi gerekse devletçi görüşle İdare edilen 
toplumlarda olsun içme ve kullanma su ihtiyacını temin ve dağıtımı mahalli 

^ ihtiyacın karşılanması olarak mahalli idarelere bırakılmış tır.(Prensip:2j_ 
1. 2. 2. Türkiye'de 
1. 2. 2.1Gumhuriyet'ten Önce 

Yurdumuzda içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması şöyle 
bir tarihi gelişim içinde oluşmaktadır.Başlangıçta topluluklar küçüktür. 
Mevcut kaynaklar civarında ve alt kotunda yerleşmişlerdir.Su bidayette 
taşıma bilâhare cazibe ile isale şeklinde getirilmektedir. 
Basınca mukavim borunun ve tekniğin gelişmediği bu devrede aile bazen ken¬ 
di problemini kendi gözme yolundadır.Kuyu ile yeraltı suyunıa, sarnıçla ya¬ 
ğış suyunu yönelmiştir.Mahallede çeşme sistemi yerine mesken inşaatının 
bünyesine göre kuyu ve sarnıç sistemi ile ev içine su sokulmuştur ve bu 
usul revaçtadır.Kanalizasyon mevhumu bu günkü tekniği ile genişmediğinden 
fosseptiklerden kirlenme,açık su kanalları ve arklar ve büzlerle yapılan 
isale kötü çevre sağlığı şartları altında salgın hastalıklara sebep olmak¬ 
tadır. Yerleşim yerlerinde nufüs artısı bü^rüVt su kullanmalarına sebeb olmak¬ 
tadır.Evvelce hayratlarla»mahalli İdarelerce imece olarak v.s usullerle 
sağlanan su yetersizdir, Disiplinsizdir. Devletin teknik ve malî yardımı 
kadar,disiplini sağlayıcı müdahalelerine de ihtiyaç vardır.İki ayrı toplu¬ 
luk; aynı kaynağın isalesi suretile müşterek kullanmada bazen anlaşmaya, 
bazen ihtilâfa düşmektedir.Bu bakımdan alanın hukuki tanzimine de ihtiyaç 
vardır.Permanlat-nizamnameler ile büyük kaynak developmanlarma gidilmekte 
tesisler vakıf halim.getirilmektedir.Zamanla devletin malî müzayaka içinde 
kalması büyük su ihtiyaçlarının karşılanmasında,malî ve teknik yönden onun¬ 
da yetersiz kalmasına,böylece mahalli ihtiyaçların,Devlet yardımı ile ma¬ 
halli İdarelerce karşılanması noktasından,yabancı şirketlere imtiyazlar 
tanınarak,mevzuun halli noktasına gelinmiştir. 
1. 2. 2. 2. Cumhuriyet ve Sonrası. 
Devletin Cumhuriyet olarak yeniden kurulmuş»müesseleri ile teçhiz edilmek¬ 
tedir. İlkeleri bellidir.Çağdaş uygarlık seviyesine yetişmek de bunlardan 
biridir.Üs^üste yapılan savaşlar ve asırların ihmali ile memleket harap 
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ve kaynaklar sonuna kadar kullanılmış,geçmiş devrin borçlarıda ayrıca teva¬ 
rüs edilmiştir.Yeni Devlet bir taraftan ihtiyaçların zorunladığı konularda 
dar bütçe ve kadro imkânları ile o günün tedbirlerini alırken ileri tedbir- 
lerede yönelmektedir.Bu maksat için başlıyan devrimlerle hukuki alanında 
tanzimine!» başlanmıştır.Konumuzla ilgili,bu gün de mer'i olan ilk kanun 
10.5.1926 da mesir ile yürürlüğe giren 83i Sayılı sular hakkında kanundur. 
Kanunun anahatları : 

a) Şehir ve Kasabalarla köylerde ihtiyacatı ammeyi temini mahsus suların 
tedarik ve İdaresi,suların tesis isale,idame masarifini,temin ve tesviyesi¬ 
ni Belediye teşkilâtı olan mahallerde Belediyelere,olmayan mahallerde köy 
ihtiyar meclislerine bırakmıştır. 

b) Gerek vakfa ait olsun ve gerek suveri saire ile vücuda getirilmiş bulun¬ 
sun,umumun istifadesine mahsus olarak şehir ve kasabalara ve köylere isale 
edilmiş suların idaresi,kaffei müesesat ve menabii varidatıyle birlikte 
Belediye veya köy ihtiyar meclislerine müdevver ve mevdudur,ancak Devletçe 
ve mahalli idarelerle Belediyelerce mukaveleye merbut suların idaresi   
.. diyerek yabancı suketlere verilen imtiyaz (Terkos gibi), mahfuz tutmakta¬ 
dır. ( Bilâhare 11.6.1938 Sayı 3359 Kanunla devrolunmuştur.) 
c) İş bu Kanun'un meşri tarihinden itibaren azami beş sene zarfında Belediye 
teşkilâtı bulunan mahaller belediyeleri tarafından halihazırda mevcut su 
tesisatının miktar,evsaf ve sair havas itibarı ile o mahallin nufüsuna ve 
şeraiti hususiyesine göre hıfzısıhha kavaidine muvafık bir surette İslah, 
tadil veya yeniden inşası bir proje tertip ve tetkik ve tasdik zımmında 
sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâledine irsal olunur.Bu projelerin nihayet 
iki ay zarfında vekâletçe tasdiki meşruttur.Projelerin tasdikinden itibaren 
mürur edecek iki sene zarfında inşaata ve tesisata başlanılması mecburidir. 

Mevzuu mahalli idarelere bırakan kanun o zaman 5 senede peojelen- 
dirmeyi 2 Sene de ikmâli öngörmekle 1926 başlangıç kabul edilir ise 1934- se¬ 
nesinde bütün şehir ve kasaba ve köylerin içme ve kullanma suyu peoblemleri- 
nin fenni ve surette vazifesini mahalli idarelere vermekte kanun tatbikatı¬ 
na Dahiliye ve Sıhhiye vekâletine memur etmektedir. 

İşler bu kanun hükümleri çerçevesinde ileriye de muzaf olarak 
yürütülmeğe çalışılmış ve fakat beklenen netice alınamamıştır,bir çok 
ihtilâf ve pürüzler doğmuştur bunların halli ile neticeye gidilecekmiş düşün 
cesi ile 23.12.1934 Tarihinde kabul ve 1.1.1935 Tarihinde yürürlüğe giren 
£659 Sayılı Kanun çıkarılmıştır.Fakat mevzuun kökeni olan mahalli İdarelerin 
finansman gücü teknik kadro ve imkânları görmezlikten gelinmiş kanun tatbika 
tını takip işine meselâ o zaman için teknik bir Bakanlık olan Nafıa Bakanlığ 
nida memur etmek varken gine Dahiliye ve Sıhhiye vekâletlerinde bırakılmıştı 

Bu günün problemLeri,0 zamanda kalan birikimle,yüklü hale gelmiş¬ 
tir.Mamafih 22.7.1925 Tarihli su talimatnamesi " Kanarnamesinde" İçme su 
bakımından tanzim edilen projelerin tetkik ve tasdiki hususu Nafıa Vekâletin 
bağlı Sular İdaresine görev olarak veriliyor.Nafıa Vekâletinin Su İşleri 
Kuruluş halinde olup politikası vazifeleri ve proğramı da tam fcesbit edilmiş 
tir.Teknik kadro,doküman (Rasat-Harita Vs.) kifayetsizdir bölük pörpük işler 
ihtiyaçlara ve direktiflere göre yapılmaktadır.Ankara şehrine su teminini 
hedef alan Çubuk Barajının 1 nci 1926 ve ikinci 1934 Senelerindeki ihaleleri 
zamandarır.Yanlız umumi tevayül Büyük Devlet Çapı İşler Devletçe.mahalli 
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İdarelerce yürütülmektedir. 
Bundan sonra ki aşanmada 1934 Senesinde ilk defa Nafıa Bakanlığı 

vazife teşkilât kanunun çıktığını görüyoruz. ( No.2443 ) Bu kanun proje 
tetkik ve tasdik ile teknik yardımı yükümlüyor.1938 den itibaren köyler 
ve kasaba şehirlerce başlangıçta Bayındırlık Bakanlığı bilâhare D.S.İ. 
nin meşgul olduğunu 1945 den itibaren de şahir ve kasabalarla İller Banka¬ 
sının meşgul olduğunu görmekteyiz. 

9.5.1960 Tarihinde kabul ve 16.5.1960 Tarihinde de neşri ile 
yürürlüğe gireş 7478 Sayılı Köy İçme Sulan hakkmdaki kanun ile Belediye 
teşkilâtı olsun olmasın nufüsu 3.000 e Kadar olan toplulukların içme ve 
kullanma sularının temini mahalli İdareler yerine köylü aynı veya nakdi 
iştiraki piorite kazandırması kaydı ile D.S.İ. Eli ile Devlet Bütçesinden 
hibe sureti ile yapılmağa başlanmıştır. 

İlk defa burada mahalli ihtiyaçların mahalli idarelerce karşılan¬ 
ması Prensibinden ayrıl milmiş tır. Bu ayrılık bu gün kü 1961 Anayasanın 
126 ncı maddesinede ters düşmektedir. 

1964 Senesinde Enerji ve Tabi'i Kaynaklar Bakanlığı Köy İşleri 
Bakanlığının kurulması üzerine D.S.İ. Bünyesindeki Köy İçme Suları Daire¬ 
sini Köy İşleri Bakanlığına devrederek kendisine Bayındırlık Bakanlığın¬ 
dan Enerji Bakanlığına bağlanmış oluyor. 

1968 Sensinde çıkarılan 1053 Sayılı Kanun ise İstanbul ve Ankara 
Şehirlerine su temini için Meclise sevkedilmiş 890.000.000.- TL. bir 
yetki kanunun iken Parlemento1 da gördüğü tadiülehizmet sahası genişleti¬ 
lerek nufüsü 100.000 den büyük şehirlere hitab eder hale geliyor.Bu kanun 
Devlet Su İşleri ile yapılacak işlerin bilâhare İşletme için (Barajlar 
hariç) mahalli idareye devrini sarfedilen paranm faizsiz geri ödemesini 
ön görmektedir. 

1053 Sayılı Kanun bu günkü durumda yetersizdir.Bu kanundan 
İstanbul için 540, Ankara için 350 Milyon olarak öngörülen finaesman 
konusu bu şehirlerin yapılmış yeni master plânlarına göre çok azdır. 
Filhakika Ankara Su master plânı paraportresi 4 Milyar olup İstanbul'unda 
keza yine bu miktar civarındadır.Bu bakımdan 1053 Sayılı Kanunun işler 
bir hale getirilmesi ve malî kapsamının master plân finansman isteğine 
cevap verecek şekilde tadili gerekmektedir. 
2.MEVCUT DURUM 

2.1 İçme Kullanma_suyu Sektörünün kuruluşu : 
Yukarıda 1.2.2.2. maddesinde isimleri verilerek özetleri beyan 

edilen Kanunlar muvacehesinde bu Sektöre hizmet eden Kuruluşlar üç dür. 
Raporumuzda mevcut durumu tesbit ederken ve gerektikçe bir zorunluk olaral 
Sektörü bu üç Kuruluş içinde inceleyeceğiz.Bu kuruluşlar. 

Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü (YSE) 
İller Bankası Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) dir. 

2. 1. 1. Köy İşleri Bakanlığına bağlı YSE Gn.Md.lüğü 7478 Sayılı Köy 
içme suları Kanunu ile 178 Sayılı Askeri Garnizeelara su temini tatbika¬ 
tı ile ilgili olarak Belediye Teşkilâtı bulunsun bulunmasın nufüsü üç bin< 
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kadar (3 Bin dahil) olan Köy ve Toplulukların içme ve kullanma suyunu 
münferit veya hu topluluklar arasında birlik kurarak grup projeleri 
halinde Devlet Bütçesinden bu harcamalar &iç bir şekilde geri almamak 
üzere hibe şeklinde karşılanmaktadır.İşletmeyi mahalli idareye bırakır. 
1965 Sayımlarına (1) göre 37559 yerleşim yerinde 20.496.185 nufüsa hitap 
eder. 

2. 1. 2. İmar İskân Bakanlığına bağlı İller Bankası kendi 
kuruluş kanunun verdiği yetki ve yazife sınırları içerisinde nufüsü 3001 
den 100.000 e kadar olafc şehir ve kasabaların içme ve kullanma suyunu 
Belediyelerinin verdikleri yetkiyi müteakip (Mahalli ihtiyaçların mahalli 
İdarelerce karşılanması ilke ve Anayasa Mad. 126 uyarınca) Belediyelerin 
ikraz ve Fondan borçlanma kabiliyetlerine göre işi progrannl aş tırıl arak 
projelendirilip bilâhare inşa etmekte,İşletmeye mahalli idareye 
bırakmaktadır. 

1965 Sayımlarına göre 686 (2) Şehir ve kasabada 7.186.559 Ki¬ 
şinin ihtiyacına hitap etmektedir. 

2. 1. 3. Enerji ve Tabi'i Kaynaklar Bakanlığına bağlı DSİ. 
Genel Müdürlüğü 1053 Sayılı Kanunla nufüsu 100.000 den büyük şehirlerin 
(Ankara-İstanbul hariç) Bakanlar Kurulu kararına bağlı olarak içme kul¬ 
lanma ve Endüstri su ihtiyacını karşılamaktadır.1970 Sayımlarına göre 
Nufüsda 100.000.- den yukarı 20 büyük şehir olup buradaki nufüs toplamı 
6.740.479 dur.Ancak DSİ.Mevzuu ile ilgili master plân ve fizibilite ça¬ 
lışmalarını acil,kısa (15 Yıl), Orta (30 Yıl), uzun (50 Yıl),vadelerini 
hedef olarak yaptığında müstakbel şehirleşme,kaynak ve isale bakımından 
kader birliği yapmış köy ve kasaba mücavir Belediyeleri de nazarı itibare 
alarak metropoliten fikir ile çalıştığından hitap ettiği ünüte ve nufüs 
sayısı verilen miktarın üstünde olmaktadır.Meselâ İstanbul projesi avcı¬ 
lardan Adapazarı'na kadar bir alanı kapsamaktadır.Bu maksat için Milli 
Bütçeden yapılan sarfm,tesisler İşletmeye açıldıktan sonra 30 Sene içe¬ 
risinde faiasiz olarak geri ödenmesi mevzubahisdir.Bu para ile diğer 
bütün işler ise (3) DSİ.ce yapılmaktadır .Bara jlar hariç İşlettıe mahalli 
idarenindir. 

( 1 ) Bu raporda İstatistik Genel Müdürlüğünce neticeleri neşredilmiş 
ise 1970 Sayımlarının değerlerine,1970 Sayımı neticeleri neşredilmemiş 
bilgiler için 1955 Sayım neticelerine itibar edilmiştir. 
( 2 ) 1053 Sayılı Kanun nufüsü 100.000.den büyük şehirler için DSİ.yi 
vazifeli kılmakla beraber İller Bankasınmda bu şehirler için çalışmaları^ 
nı kısıtlayıcı bir hükümü getirmediğinden İller Bankası bu Belediyeler 
içinde faaliyetinin sürdürmektedir. 
( 3 ) DSİ.Genel Müdürlüğü İşlerini bu teşkilât ve personel ile yürütürken 
işin icabı ve vusatına göre personel kaydırması ve geçici bölge Md.lükler: 
kurmaktadır.Nitekim DSİ.XIV.Bölge Md.lüğü İstanbul içjyı.e kullanma suyu 
projeleri Bölge Md.lüğü adını <Nfc taşımakta Avcılardan Adapazarma (Dahil) 
kadar proje sahasının sektör hizmeti ile yükümlü 
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2.L.4. Bu ana kuruluşlar dışında,Özel Kanunlarla kurulmuş Özerk kuruluşlar 
olarak ve sadece kendi beldeleri içinde hizmet gören 

a) İstanbul Sular İdaresi Genel Müdürlüğü (İSİ) 
b) Ankara Sular Umum Müdürlüğü (ASU) mevcuttur. 
Bu kuruluşlar dışında İller Bankasına yetki vermeden zaman zamai» 

bazı Belediyelerde işlerini,ya banka aracılığı ile veya bizzat yaptıkları 
projelere göre inşa etmektedirler.Bunların dışında ister kamu,ister özel 
teşebbüsün,büyük endüstri için kendilerinin yaptığı veya yaptırdığı proje¬ 
leri resen uyguladıkları görülmektedir.Bunlardan DSİ.Kanalı ile iş yapan 
projelinin yapılması veya yaptırılması veyahutta tasdikini isteyeiıler daha 
ziyade kaynak bulma ve kaynak developmanınm malî problemleri ile kullana¬ 
cakları su üzerinede, bir nevi su hakkı tesis etme çabaları yatmakta oldu¬ 
ğu bilinmektedir. 

Pek tabi'idirki yukarıdaki üç ana kuruluş (DSİ.. YSE.. İller Banks 
sı) bazı proje tatbikatlarında işbirliğini bir ölçüde yapmaktadırlar. 

Bu işbirliği ; Kaynak imkânı kalmadığı takdirde İller Bankasının 
DSİ.ye Kaynak Developmanı hakkmdaki müracaatı şeklinde veya beldenin 
nüfusu sorumlu İdare değişikliğini icap ettiren (300 : 3001) veya 
(100 000 : 100 001 kritik noktaya yaklaşma anında tezahür etmektedir.Ancak 
İdarelerin kritikleri arasındaki farklılık yakın işbirliğinde bir koordi¬ 
nasyon makamını icap ettirecek hüviyettedir. 

Şöyleki : 3000 e kadar nufüslü topluluklarda YSE dağıtımda çeşme 
sistemine 3000 den sonraki nufüs topluluklarında İller Bankası şebeke siste 
mine gitmektedir.İçinde bulunulan plân ve program devresinde meselâ nufusü 
3000 e yaklaşmış bir topluluğun su ihtiyacı yeniden ele alınacaksa hangi 
kritere göre alınmalı ve şebeke ile dağıtıma gitmelimidir? veya program 
uygulamasındaki ertelemelerle veyahutta proje realize edilinceye kadar bu 
topluluğun nufüsü 3000 i geçecektir, dijre program dışı bırakılması gibi 
bir çok hususlar sorunlu kuruluşlar üstü bir koordinasyon makamına ihtiyaç 
olduğunu işaret etmektedir. 

2.2. Mevcut Kapasite : 

liavcut kapasite bir çok bakımlardan İncelenmeğe değer. Rapor madde 
(3.) de içme ve kullanma suyu bakımından yurt imkânları bölümünden geniş 
bilgi verileceğinden, Raporumuzun bu maddesinde mevcut imkânlardan yapıla¬ 
bilen tahsisle bugüne kadar kazanılabilen sonuçları açıklamaya çalışacağız. 

Bu maruzatımız yukarda verilen hizmet sahası bölümlenme sine göre 
olacaktır. 

2.2.1. Nufüsü 3000 (Dahil) e kadar olan Köy İşleri Bakanlığı Yol- 
Su-Elektrik Genel Müdürlüğü vazife alanı içinde kalan Yerleşim toplulukla¬ 
rı,Köy ve Kasabalar : 

a) Ünite Sayısı : 65277 
b) Bu ünitelerde yaşayan nufüs : 19.152.110 Tüm nufüsa $ si 61 
c) Bu ünitelere verilebilen - • 

(1) Kişi başına düşen günlük su miktarı ortalaması 65 lt./gün/aJam. 
(2) Yönetmeliklerimize göre verilmesi gerekli brüt su miktarı 

-(65 İt/gün/adam 
./... 



- 7 -

(3) Dünya standartlarına göre verilmesi gerekli net su miktarı 
100 İt./Gün adam 

a) Amortisman peryodu içinde suyu yeterli olacak ünite sayısı 
17712 ünite (Bu ünite 23583 ünite içersindedir). 

b) Bu gün için (d) dahil kısa vadede suyu yeterli ünite sayısı : 
23583 tüm üniteye $ si 36 

c) Suyu yetersiz (Bu gün için kritik noktada olan) ünite 17.669 
( Tüm üniteye $ si 27 

d) Hiç suyu olmayan ünite sayısı 24.025 Tüm Ünitelere °Jo si 37 
Susuz hayat olamıyacağma göre ; burada adı geçen,hiç suyu olmıyan toplu¬ 
luktan murat : ihtiyaç ve problem ile başbaşa kalmış.Suyu kuyu veya sarnı¬ 
cından veya uzaktan taşıma suretile temin eden kişiler topluluğudur. 
2. 2. 2. Nufüsü 3001 den 100 000 6 kadar olan İmar ve İskân Bakanlığı vazi¬ 
fe alanı İller Bankası,Su-Kanalizasyon Dairesi vazife alanı içinde kalan 
şehir ve kasabalar. 

a) Ünite Sayısı 686 
b) Bu ünitelerde yaşan nufüs 7186559 Türkiye nufüsuna İ° si 20 
c) Bu ünitelere verilebilen 
Su miktarı : (Normal zayiat dahil) 

3001 den 5 000 e kadar olan şehirlerde 60 - 70 Lt/Gün adam 5001 
den 10000 e kadar olan şehirlerde 70 - 80 İt/gün adam 10001 den 30000 e 
kadar şehirlerde 80 - 100 İt/gün adam 30001 den 50000 e kadar olan şehir¬ 
lerde 100 - 120 İt/gün adam 50001 den 100000 e kadar olan şehirlerde 
120 - 170 İt/gün adam 

Günlük ihtiyaç olarak beher büyük baş hayvan için 50 İt. 

Günlük ihtiyaç olarak beher küçük baş hayvan için 15 İt. 

Şehir ve kasabanın küçük sanayi'i liman,istasyon gibi tesis ihtiyaç 
lan da ayrıca gözönüne alınmaktadır. 

d) Dünya Standartlarına göre verilmesi gerekli brüt su miktarı 
, 150 - 300 

2. 2. 3. Nufüsu 100 000 den büyük,temini hususu Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı DSİ.Genel Müdürlüğü vazife alanı içinde kalan şehirlerin : 

a. Ünite Sayısı : 20 
b. Bu ünitede yaşayan nufüs : 6. 738 479 Türkiye nufüsuna yüzdesi 

1o 18.8 
c. Bu Ünitelere verilebilen 

(1) Toplam brüt su miktarı : 10258 lt/sn=88629l|oo İt/gün 
323496288 Ton/Yıl 

(2) Toplam Net su miktarı : 6407 İt/sn = 553564800 İt/ Gün 

202 051 152 Ton/yıl 
(3) Kişi başına düşen günlük brüt su ortalaması : 886291200/ 

6738479 = 131.5 İt/ Gün 

(4) Kişi başına düşen günlük net su ortalaması : 553546800/ 
6738479 = 82 İt/ Gün •/•••• 



(5) Kabbulerimize göre verilmesi gereken brüt suyun Türkiye ortala¬ 
ması 304 İt/gün adam olup,şehirler için ayrı ayrı olarak aşağıdaki tablo¬ 
da verilmiştir. 

(6) Dünya standartlarına göre verilmesi gerekli su miktarı 300-400 
Lt/gün adam olarak şehir için aşağıdaki tabloda hizasında gösterilmiştir. 

(7) Türkiye ye göre verilmesi gerekli su ile bu gün için verilen 
su arasındaki açık toplamı durumu şehirler itibarı ile aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. 

(8) Dünya standartlarına göre açık toplamı ise 7.452283.10 3 M3/Y1I 
dır. 

(9) Su zayiatı yüzdesi ortalama değeri °!° 29.3 
d. Amortosman peryodu içinde suyu yeterli olacak ünite sayısı yoktu 

e. Bu gün için ve kısa vadede suyu yeterli ünite sayısı 3 tür. 

Tüm üniteye $ si 15 
f. Suyu yetersiz (Bu gün için kritik noktada olan) ünite sayısı 

17 olup tüm üniteye $ si 85 
100000 den yukarı 20'ünitenin toplam ve aritmetik ortalamaları 

üzerinden verilen değerleri aşağıdaki tabloda her ünite için ayrı ayrı 
görmek mümkündür. 

Yapılacak mukayese ile şehirlere verilecek prioritenin tesbitindeki 
bazı faktörleri tesbit etmek mümkün olacaktır. 

a b c (2) c (3) c(4) < 2(5) c( 7) c(9) d e f 
1970 lt/sn İt/sn Adam Adam Adam Adam 

İt/gün İt/Gn . lt/gn. lt/gün 
İstanbul 2.247630X 3554 2132 • 118 71 350 232 40 
Ankara 1.208791 1900 1044 136 75 30ü 164 45 
"İzmir 520686x 1614 888 218 120 350 132 45 
A na 351655 544 435 134 167 260 126 20 
Bursa 275917 343 240 107 75 360 153 30 
Eskişehir 216330 141 99 56 40 260 204 30 
Gaziantep 225881 340/185 200/109 71 42 260 189 41 
Konya 200760 170 119 73 51 260 187 30 
Kayseri 167596 340 238 175 123 260 85 30 
Diyarbakır 138657 183 128 114 80 260 146 30 
Erzurum 134655 150 13$ 96 87 260 164 10 
Samsun 134272 139 90 89 58 260 171 35 
Sivas 132527 206 144 134 94 260 126 30 
Malatya 130340 134 94 89 62 260 171 30 
Kocaeli 123016 L30 65 91 46 260 169 50 
İçel 114302 115 94 87 71 260 173 10 

-Elâzığ 108337 70 56 56 45 260 204 20 
Maraş 105206 — - ■ —' — 260 -

Adapazarı 101590 190 171 162 145 260 98 10 
Urfa 100231 88 70 76 60 260 184 20 
Yekûn 6.738479 10258 6407 304 3078 29,3 yok 3 17 



Ancak "bu tablo şikâyetlerin nedenini ve su durumu diğerlerine naza¬ 
ran iyi gözüken bir şehrin problemini tam aksettirmektedir.Zira en mühim 
konulardan biride,şehre verilen su tutarının şehirde yaşayan toplama bölü¬ 
münden elde edilen ortalama değer değildir.Verilen suyun şehir meskun saha¬ 
sına dağılması ve şehirde yaşayan nüfusun de kaçma ne oranda hizmet 
ettiğidir.İleride mevcut durumu bu açıdanda inceleyeceğiz. 

2.3 Üretim metodu ve Teknolojisi : 

Evsafına uygun (l) bir su kaynağındaki suyu bir kaptajda toplamak 
bir su alma yapısı vasıtası ile bu suyu cazibe veya motopomp kullanmak su¬ 
reti ile bir ana depoya isale veya terfi etmek,kaynak tipine ve su karakte¬ 
rine göre suyu tasfiyeye tabi tutmak,temizlemiş suyu ana ve ara depolar va¬ 
sıtası ile veya direkt olarak cazibe ile,şehrin depoya nazaran alt kotları¬ 
na vermek,Depodan yukarı kotlardaki iskân sahalarına ise terfi etmek şeklir 
de ifade edilebilir.Bu kısa açıklamamızdaki ana tesisleri grublandırarak 
sıralarsak. 

a. Kaptaj Tesisleri 

b. Su Alma yapıları 

c. Tasfiye tesisleri 

d. Motopomp Tesisleri 
e. İsale Tesisleri 

f. Dağıtım tesisleridir. 

2. 3. 1. 1. Küçük Yerleşim Ünitelerine su temininde üretim metodu 
ve teknolojisinde prensiplere göre hareket edilmiştir. 

a. Su yeterli ise, aynı kaynaktan istifade edecek diğer topluluk¬ 
larda varsa yapılacak ekonomik mukayese daha uygun çıkıyorsa, Bu ünitelere 
kendi aralarında birlik kurdurularak grub proje uygulanmakta ; aksi halde 
Üniteye su müstakil olarak getirilmektedir. 

b. Grerek İşletme masrafının azlığı, gerek işletmenin teknik bilgi 
istemeyişi,Bakım ve onarımmm basitliği sebebi ile bu toplilüklarda ilk 
tesis masrafları bir limit dahiminde diğerine nazaran daha pahalıda olsa, 
cazibe ile getirilebilecek kaynak (Menba - Pınar),motopompala terfi edile- 

- cek suya, bu kaynakta,yeraltı suyunu,sırası ile mevcut oldukça tercih edil¬ 
mektedir. 

Nitekim nufüsü 3°00 nin altında olup da bu topluluçlara ihtiyacı¬ 
na hitab eden 23 583 tesisden 

22 411 nin suyu bir veya birkaç menbaın kaptajı ile cazibe sureti 
ile 262 nin suyu bir veya birkaç menbaın kaptajı ile ve terfi sureti ile 
İ°10 adedinin suyu da kuyu (Keson veya derin kuyu sondaj) dan terfi ile kar- 
şıl anmakta dır. (1)    

(1) Evsaftan tastedilen anlam suyun fiziksel-Kimyasal ve biolojik vasfıdır. içme 
• Suyu olarak kullanılacak suyun bu karakterlerinin Türkiye için hangi limitler 
dahilinde kabul edilebilir olduğu Türk Standartlar Enstitüsünce (TSE) saptanmış 
tır.Buna ait TSE1nin dükümanı mevcuttur. 

./.. • 
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2.3.1.2. Nüfusu 3001 : 100 000 arasında ulan şehir ve kasabalarda 
ise üretim metodu ve teknolojisi İller Bankası mevzuatı içerisinde yürütül¬ 
mektedir. 

2.3.1.3 (a) Nüfusu 100 000 den Büyük Şehirler su temininde Üretim ileti 
du ve Teknolojisi 
Nüfusu 100 000 'i aşan şehirlere su temini artık,bir menbaın civarına 

yapılacak kaptajdan Ana Depoya yapılacak isale,terfi ile dağıtım şebekesi 
ve tevzi gibi klasik sistemlerin dışına taşmıştır. 

Filhakika bu şehirler bir bakıma büyük su imkânları bahseden menbalar 
yanında kurulduğu için de gelişmeğe,büyümeğe mazhar olmuşlardır.Fakat bu 
nufüs artışları fazlalığı ne kadar imkân olursa olsun Kaynak ve menbalardan 
şehrin sarfiyatını karşılamaya»Yeraltı sularındanda istifade ettikten son¬ 
ra bir noktada imkân kalmamaktadır.Şehir ihtiyacı için bulunan su temiz 
veya tasfiye edilmemeksizin dezenfekte (Klorlanarak) edilerek kullanılan 
sular şehir nufüsü 100 000 oluncaya kadar ihtiyaca imkân dahilinde kâfi 
gelmiş ve kullanılarak tüketilmiştir.Artan nufüs ve yaşantının gelişmesi 
neticesi kişi başına verilen su miktarındaki yükseliş'i karşılamak için 
yeni kaynak yaratılmasına ihtiyaç vardır.Kişi başına ve toplam su ihtiyaçla¬ 
rı ile nufüs tezayüöü vs. gibi hususlar hakkında fikir edinmek için (4.2) 
paragrafına bakmak kâfidir. 

Yeniden yaratılacak büyük kapasiteli kaynaklar ise yerüstü (Çoğunluk¬ 
la) Akarsuların developmanı ilemümkün olacaktır.Bu ise geniş tasfiye ve 
dezenfekte işlemlerini gerektirecektir.Ölçülerin büyümesi bütün kayıtlara 
tesir edecektir.(1) 

Boyutların seçimi,alternatiflerin değerlendirilmesindeki ufak hatala¬ 
rın ise başarıya tehlikeye koyduğu gibi ekonomik tercihlerde yanılmalara 
sebeb olabileceği hatırdan çıkarılmaması gereken husustur. 

Bu bakımdan Üretim metod ve teknolojisini aşağıda ( ) maddesin¬ 
de kaptaj tesisleri, ( ) maddesinde tasfiye ve motopomp tesisle¬ 
ri^ ) maddesinde isale ve dağıtım bakımından ayrı ayrı tetkik 
ederken Büyük şehre su teminini hedef alan her proje de»verilerine göre 
ayrı bir üretim metod ve Teknolojisinin uygulanması gerekebileceğini de 
müşahede edeceğiz. Yantız şurası muhakkak ki proje kriterlerinde değişiklik 

. üretim metod ve Teknolojisindeki kadar geniş anlamda olmayacaktır.(1) 

îş’in vüsati hakkında bir fikir edinmek için müteakip maddelere 
bakılmalıdır. 

• /... 



- 11 -

O Belde için en uygun üretim metod ve teknolojisi su teminini he¬ 
def alan bir projeyi tatbik edebilmek için projelendirmeden önce yapılacak 
faaliyetler esnasında tesbit edilir.Bir başka deyimle sorumluluğu DSİ. uhde 
sinde olan her hangi bir beldenin su temini şu ana safhalardan geçerek rea¬ 
lize edilir. 

(1) Done toplama ve Envanter tesbiti 

(2) İstikşafi etüd 
(3) Master plân ve fizibilite etüdlerinin hazırlanması 
(4) Projelendirme 
(5) İnşaat 

Master plân ve fizibilite etüdleri içinde su temin üretim metod ve 
teknolojiside tesbit edilmiş olur.Böyle bir plânlama raporunun en az nele¬ 
ri ihtiva etmesi gerektiği (Ek.2) madde başları olarak verilmiştir.Bu faa¬ 
liyetlerin intaci bir zaman ve finansman meselesidir.Proje hazırlanması 
zamanı (Tasıradan gerçekleşmeye kadar geçen zaman) küçük işlerde 2 seneyi 
büyük işlerde ise 15 Seneyi almaktadır. 

Yukarıda verilen safhalardan done toplama ve envarter tesbiti geliş¬ 
mekte olan ülkelerin mevzudaki başlıca problemlerinden biri olmaktadır.Böy¬ 
le bir faaliyette istenen STANDART DONE listesi ilişikte ek 3 olarak veril¬ 
miş tir. Herhangi büyük bir beldeye su temini faaliyetine esas olacak master 
plân ve fizibilite etüdlerine girişebilmek için asgari bu donelere ihtiyaç 
vardır. 

Ya temin edilecektir ki bu, zaman ve imkân meselesidir,veya eksikle¬ 
rine rağmen işe girişilecektir.Bu takdirde fizibilite ve rantabilitede risk 
göze alınacaktır.Bu liste muhtevasının oldukça büyük bir kısmını temin anca' 
yarı özerk su kuruluşlarına sahip İstanbul ve Ankara için mümkün olabilmiş¬ 
tir. 

(2.9) Tıkanıklıklar bahsinde bu konuya dönülecektir. 
İstikşaf etüdü ise; Master plân ve fizibilite etüdlerinde neyin ne d 

receye kadar değerlendirilmesi gerekeceğine dair sınırların tesbiti bakımın 
dan önemlidir. 

DSİ Genel Müdürlüğünce nüfusu 100 000 i geçmiş bu şehrin (1) içme 
suyu bakımından Master plân ve fieibilite etüdleri yapılır.Veya yaptırılır¬ 
ken ihtiyacın karşılanması açısından şu etablara ayrılarak çalışılmaktadır. 

(1) Acil ihtiyaç : asıl proje kısa vadede realize edilinceye kadar 
-ihtiyacın nasıl karşılanacağı veya tahlil edileceği) 
 (2) Kısa vadedeki ihtiyacın karşılanması 15 yıl fizibilite seviyesin 

(1) Bu şehirle birlikte Kaynak veya İsale ve dağıtım yönünden kader 
birliği etmek zorunda kalan diğer mücavir Belediye  / ve endüstri 
ihtiyacıda düşünülmektedir. 

• /.... 
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(3) Orta vadedeki ihtiyacın karşılanması (30 Yıl) fizibilite sevj 
yesindeki (4) uzun vade (50 Yıl) master plân seviyesinde 

Master plân ve fizibilite etüdleri ikmal edilerek üretim metod 
ve teknolojisi ile proje kriterleri tezbit edilmiş şehirlerimiz aşağıda 
gösterilmiştir. 

1. İstanbul-Adapazarı bölgesinin içme kullanma ve endüstri su 
ihtiyacı ile (1) Kanalizasyon probleminin hallini hedef alan Master plân 
ve fizibilite etüdleri Birleşmiş Milletler Özel Foh Teşkilâtının 990 000 
fi lik Döviz yardımı ve Türkiye'nin mahalli masraflara iştoraki ile tuta¬ 
rı 24 000 000 TL.na baliğ olan masrafla Dünya Sağlık Teşkilâtının icra 
organlığı altında Tali müteahhit BAMOC firmalar gurubunca üç buçuk senede 
24 kalın cilt ve 5 albüm de derlenmek sureti ile tamamlanmıştır. 

2. Ankara projesi ise 650 000 § -ALD kredisinden sağlamak sureti 
ile 14 000 000 TL.na Türk-Amerikan ortak firmalar (CAMP-HARRIS-MESARA) 
gurubunca 2 senede hazırlanmıştır.7 cilt 

Yine aynı firmaya 

3. İzmir projesi 560 000 $ lik dış ödeme ile tutarı 12 000 000 Tl 
na baliğ olmak üzere tamamen milli bütçeden karşılanarak 2 senede hazır¬ 
lanmıştır. 

4. Bursa şehri plânlama çalışmaları DSİ.ce yapılmaktadır. 
5. Gaziantep şehri isale tasfiye tesisi ve Depolar proje çalışma¬ 

ları DSİ.ce yapılmaktadır. 
6. Mersin içme su plânlama raporu 1964 senesinde yaptırılmış re¬ 

vizyon çalışmaları yapılmaktadır. 

Diğer şehirler Done toplama faaliyetine devam etmektedir.Palân- 
lama çalışmalarına geçilebilecek şehirler var ise'de (2.9) Tıkanıklar 
prağrafmda göreceğimiz sebeblerle durmaktadır. 

1.Kanalizasyon ile yağmur suyu + pis su + endüstri artıkları kastedil¬ 
mektedir. Yağmur suyu hariç tutulursa,bu kullanmadan dönem su olarak içme 
su temininde bir noktada mutlak düşünülmesi gereken,sistemin ayrılmaz 
bir parçasıdır.Kanalizasyon halledilmemiş bir şehre içme kullanma suyunu 
mevcut Kanalizasyon kapasitesinin üstünde temin etmek doğuracağı prob¬ 
lemler bakımından düşünülemez Her iki faaliyette kapasiteler arasında 
bir paralellik kurulması mutlak zorunludur.DSİ. Sorumlusu olduğu büyük 
şehirlerin içme kullanma ve endüstri su ihtiyacına ait plânlama rapo¬ 
runu hazırlar veya hazırlatırken mevzuun ayrılmaz parçası olan ve fakat 
sorumlusu olmadığı Kanalizasyon master plân ve fizibilitesinide ilgili 
kuruluşlara teknik bir yardımda bulunmak üzere yapmaktadır. 



2. 3. 1. 3 (b) Nüfusu 100 0 00 in üstündeki şehirlerin Kaptaj tesis¬ 
leri. 

Nüfusu 100 000 i geçen şehirlerimizin suyu temin ettikleri kaptaj 
tesislerini aşağıdaki tablodan incelersek görürüz ki bu şahirlerimiz civar, 
na da el atmışlar ve onunda yetmediği bir durumda karşılaşmışlardır.Bunlar¬ 
dan sadece İstanbul çoğu ile Ankara kısmen yer üstü sularından (Barajlar¬ 
dan) istifade etmektedirler. Nitekim : Tabloda detayı verilen 20 şehrimiz 
ihtiyacı için bugün temin edilen 10258 İt/sn sudan 

İo 40 ı olan    Barajlardan 

İo 20 si "     Menbalardan 
40 ı olan     lik debi de yeraltı sularından 

karşılanmaktadır.Bundan sonra ihtiyacın karşılanması artık yerüstü suların¬ 
dan Akarsular developmanma göllere yönelecektir. Nitekim yapılan plânlama 
ve fizibilite etüdlerine göre 

a- İstanbul'un suyu : 
Bu gün verilebilen su ek tabloda görüldüğü gibi 115 000 M3/Y1I 

dır. Bu miktar verilmesi gereken miktarın $ 55 metre be sindedir .Plânlama ve 
fizibilite çalışmalarının öngördüğü tesisler'uygulandığı takdirde : 

(1) Tegkos Gölü kotunun yükseltilmesi sureti ile tevsi'inden temin edilecek 61X10 m3/Yıl kapasite ile mevcud 59X10^ m3/Yıl kapasite 120x10^ 
m3/Yıl a çıkartılmış olacaktır. 

(2) İnşaatı devam eden Alibey barajının tamamen devreyefigirmesi 
ile (Halen Batardo'dan) 10x10 m3/ Yıl su verilmektedir.) 39x10 m3/Yıl 
kapasite pik saatler ihtiyacını karşılağa tahsis edilmiş olacaktır. 

(3) İnşaatı devam etmekte olan Ömerli Barajı ile 180x106 M3/yıl 
kapasite mevcutlara ilâveten devreye girerek İstanbul'un ancak 1985 yılma 
kadarki kısa vadeli ihtiyacı karşılanacak ve 1985 den sonrada orta ve uzun 
■tfadede 

6 
(4) Kapasitesi tevzi edilmiş ve suyu tatlılaştırılmış 56x10 m3/yıl 

kapasite ile küçük çekmece g 
(5) Geliştirilmiş ve suyu tatlılaştırılmış kapasitesi 101x10 m3/ 

yıl olan Büyük Çekmece Gölleri 

(6) 60xl0^"m3/Yxl kapasite ile Darlık 
6 

(7) I68x 10 m3/Yıl kapasite ile.İsaköy 
(8) 22x10^ m3/Yıl kapasite ile Tavşanlı Barajları devreye girerek 

2020 yılma kadar ki ihtiyaçlar karşılanmış olacaktır. 
(b) -Adapazarı İzmit sahil şerifli toplulukları ve endüstri ihtiyacı 

için Sapanca gölüşûin 159 %lyon M3/Y1I olan verimi Tavşancıl Barajının 
inşası ve Sapancaya de*ivesi ile 339 Milyon M3/ Yıl'a çıkarılacaktır. 



(c) Ankara Metropoliten şuvu : 

Ankara Suları İdare si,ASU halen yaklaşık olarak 900 000 nüfusa 
yılda 60x10 M3/Y1I kadar su teinin e der. Bugünkü şehir suyunun yaklaşık 
olarak $ 40 1 Çubuk ve Kayaş-Bayindir Barajı satıh sularından ve yaklaşık 
olarak $ 60 1 kuyu,kaynak ve galerilerden ibaret olan yeral'tısuyu kaynak¬ 
larından sağlanmaktadır.Bu miktar"sü plânlama .raporuna göre bu gün için 
verilmesi gereken miktarın $ 60 şma tekabül etmektedir. 

(d) İzmir 
İzmir metropoliten alanı içinde onbir Belediye ve birkaç köy 

vardır.İzmir'e su veren kaynaklar,kuyu ve Pınarlardan ibarettir.Kullanıla: 
toplam suyun yaklaşık olarak İ° 90 1 İzmir'in içindeki Halka pınardan sağ¬ 
lanır. Baha küçük Belediyelerden ikisi Gültepe ve Yeşilyurt su kaynağından 
yoksundur.Bunlar İzmir Şebekesinden beslenmektedir. Biğer 8 Belediye (Buca 
Bornova,Kariıdere Balçova,Altındağ Büyük Çiğli,Gaziemir ve Camdibi)leri- 
nin kendi su kaynakları vardır.Bugün işletilmekte olan bütün su kaynakla¬ 
rın verimi yaklaşık olarak 43x10 M3/Y1I küçük Belediyelerce işletilen 
kaynakların toplam verimi yaklaşık olakak 8xlO^Ü3/Yıl ölçüsündedir.Ayrıca 
Bornova bölgesinde özel kişiler tarafından işletilen kuyu ve pınarlardan 
Endüstri kullanımı için yaklaşık olarak 14x106 M3/yıl ölçüsünde verim 
sağlamaktadır. 

(c) Biğer şehirlerimiz*in durumu bir fikir verecek nitelikte 
1 No.lu tabloda görülmektedir. 

2. 3. 2. TASPİYE ve MOTOPOMP TESİSLERİ 

Tasfiye ve Motopomp Tesislerini mevcut durum ile Üretim Metodu 
ve Teknolojisi açısından üç ayrı grupta tetkik edersek şunları görürüs: 

a.(l-) Nufüsü 3. 000 e kadar (Bahil) olan köy ve kasaba ve top' 
luluklar da î 

Halen yapılan tasfiye çalışmaları genellikle klorlama faaliye¬ 
tine inhisar etmektedir.Halen 1200 adet tesise çeşitli tiplerde (Çoğunluk¬ 
la Hipokloritli) cihaz monte edilmiştir. 

Bir tesisle kapalı tip hızlı kum filitresi 
Üç tesiste adı çöketme havuzu kullanılmakta 

t 

Bir yerde de demir tasfiyesi vardır. 
(2) Nufüsu 3 000 ve altında olan Topluluklara su temin eden 1500 tesis¬ 
te 1737 Adet motopomp çalışmaktadır.Terfili tesis oranı başlangıçta İ° 3 
civarında iken 10 sene zarfında bu oran $ 10' a çıkmıştır. 

b.(1) Nufüsu 3000 : 100 000 arasında olan Şehirlerin Tasfiye 
çalışmaları genellikle klorlama faaliyetine inhisar etmektedir. 

($) Mevcut tesisle!? de motopomplu İşletme oranı $ 80 dir.Bunun 
için kullanılan motopomp adedi 460 adet olup 11500 HP takatmda 440 adet 
elektrik 400 HP takatmda 20 dizel mevcuttur. 

(c) Nüfusu 100 000 den büyük şehirlere su teminin de tasfiye 
tesisleri bakımından üretim metod ve teknolojisi ile mevcut tasfiye tesis¬ 
leri s 

(1) Bu gün yerüstü suyu kullanan İstanbul ve Ankara şehirleri¬ 
mizde tasfiye diğer şehirlerimizde ise suyun dezenfektesi dediğimiz klorlg 
ma faaliyetleri vardır. ./... 
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(2) Hıfzısıhha yönetmeliğine göre nüfusu 
üstündeki şehirlerde kullanılan suda hastalık tevlit edici (Fo¬ 

tojen) koli bulunsun bulunmasın suyun dezenfektesi mecburidir .Müstehlik 
eline geçen suda bakiye olan miktarının l/mgr/litre olması gerekir. 

(3) Bazı Belediyelerimiz bu mecburiyete uymamak temayülünde ve 
mazeret olarak içilebiliriiği analizlerle tesbit edilmiş su için klorlama 
faaliyetini müstehlikin suda lezzet araması işletmeye lüzumsuz külfet 
yüklemesi şeklinde savunma temayülünde bulunmaktadır* 

(4) Filhakika Yeraltı suları biolojik kirlenmeye maruz olmayabi¬ 
lir. Genellikle mikrobsuzdur.Kalite üniform#dur.İçinde sertlik tevlit eden 
tuzlar (Ca ve Mg ve tuzları) bazı ahvalde Fe bulunabilir bulanıklığı yok¬ 
tur. Renkde temizliği ve içilebiliriiği suyun istihsal edildiği andaki du¬ 
rumu dur.Mevzu1 a şu yönden bakılırsa î 

Yukarıda özellikle içme suyunun miktaren yetersizliği kadar kalite¬ 
sinin de iyi olmasından bahsetmiştik.Eu iki faktörün aynı anda yerine 
getirilmesi gerekir.Zira : 

a* Kalitede düşüklük diyebileceğimiz,içinde insan sağlığına zarar¬ 
lı maddelerin bulunması kabul edilemez.Kalite iyi olsa (Meselâ Fiziksel- 
Kimyasal ve Biolojik analizleri müsbet bir menba veya derin kuyu suyu) mili 
tarmın yetersizliği şu mahzurları ortaya çıkarır î 

b. Su yetersiz olduğundan semtlere münavebe ile verilecektir.Suyuı 
kesik olduğu zamanlarda,borularda basınç olmayacak,o zaman boru civarında¬ 
ki pis sular içeriye sızma imkânını bulacaktır.(Vakum) 

c. Suyun zaman zaman kesileceğini bilen tüketiciler kendilerine 
yedek su temini için depo sağlamaktadırlar.Bu ise daha kötü bir kirleme 
ortamının hazırlaması demektir* 

Bütün şehirlerimiz su sıkıntısı çektiğine (Miktaren Yetersizlik) 
göre münavebe ile su veriyor demektir.Münavebenin bir mecburiyet yukabdakj 
mahzurlarında tabi*i bir netice olması karşısında suyun orijini temizde 
olsa dezenfektesi (Klorlanması) şartdır, 

(5) Her üç gruptaki topluluklarda civarlarındaki menba ve yeraltı 
sularını kullanmış yeni su kaynaklarının yeraltılmasi ise yerüstü suları¬ 
nın kaptajını gerektirdiğine göre bundan sonra yerüstü suyu daha çok 
oranda ve her üç grubda kullanılacak denmektir.Nitekim 100 000 i aşan 
bütün şehirler için yeni su kaynakları yerüstü sularıdır.100 000 altmdakj 
şehirmerimizin hangisinde su sıkıntısı varsa o civardaki yeraltı (Menba, 
Kuyu) suyunun tamamen kullanılmış ve ihtiyacı karşılamayız hale gelmiştir. 
3000 in altındaki topluluklardan şimdiye kadar problemi basit ve ucuz olar 
menba suları ve kuyularla hal edilebilecekler gözülmüştür. 

Bundan sonra onlarda daha çok oranda yerüstü suyu kullanacaklar¬ 
dır* 

Nitekim bir kaç misal memba ve yeraltı suyu kısıtlı Gelibolu Yarin 
adası bir kısım köy ve kasabaları için tayfun ^arajı,Keşan ve civarı köy 
ve kasaba için Kadıköy barajı vs.gibi.Şu halde Türkiye su tasfiyesinde 
birçok işletmeler için yeni ve geniş bir tatbikata girecektir.Bu bakımdan 

/ 
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konu üzerinde yeterince durmak gerekir* 

(6) Yerüstü suları ise genel olarak değişken kalitededir.Eri¬ 
miş maddeyi az ihtiva eder.Suda renfc vardır.Zaman zaman çok bulanık 
olur.Lezzeti bazen ve koku yapan maddeler ihtiva eder.Daima değişiklik 
gösteren bu fiziksel ve kimyasal kararteri yanında Biolojik kirlenmeye 
de daima müsaittir. 

Bir su tasfiyesinden beklenen şunlardır : 

1. Sağlık yönünden (İnsan sağlığına zararlı olmıyacak kalite' 
de su temini 

2. Estetik yönden : kullananların zevkini okşıyacak hoşuna 
gidecek kalitede su temini 

3. Böyle bir su temini için sarfedilecek gayret ve paraların 
ekonomik limitler içinde kalması ise konunun fiziksel tarafıdır. 

Gayet tabidir ki içme kullanma suyundaki nitelik ve incelik 
yeterliği endüstriyel gelişmeyi teşvik ile Bölgesel kalkınmaya hizmet 
edecektir.Mevzu'a Turizm açısından bakarsak turistik yer olma iddiası 
birçok hizmetler yanında turistin gine nitelik ve .nicelik bakımından 
içme kullanma suyu hizmet ve ihtiyacına tahsis edilmiş olmalıdır. 

Su işletme idarelerinin başarısının, o teşkilâtı idare eden¬ 
lerin sorumluluğundadır.Ancak ; sorumlu,eğer başlangıçtan uygun bir 
projeye göre tesis edilmemiş bir işletmenin başında ise başarı az ve 
bu halin müsebbibi de, eldeki verilere göre uygun üretim metodu tesbit 
etmemiş proje mühendisidir. 
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2-4 HÎZMETÎ ÎFA ŞEKLÎ ÖRGÜTLER t N ÇALIŞMA DURUMLARI : 

Bu gün içme suyu tesisleri 3 esas örgüt tarafından yaptırıl¬ 
maktadır . 

1 5 DSÎ.ye 1053 sayılı Kanunla nufüsü 100 Binden yukarı Büyük 
şehir su tesisleri, 

2 ) îller Bankası tarafından yaptırılan nufüsu 100 Binö kadar 
olan şehir ve kasaBa su tesisleri, 

3 ) 775 Sayılı Kanunla îmâr ve îskân Bakanlığının gecekondu îslâi 
ve önleme Bölgeleri için yaptığı su tesisleri, 

Â i y •* :v y 
J Bu örgütler dışında Ankara,IstanBul ve İzmir giBi Büyük şehiı 

lerde Master Plânları Bakımından Büyük finansmanı gerektiren uygula¬ 
malar için DSÎ.den yardım görmekte ve Bunlar dışında diğer çalışmala¬ 
rında kendi gelirlerinden faydalanmaktadır. 

Bu örgütlerin çalışmalarında daha ziyade proje tastik ve uy¬ 
gulamalarında Bazı zorluklar olmaktadır. 

İller Bankası projelerini kendi tasdiki ile uygulamaya koymal 
ta nufüsu 100 Binden yukarı şehir pro jeleriniiısâse DSİ.tarafından 
tasdik ve kaBulü gerekmektedir.Evvelce Bayındırlık Bakanlığına Bağlı 
olan kıs Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütün projelerin tasdikini yaptığı 
halde Bilâhere İktisadi Devlet Teşekkülü haline gelen DSİ. Bir müddel 
Bu tasdikleri yapmamış ve son senelerde Ankara,İstanBul ve İzmir'in 
Master planları hazırlamışı ve 1989 da neşredilen 1053 Sayılı Kanun¬ 
dan sonra Bu tasdiki yapmaya Başlamıştır. 

Projelerin teknik yönünden tasdikini yanında hariçten ithal 
edilen malzemelerin Gümrük muafiyeti de sağlanmaktadır. 

Gecekondu su tesisi projeleri ise İmar ve İskân Bakanlığınca 
tasdik edilmelidir. 

Burada en mühüm sorumlardan Birisi Bu teşekküllerin yaptığı 
tesislerin proje esaslarında alınan değişik kriterler farklı olduğun 
dan çelişik durumlar olabilmektedir.Kriterlerin toplu Bir yöntem 
halinde olması Büyük faydalar Bağlıyacaktır. 

Keza tarife konusunun da Belli Bir esastan Bütün şehir ve 
kasabalar için olmasının sağlanması da Bu konudaki çatışmaları önle¬ 
yecektir. 

Ayrıca 1942 senesinde yapılmış ve Bu güne kadar uygulanmakta 
olan (Şehir ve kasabalara ait su satışı) nizamnamesinin yeniden re¬ 
vizyondan geçirilmesi ve Bu gün daha modern sistem ve dağıtımın so¬ 
kmanlarını çözmesi sağlamalıdır. 
2-5 KONU ÎLE İLGİLİ KURULUSLAB : 

Bu gün Türkiye'deki şehir ve kasaBa su işletmelerinin çok 
karışık düzende oluşundan Bir İslâhat yapılması zorunluk Bulunmakta¬ 
dır .Şehirlerin su İşletmelerinin hemen hemen Bir çoğunun Belediyele¬ 
re Bağlı Bulunmaları özellikle Büyük işletmeler için Bir çok aksak¬ 
lıklara sebep olmaktaa^r.Bu Bakımdan Belirli Bir nufusun üstündeki 
şehir ve kasaBa işletmelerinin Belediyenin tam emrinde değil fakat 
hizmetleri için Bir tesire tabi olmadan yapabilecek Bir statüye ka¬ 
vuşturulması ve Bir çok ahvelde aksayan satın alma ve devamlı tami¬ 
rat işlerinin süratle yapılma çarelerinin Bu şekilde sağlanması müm¬ 
kün olabilecektir. 
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_Bugün bazı kanunlarla bir kısım şehir su tesisleri malzemesi 
tamamen gümrüksüz girdiği halde (Örneğin,İstanbul) Ankara su tesisle¬ 
ri için se gümrüksüz malzeme ithal edilememektedir. 

Bu bakımdan şehir ve kasabalar yalnız boru ve armatörler değil 
İstanbul şehri için olduğu gibi Ankara ve diğer şehirlerin de su te - 
sisleri ile ilgili her cins motor,pompa ve bunlarla ilgili her türlü 
ölçü aletleri ve Özellikle klor aletleri ve teferruatının ayrıca 
tasfiye tesisleri ile ilgili her türlü makina ve ale tierininlGümrük¬ 
süz ithali üzerinde durulması ve bu muafiyetlerin bütün şehirler için 
uygulanması bakımından tek bir mevzuata bağlanmalıdır. 
2— 6 SU HİZMETİNE HALKIN KATKISI : 

Bugün Doğu İllerinde yapılan bir çok tesisler için büyük yatırım 
lar yapıldığı halde sular çeşmelerden akmakta ve yapılan bu hizmet 
karşılığında bir para ödenmemekte ödense bile mahdut bir kaç müesse- 
senin ödemesinden ileri gitmemektedir. 

Bu gibi küçük kasaba ve şehirlerde suyun bu tarzda karşılıksız 
kullanılmasının önüne geçilmesi ve yatırılan sermaye ile görülen hiz¬ 
metin su bedelleriyle karşılanması esaslarının getirilmesi ve uygu¬ 
lanması zorunludur! 

Bu gibi yerlerde İşletmelerin büyük şehir işletmelerine benzeme¬ 
mesi ve halkın daha ziyadesuyu ücretsiz kullanması nedeniyle böyle 
işletmeler için bir özel kanunla halkın sağlıklarının korunmasında 
başta gelen su konusu ve hizmet için sağlık vergisi niteliğinde bir 
verginin alınması bu işletmelerin rantalb olmasını ve mevcut aksaklı¬ 
ğın giderilmesini sağlıyacaktır. 

Bu vergiler işletmenin masraflarını ve zamanla eskiyecek siste¬ 
min yenilenmesi için bir fonda toplanarak kullanılması gereklidir. 

2- 7 TARİFE : 

Tarife önemli bir konudur. 

Tarife... su tesisinin muntazam rantabl ve iyi bir şekilde işlet» 
meşini sağlıyacak yegâne dayanaktır.Bu bakımdan büyük şehir ve kasa¬ 
balarda su tarifesinin uygulanmalı ■ aşağıdaki esaslara dayandırıl- 
malıdır. 

1— îdare Personel masrafları 
2— İşletme Personel masrafları 
3— Elektrik masrafları 
4— Tamirat ve bakım masrafları 
5— Tesislerin Amortisman karşılığı 
6— Sermaye faizi 
7“ Borç ve faizleri 
8- İhtiyaç Akçesi 

gibi tarife unsurlarına göre hesaplanacak tarife bir su tesisinin 
mükemmel istenilen nitelikte işletilmesini kolaylıkla sağlayabilecek* 
tir. 

Bu bakımdan tarifenin bu esaslara göre hesap ve uygulanmasını 
sağlamak üzere^gerekli mevzuat getirilmelidir. , 
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2-8-1- FİNANSMAN YÖNÜNDEN : 

Devamlı yatırımlar karşısında tu yatırımların rantatl ola
rak çalıştırılması başta gelmektedir.Yapılan tesislere ait yatırımla
rın borçlandırılmak suretiyle yaptırılması ve bcylece yatırılan serma
yenin geri alınması ve bunun için de en emin kaynağın tarife yoluyla 
olabileceği zorunludur. 

Bu geri alınan paraların bir fonda toplanması ve bu fondan 
yeni kasaba ve şehir tesislerinin yaptırılması cihetine gidilmelidir. 
Bunun için gerekli mevzuat getirilmeli ve uygulanmalıdır. 

2-8-2- MEVZUAT YÖNÜNDEN : 

Küçük şehir ve kasabalar için sağlık vergisi niteliğinde 
kullanılan suyan karşılığının alınması ve gerekse şehir ve kasabalar
da tarifelerin,tarife bahsindeki esaslara dayandırılması ve ayrıca te
sislerin borçlandırılma suretiyle finansmanların devamlı dener bir şek
le getirilmesi konularında eksik mevzuat tamamlanmalıdır. 

2-8-3- TEKNİK PERSONEL : 

Birçok şehir ve kasaba tesislerinde başta gelen en mühim 
sıkıntı teknik eleman sıkıntısıdır.Küçük kasaba ve şehirler için Tek
niker niteliğinde ve daha höyüklerinde Mühendis ve Yüksek Mühendisleri] 
istihdamı suretiyle İşletmelerin belli düzeyde yürümesi ve bunun için 
de bu teknik elemanların ezellikle küçük kasaba ve şehirlerdekilerin 
belli bir eğitim içerisinde yetiştirilmeleri gerekmektedir. 

Ayrıca ücret konularında ve özellikle doğu kasaba ve illeri] 
de çalışma zorlukları karşısında tatmin edici ücreler ödenmesi için 
çareler aranmalıdır. 
2-8-4- ■ŞEHİRLEŞME YÖNÜNDE : 

Burada en mühim konçi bilhassa büyük şehir çevreleri için 
Metropoliten organizasyonuna gidilmesi zorunludur.Bu şekilde çevrenin 
40—50 kilometre yüzeydekindeki şehir ve kasabaların hattı köylerin de 
su ihtiyaçlarının en ekonomik ve en uygun şekilde sağlanması mümkün 
olacaktır. 

2-8-5- İMAR PLANLARI YÖNÜNDEN : 
Bir çok şehir ve kasabanın hızlı gelişmeleri karşısında 

îmâr plânlarının revize edilmesi zorunluğu ve bu nedenlede Halk Hizmet
lerine ilişkin tesislerin yapılmasında ortaya çıkan zorlukların gide
rilmesi için hiç olmazsa bu şehir ve kasabalar için ana hatları kapla
yan avan nazım plânlarının yapılması zorunludur.Bunun için de mevzuat
ta gerekli bazı eklemeler yapılarak bunun sağlanması mümkündür. 

2-8-6- NÜFUS HE SAPLANMASI : 

Bugün bir çok şehir ve kasabalarda nufüsun iyi hesaplanma
ması veya hesaplanamaması nedeniyle bir kaç kerre su tesisi yapılmış 
bir çok şehir ve kasabalar mevcuttur.Bu bakımdan nüfus hesaplarındaki 
kriterlerin çok belirli ve realiteye cevap verecek nitelikte olması 
üzerinde önemle durulması gerekmekteri.Ve bunun bir tek esasa bağlanma
sı gerekli olup bir teşekkülün kendine göre ayrı ayrı yollar seçmesi 
sakıncalıdır. 
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2-9“ Yabancı Ülkelerde durum ikinci beş yıllık beş yıllık içmesu- 
yu raporunda çok gneş olarak açıklanmış olup bu açıklamalar bu ra¬ 
por içinde geçerlidir. 

3 — İçme suyu bakımından yurt imkânları şu suretle sıralanabilir. 
1- Su Kaynakları 
Şehirleşmede nufüs yoğunluğunun artışı karşısında su ihtiyaç 

lan arttığından bunların bir çok durumlarda tabii menbalar yeterli 
olmadığından yeraltı sularından, derelerden ve barajlardan faydalar 
ma konularına yönelmektedir. 

Bu tesislerde•yeraltı su tesisleri dışında kalanlarda suyu 
temizlemek için filitre tesislerine ihtiyaç vardır.Gerek yeraltı 
ve gerekse yerüstü sular için gerekli tesislerin bugün gelişen yuri 
sanayii ile yapılması mümkündür. 

2- Teknik ve malzeme yönünden yurt imkânları bu konularda 
çok artmış ve hemen hemen İ» 90 yerli emek ve sanayii ile bu işlerir 
yapılması imkân dahiline girmiştir. 

4 - PROGRAM i 

Türkiye'nin çevre sağlığı bakımından özellikle halk sağlığı¬ 
nı çok yakından ilgilendiren su konusu üzerindeki tedbirler önemlie 
dir. 

Bugün suların dezenfekte edilmeden verilmemesi başlıca sağ¬ 
lık şartıdır. Bu şart ise suları klorlamakla sağlanmaktadır. 

Türkiye'de Derince civarında biri Sümerbank'm biri de özel 
teşebbüse ait Tarım Korumanın klor fabrikaları vardır.Bu fabrikalaı 
dan birincisi kâğıt fabrikalarının ihtiyacını ancak karşılamakta 
ikinci fabrika ise diğer ihtiyaçlara olan şatışları dışında ancak 
Ankara ve İstanbul şehirlerinin su tesislerinin ihtiyacına cevap 
verebilmektedir. 

Bu fabrikalardan Doğuya olan uzak mesafeler ve sıksık boşa¬ 
lan tüplerin uzun mesafelere nakli yanında yüksek nakliye bedelleri 
ve nakilay»tm uzun zamana ihtiyaç göstermesi bakımından sağlık yö¬ 
nünden umulan faydaların sağlanması çok güç şartlar ve hatta ba¬ 
zen imkânsız durumlar göstermesi mümkündür. 

Bugün Ankara şehri sularının dezenfeksiyonu aylık beşyüz to¬ 
na yakın klor sarfını gerektirmektedir.Ankara hariç hemen hemen 
Türkiye'nin birçok şehirlerinde suların dezenfekte edilmeden kulla¬ 
nılması gibi mevcut büyük tehlikenin önlenmesi ise bu şartlar kar¬ 
şısında çok zor ve mümkün görülmemektedir. 

Bu bakımdan Ankara veya Kayseri veya merkezi Anadolu'da 
uygun görülecek bir mıntıkada bir klor fabrikasının tesisi Türkiye' 
nin sağlığını koruma yönünden çok önemlidir.Bu fabrikanın senede 
başlangıçta 3-4 bin ton kapasitede ve daha ileride bir misli geniş¬ 
letilmesi niteliğinde kurulması çevre sağlığı yönünden en uygun 
bir çözümdür. 
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Bunun dışında klorlamanın şehirlerden sonra köylerde de çevre 
sağlığı yönünden önemi büyüktür.Bu bakımdan ayrıca vasıtalar üzerinde 
seyyar klorlama ekipleri için en azından şimdilik 500 kadar seyyar 
olarak klorlamayapabilecek ekiplerin sağlanması için plânlamada yer 
verilmesi ve hiç olmazsa her sene için 100 ekipmanın satın alınması 
suretiyle 5 senede bu ekipmanların sağlanması hedef olarak ele alın¬ 
malıdır. 

Ayrıca klor konusunda klorların nakli için özel tüplerinde ve 
hatta uzak mesafelerde zaman bakımından emniyetin sağlanması için 
500-1000 kiloluk klor tankı ihtiyacının da düşünülmesi ve bunun için 
özel sektörde bu tankların imaline imkân tanınması sağlık konusu ba¬ 
kımından esaslı ve önemle üzerindeplurulması gereken bir konudur. 

Bugün Türkiye’de şehir su tesisleri bakımından lüzumlu olan bo¬ 
rulardan çelik borular îzmit Mannesmann,Boru Sanayii ve İstanbul ci¬ 
varındaki özel 2 boru fabrikasından font boruların Karabük Demir 
Çelik Fabrikalarından tedarik edilmektedir. 

Biz 5 senelik plân için şu ana fikre yer verilmesi ve böylece 
bilhassa doğudaki su tesislerinin daha ekonomik şartlarla yapılacağı¬ 
na inanmaktayız. 

İstanbul ve doğu için şimdiki mevcut fabrikalarla boru malzemesi' 
ni nakliyelerinin İzmit fabrikalarından 600-800 kilometre ve Karabük 
için de bu mesafeler 4-5 yüz kilometre gibi uzun yollardan götürülme¬ 
sini zorlamakta ve böylece büyük nakliye bedelleri yanında tren ve 
kamyonlar için de büyük taşıma kapasitesi yer almaktadır. 

Bugün İskenderun'da bir çelik fabrikası kurulmaktadır.Bu fabrika' 
nın karuluşu yanında doğuda bir çok şehir,kasaba ve köylerin su ihti¬ 
yacı İçizı bir fonkve birde çelik boru fabrikasının kurulması ve baş¬ 
langıçta büyük kapasitede bu fabrikaların ileride ihtiyaca göre tev- 
siinin düşünülme si^teza halk sağlığı problemlerinin çözümlenmesinde 
en uygun ve en ekonomik bir yola gidilmesini sağlanmış olacaktır. 

ÖZET OLARAK : 

1— Merkezi Anadoluda bir klor fabrikası kurulması, 
2— Beş senede her sene vasıtalar bindirilmiş 100 seyyar klor eki' 

binin satın alınması, 
3— İskenderun Çelik tesisleri yakınında veya havalisinde en kü¬ 

çük kapasitede bir font ve çelik boru fabrikası kurulması ola' 
rak özetlemek mümkündür. 

5- Tarife tesbitinin tek esasa bağlanması, 
6- Şehir su tesisleri ile ilgili ithal malzemelerinin gümrüksüz 

ithalinin bütün şehirler için uygulanması, 
7- Belli bir nüfûstan fazla şehir su işletmelerinin statülerinin 

düzenlenmesi, 
8- Mevcut ve eskimiş su satışı nizamnamesinin yeniden düzenlenme 

si, 
9- İşletme Personelinin temin ve yetiştirilmesi için gerekli 

eğitim konusu, 

f 





îçme ve Kullanma Suyu Konusunda Üçüncü 5 yıllık 
Plânlamaya ait Kurulmuş Özel Komisyonun çalışma¬ 
ları için İller Bankası ve YSE.den İçmesuyu ile 
alâkalı konularda istenilen belgeler 

2* 1. a) SEKTÖRÜN KURULUCU : 
7478 Sayılı Kanuna göre köylerin ve son nufüs sayımını 

da nüfusu 3GQG e kadar olan (3000 dahil) kasabaların ve 
178 sayılı Kanunlada Askeri Garnizonların içme ve kullanma 
suyu ihtiyacı YSE Genel Müdürlüğü tarafından temin ve teda¬ 
rik olunur. 

Köy İşleri Bakanlığına bağlı bulunan YSE Genel Müdür¬ 
lüğünün şema özeti ekli krokide gösterilmiştir. 

îçme ve kullanma suyu temini ile ilgili esas kısım 
îçmesuları Dairesi Başkanlığı olduğundan şemada bu Başkanlı¬ 
ğa Bağlı Fen Heyeti Müdürlükleride gösterilmiştir. 

Yol Dairesi Başkanlığı dışındaki diğer Başkanlık ve 
Bürolar îçmesuları Daire Başkanlığına yardımcı durumundadır. 

YSE Genel Müdürlüğünün»İstanbul,Bursa,îzmir»Antalya, 
Ankara »Adana »Konya,Samsun,Kayseri,Trabzon,Elâzığ, 
Diyarbakır»Erzurum,Van»Sivas ve Kastamonu İllerinde Bölge 
Müdürlükleri her îlde de Î1 YSE.Müdürlükleri bulunmaktadır. 

Bölge Müdürlüklerinde Etüd ve İçme suları Şeflikleri 
ile İllerdeki Îçmesuları Şeflikleri içme ve kullanma suyu 
temini işlerini yürütmekte diğer Şefliklerde bu Şefliklere 
yardımcı olmaktadır. 

İçmesuyu talebinde bulunan köylerimiz bu taleplerini 
Kaymakamlıkları vasıtasıyla Valiliklere bildirmekte Valilik¬ 
ler talebi yerinde inceletip uygun buldukları taktirde Etüd 
ve Projelerini Î1 YSE Müdürlüklerine yaptırmakta ve inşaatı¬ 
nın yapılması için hazırlattıkları bu teklifleri Bölge Mü¬ 
dürlüklerine göndermekte Bölge Müdürlüklerimizde kendi yet¬ 
kileri içinde yapacakları inşaatlarını tekliflerini hazırla¬ 
yıp her iki teklifide Merkez’e göndermektedirler. 

Merkeze intikal eden 16.Bölge ve 67 Î1 YSE.Müdürlüğü 
program teklifleri reviBe edilerek kesin şeklini almakta ve 
tekrar ilgili ünitelere gönderilmektedir. 

2m 1» b) Su îhtiyacımn tesbit esasları .Tercihli durumlar : 

Su ihtiyacı YSE îçmesuyu Etüd ve Proje Teknik Şartna¬ 
mesinin 2.madde sine göre tesbit edilir.Bu maddeye göre: 

/■ 
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a) tnsan İhtiyacı ş_ 
Müstakbel nufüsü 3000*e kadar olan yerlerde adan başına 

günde 6©İT,3001 — 5000 arasında olan yerlerde adam başına günde 
60 - 7© İt, 5001, 10000 arasında olan yerlerde adam başına gün¬ 
de 70 - 80 İt ,10001 - 30000 arasında olan yerlerde ise adam başı¬ 
na günde 80-100 İt, sarfiyat itibar edilmek suretiyle insan ihti¬ 
yacı tesbit edilir. 

Yukarıda verilen nüfûslar arasında kalan nüfûslara ait 
günlük adam başına ihtiyaçları yine yukarıda verilen debilere gö¬ 
re interpolasyon yapılmak suretiyle hesaplanmalıdır. 

Askeri garnizonlarda; Garnizonunun yerleşim durumu,dağını] 
lığı özel su ihtiyacı olup olmadığı hususları gözönünde bulundu¬ 
rularak asker başına günde 100 İt, olarak alınmalıdır. 

Ayrıca,araç başına günde 50 İt, su ihtiyacıda asker ihti¬ 
yacına ilâve edilmelidir. 

Ziraat Okulları,Bölge Yatılı Okulları»Devlet Üretme Çift¬ 
likleri , hastaneler , istasyonlar ve Vb.için su ihtiyacı hesaplanır¬ 
ken; bu gibi yerlerin bağlı bulunduğu teşkilâtlarla temas kurul¬ 
malı ve hesaplarda bu teşkilâtların vereceği rakamlar gözönünde 
bulundurulmalıdır. 

b) Hayvan İhtiyacı : 
Son sayıma göre,köy ve kasabada ne miktar büyük ve küçük 

baş hayvan bulunduğu ilgili makamlardan öğrenilmek suretiyle ve 
büyük baş hayvan için günde 50 İt, küçük baş hayvan içinde günde 
15 İt, sarfiyat itibar edilmek suretiyle hayvan su ihtiyacı tes¬ 
pit edilir. 

Akarsu,göl veya kuyulardan istifade edilerek hayvan ihti¬ 
yaçları karşılanabiliyorsa,hesaplarda hayvanlar dikkate alınmaz, 
Keza, terfiili tesislerde hayvan ihtiyaçlarının terfi ile temini 
ekonomik olmadığından bu gibi durumlarda mecbur kalınmadıkça 
hayvan ihtiyaçları hesaplarda dikkate alınmamalıdır. 

c) Diğer Hususlar : 
Menba asgari veriminin veya senenin en az sekiz ayındaki 

veriminin toplam su ihtiyacından fazla olması halinde ve isale 
hattı keşfine göre Köylerde # 15, kasabalarda % 25 den daha fark¬ 
lı bir durum meydana çıkmıyorsa»getirilecek su miktarı artırıla¬ 
bilir. 

/ 
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Belde ihtiyacının tamamının yerüstü ve yeraltı sularından kar¬ 
şılanması imkânları mevcut olmadığı ahvalde,sahıs başına günlük su 
ihtiyacı 40 İt,kabul edilerek hesap yapılmak ve gerekirse hayvan ihti¬ 
yaçları hesaplarda nazarı itibare alınmamalıdır.Ancak, yapılacak muka¬ 
yese hesapları sonunda normal ihtiyacı tesabül eden detoiyi geçiren 
isale ile günde adam başına 40 İt,ye göre hesaplanan debiyi geçiren 
i sale bedelleri farkının az olduğu görülürse isale hattı normal debi¬ 
ye göre hesaplanmalıdır.Böylece,hiç olmazsa kurak mevsimin dışında, 
köye biraz daha fazla su getirilmesi sağlanmış olunacaktır. 

2) Projenin hazırlanış düzeni YSE İçmesuları Etüd ve Proje Talimatının 
III. Bölüm I. maddesi esasına göre yapılır.Bu maddeye göre : 

a) Suyun Kaptajı : 

îsalesine karar verilen su kaynağının bulunduğu mahallin 1/500 
ölçekli plânkotesi üzerinde»kaptajm konumu gösterilir, ve bu plân 
üzerinde kaynağın tezahür ettiği yer açıkça belirtilir. 

Bu plânkote üzerinde,kaptaj himaye tel örgüsünün hudutları tes¬ 
ti*! edilerek işaretlenir.Kaptajm en ve boy kesitleri 1/20 ölçekli re¬ 
simlerde gösterilmelidir. 

Dranajlar su toplanan hallerde,drenaj hatlarının plânda tertip 
tarzı,tülü ve en veboy kesitleri üzerinde de derinlikleri.profilleri 
gösterilecek ve temizlik»muayene için her 40 — 60 m. de asgari 
75 X 75 cm2 iç alanı olan birer muayene basacı konulacaktır. 

Drenler mümkün olduğu halde geçirimsiz zemine oturtulacak,aksi 
halde 0*15 m. kalındığında bir beton yastık üzerine konacaktır. 

Drenaj sahasında asgari su seviyesi tesbit edilecek ve drenler, 
bu seviyeden en az 1 ilâ 1*5 m.aşağıda döşenecektir. 

Dere yataklarında tesis edilecek yeraltı bentlerinde,bent taba¬ 
nı geçirimsiz zemine kadar indirilecek ve bent tulu tesbit edilecektir 

b) Ku.vular i 
Kuyu yerleri,sathi kirlenmeye meydan verilmemek üzere meskün 

sahalardan uzakta»mümkünse feyezan seviyesinden yüksekte,bu mümkün 
olmasza feyezana karşı tedbir alınarak ve kabil olduğu kadar servis 
yollarına ve beldeye yakın olarak seçilecektir.Hafriyatı elle yapıla¬ 
cak tecrübe kuyularında kuyu içi çapı 2*50 m.den fazla olmayacaktır. 

Projeler kuyu hesapları,birkaç kuyu olması halinde tesir mesafe¬ 
leri,statik ve dinamik seviyeler»mukavemet hesapları»lüzumlu plan ve 
kesitler ve tafsilat resimlerini ihtiva edecektir. 

./. 
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Birkaç kuyu sifon ile bir ana kuyuya bağlanacaksa,kuyu ara mesa¬ 
feleri asgari hadde indirilmeli ve sifon hatları toplama kuyusuna 
dağru 0/0C^5 eğimle yükselmelidir. 

Alüvyoner zeminlerde açılacak tecrübe ve keson kuyularında kabil 
olduğu katdirde geçirimsiz tabakaya kadar iniİmeli ve emme krepini 
geçirimsiz zeminden veya filitre üstünden en az 0#50 m.yukarıda olma¬ 
lıdır . 

Kuyu civarındaki barbakanlar limit sürükleme hızına göre tayin edi 
lecek ve icabında barbakanlar metalden bir tel kafes ile teçhiz edi¬ 
lecektir. 

Geçirimsiz zemine kadar inilemiyorsa tabandan beslenmeler için 
bir ters filtre düşünülecektir. 

İşletme debilerine tekabül eden dinamik seviyeler»motopomp döşeme 
kotları projelerde açıkça belli olacaktır. 

Büyük debilere ihtiyaç bulunması halinde adi kuyuların ufki dren¬ 
lerle teçhizi düşünülmelidir. 

Derin kuyularda»filtrelerde giriş hızları limit hızları aşmıyacak 
ve boru iç çapları yüksek hızlar sebebiyle fazla yüz kayıpları olma¬ 
yacak şekilde ve standart derin kuyu pompaları çapları gözönünde bu¬ 
lundurularak seçilmelidir. 

c) Akarsular ve göllerden su alma bahis mevzuu olunca bunlara ait proje¬ 
ler, su alınacak yerin hususiyetine uygun olarak tanzim edilmelidir. 
Priz yerleri daima göl ve akarsuyun temiz kısımlarında seçilmeli ve 
feyezan suları ile sürüntü maddelirine karşı lüzumlu tertibatlar alın' 
malıdır.Priz; balık»kurbağa v.s.nin girmesini önleyici şekilde ızga¬ 
ralarla teçhiz edilmelidir. 

d) Himaye Mmtıkalır : 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince; her nevi kaptaj tesisleri ve 
kuyuların harici tesislerle kirlenmesine mani olmak için bunların hiŞ- 
rnaye mıntıkası içine alınması lâzımdır.Himaye mıntıkasının hududu, 
beslenme ve kısımlarında takriben menba veya kuyuya en az 50 ra.olacak 
şekilde ve fakat arazinin toprağrafik ve geçirgenlik durumuda nazarı 
itibare alınmak suretiyle tesbit edilecektir. 

Hudut irtifaı asgari 1,2 mt.olacak ve tel örgüler 5 sıra ufki iki 
sıra çapraz dikenli telden teşkil edilecektir. 

e) Su.vun 1 sale si ı_ 
l,Kat'i Projelerde arazi ölçmeleri ikmal edildikten sonra hazırla¬ 

nan 1/2000 ölçekli şeritvari haritalar üzerinde çeşitli varyantlar 
ekonomi ve işletme yönünden mukayese edilerek boru 
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Hattı geçirilir Şeritvarı haritanın münhailerinden alınacak 
bilgilere istinaden isale hattı boyuna profili çıkartılır.Profiller 
matbu aydmgarlerin milimetrik kısmına düşey ölçek 1/200 olacak şekil¬ 
de çizilmelidir.Bu profiller üzerinde borunun kırıldığı her noktasının 
başlangıca mesafesi ve boru kotu yazılmalıdır. 

Boyuna profilde arazinin kırıldığı her nokta gösterilmelidir. 
Profilin altında kıyas kotları belirtilmeli ve hektometre değerleri 
ile boru çaplanda ilgili yerlere yazılmalıdır. 

Oerek plânda ve gerekse profilde,her türlü sanat yapısı şematik 
şekille gösterilmeli ve başlangıca mesafesi ile lüzumlu kotları belir¬ 
tilmelidir. 

îsale güzergahının geçirilmesinde genel olarak işletme güçlüğü 
sebebiyle»tahliye ve vantuzlardan kaçınmak çareleri aranacaktır. 

Hendek derinlikleri boru üstünden güzergah deniz seviyesinden 
yüksekliği 0—750 m. arasında ise 1*00 m. 750-1250 m.arasında ise 1.1© 
me. 1250-1500 m. arasında ise 1*20 m 1500 m.den fazla ise l,50m.olacak 
şekilde tayin edilir. 

Maklaklarm yeri,isale hattında suyun daimi tazyikli akması 
esasına ve kabul olunan boru cinsi ve tipine göre seçilecektir.Daimi 
tazyikli akımı temin için,girişte bir ayar vanası bulunacak ve İdarece 
hazırlanan tiplerdeki teçhizatı havi olacaktır. 

Boru tipleri cazibeli tesislerde statik tazyike göre tayin edi¬ 
lecektir. 

Terfiili tesislerde ise,dizelli ve elektromotopomplu olmaları, 
durumuna göre değişik şekillerde hesaplanan max. işletme basıncına gö¬ 
re tayin edilecektir. 

Plân ve profiller aynı pafta üzerinde altalta gelecek şekilde 
İdaredeki tiplere uygun olarak çizilecektir. 

Boru dahilinde hız,0,30 m/sn.civarında olmalıdır.Teknik zaruret 
olması hallerinde bu değerlerin dışına çıkabilir. 

Çap hesapları için,İdarece uygun görülecek formüller vebunlara 
göre hazırlanmış hesap cetvelleri kullanılacak ve hesaplar uygun Ölçek¬ 
li şematik hesap profilleri üzerinde muhtelif cins borular kullanılaca¬ 
ğı esasına göre yapılacaktır. 

Terfili tesislerde terfi hattı çapının tayininde aşağıdaki ampi¬ 
rik formülden istifade edilecektir. 

D * 1*3 - 1*5 V 'q (mt. ) t m3 / sn olarak alınır. 
500 mt.den daha uzun terfi hattı ihtiva eden ve terfi debiside 

5*00 İt/an den fasla olan projelerde,terfi hattı çapı bu formülde ta¬ 
yin edildikten sonra bu seçilen çapta bunun bir altı ve bir üstünde 
kalan çaplara göre motopomp güç ve kapasitesi hesaplanmalı ve 



Bunlardan yıllık işletme bedeli en az olanına göre de proje 
tanzim edilmelidir. 

İsale hattında icap eden yerlere tesbit kitlesi konulacak ve 
bunların yerleri belirtilerek hesap ve detay projeleri verilecektir 
Tesbit kitleleri kargir veya beton olacak ufki şaküli dirseklerde 
ayrım noktalırında»körtapalarda»rediksiyonlarda ve boru hattının 
fazla meyilli olduğu (45 o den fazla) hallerde yapılacaktır.Meyilli 
arazideki'tesbitukitlesi imlâ toprağımda tutaca şekilde projelen- 
dirilecektir. 

Şematik profilin üzerinde çizilecek bir tabloda,isale debi¬ 
leri seçilen çaplar,yük kayıpları,hızlar ve boru uzunlukları ile 
cins ve tipleri gösterilmiş olacaktır.Hesap profillerinde mücbir 
noktalarla kritik ve ayrım noktalarına ait,iyletme ve Biatik tazyik 
ler yazılmış olacaktır.Grup köy projelerinde gruba dahil üniteler 
ve alacakları debi miktarları boru icmalleri ve çeşme sayıları ve 
hacimleri bu paftada bir tablo halinde verilecektir. 

Boruların çalıştırılacağı tazyikler hakkında ve isale debi¬ 
leri ile terfi debilerinin nasıl hesaplanacağı hususunda îdareden 
bilgi alınacaktır. 

Sanat Yapı Projeleri : 

Kafi projelerin hazırlanması sırasında sanat yapı yerleri 
mevcut şeritvari harita ve tafsilat plankoteleri üzerinde tayin 
edilir.Buna imkân verecek detaylı haritalar hazırlanamadığı takdir¬ 
de bu yapıların yerleri keşiflere esas olabilecek mahiyette ve müm¬ 
kün olan yaklaşımla mevcut haritalar üzerinde tayin edilir.Tatbikat 
projelerinin hazırlanması sırasında mahallinde yapılacak efiüdlerle 
kafi projede tayin edilen yerler revize edilerek bu yapıların ke¬ 
sin yeri bizzat arazide tayin edilecek ve bu yerleri gösterir taföi 
lât jlânkoteleri hazırlanacaktır. 

Tip Projesi mevcut herhangi bir sanat yapı projesinin kafi 
projede kullanılması bahis mevzu olduğu hallerde bu projeler,dosya¬ 
lara ilâve edilmiyerek yalnız isim ve tiplere ait kod numaraları 
zikredilerek keşifleri dosyaya ilâve edilecektir.Tip projesi mevcut 
olmıyan sanat yapılarının yeni projeleri ve bunların keşifleri hazı 
lanarak dosyalarına mutlaka ilâve edilecektir. 

Sanat yapıları projeleri ile birlikte kafi proje dosyaların 
da bu projelerle ilgili olarak; 

1- Tafsilât plankoteleri, 
2- Zemin etüdleri, 
3- Yapılara tesir edecek su etüdleri, 
4- Yapının maliyetine tesir edebilecek her türlü etüdlerin, 

bulunması şayanı tavsiyedir.Bunların temin edilmemesi halinde tetbi 
kat projelerinin hazırlanmasında bu dönele temin edilerek sanat ya¬ 
pı projeleri ve tip projeler bu donelere istinaden icap ediyorsa 
revize edilecektir. 
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Tatbikat projelerinde i 

Tatbikat projeleri kat’i projede verilen esasları uygun 
olarak hazırlanacaktır.Yapılması icap eden değişiklikler proje ra¬ 
porunda sebepleri ile birlikte belirtilecektir. 

a) tsale hattı plân veprofilinin hazırlanması; 
Baha önce anlatılan esaslar dahilinde hazırlanan şeritvari 

harita ve bunun üzerindeki boru hattı ve nivelmanla alınmış bu boru 
hattına ait profil alt alta gelecek şekilde ve birbirine ve şerit¬ 
vari haritaya tam olarak intibak edecek tarzda çizilecektir.Boru ha' 
tı profili,kabul edilecek hendek derinlikleri sınır içinde kalmak 
üzere, hafriyatı artırmıyacak şekildeve mümkün mertebe tahliye ve 
vantuz gibi yapılardan kaçınılmak üzere, çıkarılacaktır.Boru profi¬ 
linin çiziminde tahliye,vantuz yapılması veya hendek derinliğinin 
artırılması bahis mevzuu olan hallerle karşılaşıldığı zaman kısmı 
mukayese hesapları, yapılarak uygun olan hal tarzına göre boru pro¬ 
fili geçirilecektir.Büz arazilerde hafriyat miktarını artırmamak 
için boru meyli 0*001 olarak alınabilir.Kritik durumlarda bu değer 
0*0004 olarak alınmalıdır. 

Plân üt erinde î_ 
ÖJrçü Beftlerine uygun olarak tasviye eğrileri ve polifon 

hattı çizilecektir.Polifon hattına ve boru güzergahına ait some 
noktalarının kotları ara mesafeleri ve ufki dönüş açıları yazıla¬ 
caktır. 

Some noktalırının röperleride ayrıca plân üzerinde gösterile¬ 
rek bunlara ait ölçüler de proje üzerinde verilecektir. 

Plân ve profil üzerinde : 

Su verilecek bütün ünitelerin ve bunlara ayrılan kolların 
isimleri sarih olarak yapılacaktır.Bütün sanat yapıları özel işaret¬ 
leri ile gösterilecektir.ve isale hattı başlangıca mesafeleri açık 
olarak belirtilecektir. 

Î3ale hattı profilinin altındaki cetvelde her kazıktaki arazi 
ve boru kotu,hendek derinlikleri,ara mesafeleri ve başlangıca mesa¬ 
feler »dirsekler arasındaki mesafeler ve yatay dirsek açıları göste¬ 
rilecektir . 

İsalede kullanılan boru çapları,cinsleri ve tipleri ile bir¬ 
likte yazılacaktır. 

Bere geçitlerinin yapılacağı kısımlarda derenin yatay geniş¬ 
liği Min ve Max. seviyeleri ve diğer mühim karakteristikleri yazıla¬ 
caktır. 

b) Hidrolik hesap profilinin hazırlanması i 
Hidrolik hesap profilleri : Su dağıtılan bütün noktalırın 

kolayca takip edilmesini */•• 
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sağlayaçak bir ölçekte ve plân ve profil olmak üzere hazıralana- 
caktır.Hesap plân ve profilleri de bütün üniteler ve ayrımlar i sa¬ 
le hatları plân ve profillerine uygun olarak gösterilecektir. 

Hesap profili cetvellerinde boru kotları,piyezometre kotla¬ 
rı »başlangıca mesafeler,statik ve işletme basınçları terfili tesis¬ 
lerde ayrıca aşırı basınçlar yazılacaktır.Hidrolik hesaplar bir cet 
vel halinde,ait olduğu isale parçası belirtilerek verilecektir. 

Boruların çapı,cins ve tipleri sarih olarak gösterileceği 
gibi bunların değiştiği noktaların kotları ve km.leride yazılacak¬ 
tır. 

Hesap profilinin üst kısmına menba verimleri her üniteye 
ait su ihtiyaçları ve terfili tesislere ait diğer mühin döneler 
özet olarak verilecektir.Ana isaleden ayrılan kali kolların başlan¬ 
gıç noktalarında ve çeşme ayrımlarında lüzumlu noktalar birer vana 
orfis konulacak ve kullanılan ortfislerin çapları hidrolik hesaplar 
la tayin edilecektir.Ana hatta ait hesap profilin çizildiği paftada 
gruba dahil köyler ve alacakları debi miktarının belirtilmesinde 
başka bu,ünitelere ait çeşme sayıları ve hacimleri ve grubun tama¬ 
mına ait boru icmalleri birler cetvel ahilinde verilecektir. 

c) Sanat yapı projelerinin hazırlanması : 

Projeye dahil sanat yapılarının her biri (Kaptajştoplama 
odası maslak,depo vb.) için ayrı ayrı takbikat projeleri lüzumlu 
bütün teknik hesaplara göre tayin edilmiş detayları havi olarak usu 
lüne uygun şekilde hazırlanacaktır. 

Tip sanat yapı projeleri : 

Projelerin hazırlanmasında kabul edilen bütün donelerin ya¬ 
pılacak projeye aynen uyduğu ve bütün tahkik hesaplarının yapılarak 
bütün müsuliyetlerî ile birlikte müteahhitlikçe kabul edilmesi hali; 
de aynen tatbik edilebilecektir. 

Tip veya yeniden tanzim edilen sanat yapı projeleri aşağı¬ 
daki hususları ihtiva edecektir. 

    Ölçekli tafsilat plân kotesi üzerinde yapı- 
1 500 

nın konumu gösterilecektir. 

2- En az iki kesitte hafriyat durumu gösterilecektir. 
3- Zemin emniyet gerilmeluri mahallinde Bölge elemanlarının 

nezareti altında tayin edilecek ve buna ait bir tutanak tanzim edi¬ 
lecektir . 

4— Lüzumlu bütün hidrolik doneler»usulüne uygun şekilde tes 
pit edilecek ve tutanaklara bağlanacaktır. 

5— Statik ve betonarme tahkik hesapları ve hidrolik hesap¬ 
lar yapılacaktır. 

Boru montajları ile motopmp ve sair teçhizatın yerleştiril¬ 
mesini içine alan tafsilat projeleride mutlaka- hazırlanacaktır. 

•/» « 
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Dere geçitleri»köprü geçitleri»menfez geçitleri ve demiryolu 
ile karayolu geçitleri ile tespit kitlelerine ait projeler ayrı ayrı 
ve yerleride plânkoteler üzerinde belirtilmek üzere hazırlanacaktır. 

3) Proje Maliyetleri (Yıllık idare ihale) 
îçmesuyu projelerinin emaneten (İdare) hazırlanmasında»etüd, 

arazi ölçme ve proje hazırlama elemanları devreye girer bu elemanlar 
proje çalışmaları dışında etüd,inşaat vs.işlerdede çalıştıklarından 
emaneten yapılan projelerin kesin olarak maliyetini bulmak bu nedenle 
çok zordur.Ancak etüd projeye ayrılan tahsisat yapılan proje ve etüd 
sayısını bölünerek bulunacak rakam gerçeği yakın maliyeti verir* 

197© Bütçe yalında 3728 üniteyi kapsayan I8l8 adet proje ve 
7000 adet etüd yapılmış yapılan etüdler 2000 adet projeye tekabil et¬ 
mektedir.Bu işler için bütçeden 17.000*000*- TL* ödenek tefrik edilmiş¬ 
tir . 

Bu duruma göre 1 adet projenin (Buna tekabül eden Etüd dahil) 
maliyeti 17.000*000 : 3818 * 4*450*-TL. dır. 

thale yoluyla yapılan projelerimize km.tuluna 750*—TL. ödenir. 
4- Ortalama nufüs başına proje ve inşaat maliyeti 
Nüfus başına ortalama proje maliyeti bir yılda yapılan proje¬ 

lerin ve buna tekabül eden etüdlerin bünyesine giren nufüsün etüd ve 
proje için bütçeden tefrik edilen ödeneğe bölümü,projenin nüfus başına 
maliyetinin verir. 

3800 adet projeye isabet eden nüfus 2*300*000 
Bütçeden tefrik edilen ödenek 17*000»000*-TL 
Bir nufüs başına proje maliyeti 17*000.000: 2*300*000=7,39 TL, 
Nufüs başına ortalama inşaat maliyeti bir yılda yapılan tesis 

sayısına isabet eden nüfusun bütçeden inşaat için tefrik edilen ödene¬ 
ğe bölümü inşaatın nüfus başına maliyetini verir. 

Ortalama tesis sayısı 2455 (3780 ünite) 
Ortalama nüfus 1*467*970 
Ortalama inşaat ödeneği 156*835*000*-TL 
Nüfus maliyeti 156,835*000:1.4$7*970 « 

106.83 TL. 

5) Bakım ve idamesi nasıl bir düzenle yapılıyor. 
(îşletme ve eleman eğitimi»Merkezi îdare yardımı) 

7478 sayılı kanuna göre inşa edilen nüfusu 3000 den az olan 
köy ve kasabalara ait kullanma ve içmesuyu tesisleri aynı kanunun 9* 
maddesi gereğince köy ihtiyar meclisine veya bir kaç köye veya bir kaç 
köy ile birlikte belediyelere ait birliklere devir ve teslim edilir. 

Devredilmiş tesislerin bakım ve işletmesi 10.maddeye göre tesis: 
devralan işleticiler tarafından yapılması gerekmektedir. 

*/*• 
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2* 2* 

Kanunen bu hükmüne rağmen köylülerimizin teknik imkanlardan yoksun 
olması ve yakınlarında bu nevi sanayiinin olmayışı dolayısiyle onarım 
için lüzumlu parçanın bulunmaması ve onarım yapacak eleman temini çok 
defa imkansız olmaktadır.Bu nedenle büyük grup köy tesisleri devredilme¬ 
den evvel tesise ait bakımcılara tesis ve bakılacak yerleri izah edil¬ 
mekte ,teşkilatımızca kurulan seyyar Bakım ekipleri vasıtasiyle tesisler 
devamlı kontrol edilerek gerekli bakımları yapılmakta ve köylülere az da 
olsa teknik yardım ulaştırılmaktadır. 

Kuruluş kanunun teklifinde ikmâl edilen tesislerin bakım ve işletme» 
sine Teşkilatımızca yardımcı olunacağı derpiş edilmektedir. 

Kuruluş Kanunumuz çıktığı taktirde bakım ve işletme düzenli şekilde 
yürütülecektir. 

İşletme elemanı eğitimi olarak her yıl takriben 200 adet teknik 
eleman çeşitli konularda Genel Müdürlüğümüzde kursalara tabi tutulmakta 
ve bu elemanlar vasıtasıyla tesislerinin bakım ve işletilmesine merkez'e 
yardım edilmektedir. 

c) İdarenin hitap ettiği topluluk 
1- Ünite sayısı : 65277 ünite 
2- Projesi yapılmış 

ünite sayısı : 31625 
3- Yeterli ve uygun 

nitelikte suyu olan 
ünite sayısı : 35*895 

4- Halen ele alınmamış ünite sayısı 
projesi yapılmamış ünite sayısı : 33*652 
înşaatı yapılmamış ünite sayısı : 29*382 

îdarenin bir yılda yaptığı ortalama proje sayısı 1800 adettir. Bu proje¬ 
lerin tutarı (Keşif bedeli) 2787701*000*~TL. dır. 

2* 3* İdarenin bir yılda yaptığı ortalama tesis sayısı 3778 üniteyi kapsayan 
2872 adettir.Maliyeti 210.159.750 •- TL* dır. 

2* 4* İdarenin bir yılda gerçekleştirebileceği,proje sayısı ve inşaat sayısı 
2100 adet tesis 3230 ünite,tutarı : 300*000*000.-TL. 

İnşaat sayısı 3500 adet tesis 5384 ünite tutarı :400*000*000.*-TL 
2*5* Teknik personel kadrosu 

Y. Mühendis 
Mühendis 

126 adet 

Jeolog 44 H 
Y. Tekniker 

Tekniker 450 Adet 



Teksinyen 
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: 500 

TOPLAM 1096 Eleman 

2 6 * l) Kaptaj tesisleri (Mevcut için) ihtiyacın karşılanmasında 
a) İ<> 90 Kaynak 

İ» 7 Yeraltı suyu 
% 2 Ye rüştü., suyu % I Baraj gölet 

t) Tasfiye tesisi 2 ünite de vardır, $ 0001 
c) Klorlama 1201 işletmede vardır. $ 8 

2# 7* Mevcut tesislerde t 

a) Cazibe ile olan tesislerin orantısı İ° 90 
b) Motopomp ile olan tesislerin orantısı # 10 
b 1 Motopomp adeti 1737 
b 2 Dizelli olanların toplu beygir gücü 48680 PS 
b3 Elektrikli olanların toplu beygir gücü 24308 PS 
b 4 Güç israfı (Randıman düşüklüğü) £ 10 dır* 

2m 8. Üçüncü beş yıllık Plân devresi 
a) Cazibe ile olan tesisler 21220 üniteyi kapsayan 13*972 

adet % 85 
b) Pompalar ile olan tesisler 3230 üniteyi kapsayan 2100 adet 

# 15 
b 1 Motopomp adeti 2100 adettir. 
b 2 Dizelli olanların toplu beygir gücü 50*000 PS 
b 3 Elektrikli olanlar toplu bej'-gir gücü 25*000 PS 

2* 9* Pompaların temini : 

a) Yurt içinde ne kadar,senede 68*000 m3/ Saat 
b) Yurt dışından geleçek pompa ededi 50*000 m3/ Saat 
c) İthal Problemleri: 
Dış piyasadan satın alınması zorunlu bulunan pompaların akredi¬ 

tif ve ithal müsaadeleri çok geç verilmekte dolayısiyle opsiyon müddetleri 
asılamta ve fiat artışları yüzünden bütçe dengesini bozmaktadır. 

Bû itibarla kamu hizmetleri için dış alım formali.teleri daha 
basitleşterilmelidir. 

d) Elektrik donanımında dijonktar piyasadan temin edildiğinden 
ithaline lüzum yoktur. 

e) Senede 260 pompanın montajı yapılmakta olup toplan 5200 PS 
gücündedir. 



2. 10- tsale ve Dağıtım  
İçmesuyu sektöründe jütlü çelik asbestli çimento ve plâstik 

(PVC FE)' borular kullanılmaktadırb 
a) Senelik kullanılan borular 
b) İdaremizin kullanılabileceği borular 

Cinsi Çap (Atm. Kullanılan Kullanılacak 
 Tul.(K.m.) (Tul.KM.) 

Plâstik PVC 025 10 2.429 4.800 
M " 16 142 284 

" * 32 10 1.510 3000 
" " " 16 50 100 
" » 40 10 1.822 3600 
» " " - 16 94 188 
" » 50 10 601 1200 
" " » 16 83 166 
" " 65 10 538 1050 
" M " 16 54 110 
" " 80 10 452 900 
•' » » 16 40 80 
» » 100 10 55 110 
" " " 16 24 48 
" " 110 10 6 12 
» " " 16 10 20 
V " 125 10 34 70 
" " '• 16 22 44 

" 150 N'10 17 34 
h .» »16 6 6 

TOPLAM: 7989 15.822 

Jütlü Çelik Boru 1" 177 350 
" " " 1/14” 7 15 
» » » 1/ 2" 94 190 
» » » 2" 77 77 156 
» » » 2 1/2" 59 ^ 120 
» » » 3» 60 120 
» » » 4» 47 94 
» » » 5" 20 40 
» » " 6" 24 48 
» » » 200 8 16 
m » ıı 250 4 8 
" » " 300 3 6 
" " " 400 1 2 
" " " 200 0.2 0.4 

TOPLAM: 581.2 1165.44 
Asbestli çimento boru 60 9 18 
" " » 80 168 336 
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Asbestli Çimento boru 100 218 436 
125 168 338 
15© 185 370 
175 1 2 
200 115 230 
250 39 78 
300 22 44 
350 2 8 
400 26 52 
450 2 4 

TOPLAM: 

Grenel Toplam 

957 

9527.2 

1916 

18903.4 

Boru temininin problemleri : 
a) FVC Hammaddesi ve Asbest temininde müşkülat çekilmekte¬ 

dir . 
PVC Hammaddesinin dışardan ithal edilecek kısmı için it¬ 

hal müsaadesi lihene verilmeyip YSE ihtiyacında kullanılmak üzere DSÎ 
lehine verilmelidir.Böylece vergi muafiyetlerinden faydalanılacağından 
ucuz boru temini mümkün olacaktır. 

Halen hammadde tahsisleri ve ithalleri uzun zaman olmaktadıı 

STANDART MÜŞKÜLLERt ; 
Asbestli boru standartı kısa zamanda revize edilmeli önce¬ 

likle boru ucu tonralı dış çaplarının birleştirilmesi sağlanmalıdır. 

Ayrıca Asbestli PVC—PE Jutlü Çelik borulara ait özel akşam 
standartları bulunmamaktadır.En kısa zamanda bu standartlar çıkarılma¬ 
lıdır . 

Elastik Bağlantılı borularla kullanılan kavucuk contaların 
Standartlarıda bulunmamaktadır.Bununda önçelikle ele alınması gereklidi 

Yüksek Basınçlı vanalarla normal vantuzların standartlarına 
da ihtiyaç vardır. 

10 Boru ve ek parçaları proje bedelinin (Boru bedeli $ 40,ek 
parça bedeli $ 4) 44 ünü ihtiva etmektedir. 

Son beş senede nakliye bedeli olarak teşkilatımızca 
19.450.000.—TL, ödenmiştir. 

Köy îçmesularında devlet yardımı ile xşeklinde yapılmakta¬ 
dır.Halk yardımı vardır.ve Devlet Yardımının ortalama (Son yedi sene 
itibariyle) % 23 ne tekabül etmektedir. 

-Tesislerin idamesi için her belgede döner sermaya sistemi 
ile çalışacak işletme şeflikleri kurulmalı tesislerin bakım ve onarım 
bu şefliklerce yürütülerek idamesi sağlanmalıdır. 
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SON BEŞ SENELİK YATIRIM MİKTARI 

Yılı Devlet Yatırımı (TL) 

1966 182.500.000.-TL. 

1967 200.300.000.-TL. 

1968 259.180.000.-TL* 

1969 292.383.000.-TL. 

1970 280.213.000.-TL. 

TOPLAM: 1.214.576.000.-TL. 

Hizmetin ifa şekli ve verimliliği açısından alınması Gerekli 
Tedbirler : 
İdari Tedbirler : 
167 sayılı yeraltısuları Kanununa göre,DSİ Genel Müdürlüğü açıla 

cak sondajlar için arama belgesi talep etmektedir. 
Bir kamu kuruluşu olan Genel Müdürlüğümüze yalnız köylerin içme- 

suyu. ihtiyacı için Sondaj kuyuları arama yetkisi verilmelidir. 
Yeraltısuları Tüzüğünün 9.mcı maddesine göre sondör ehliyeti 

verme yetkisi DSİ Genel Müdürlüğüne aittir.Teşkilatımızda çalışan eleman 
lan kursa tabi tutamamaktayxz. 

Teşkilâtımıza sondör yetiştirmek için kurs açma ve ehliyet verme 
yetkisinin tanımması veya DSİ Genel Müdürlüğü ile bahis konusu elemanla¬ 
rın kursu iştirakleri için bir protokolle anlaşmaya varılması gerekmeli- 
dir. 

İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonuna ait "Yönetmelik"e 
göre hali hazır nüfusu 3000 den fazla olan yerleşim yerlerinde suların 
klorlanması mecburi tutulmuş bunun altındaki yerleşim için ise ihtiyari 
dir denilmiştir. 

Ancak gıda ve umumi sağlığı ilgilendiren eşya ve levazımatm hu¬ 
susi vasıflarını gösteren tüzükteki şartları tahkik etmemesi halinde 
mecburi tutulmuştur.Bu mecburi dezenfeksiyonun kimin tarafından yapılaca 
ğı belirtilmemiştir. 

İnşaatlarımızla ilgili akşamın temini için yapılan ihalelerinin 
Sayıştayca 3 ay gibi uzun bir zamanda vize edilmesi hizmeti aksatmaktadı: 

Sayıştay vize işlemlerine sür'at kazandırması için tedbir alınma 
lıdır. ve çok sayıda ve sahada olan içmesuyu inşaatları için vize mecbu¬ 
riyeti 200*000.-TL tabandan,büyük zaman kaybını önlemesi bakımından, 
750*000.—TL tabana çıkarılmalıdır. 

Bütün bunların yanında her yönden engelleyici bir neden Teşkilat 
kanunumuzun henüz olmayışıdır. 

\ 
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Organizasyon ve Koordinasyon Tedbirleri : 

Teşkilâtımızca çevre sağlığı ‘bakımından Sağlık Bakanlığı içi 
köy kalkınması için Orman Bakanlığı»gruplara yakın olan ve n 
300 den fazla olan kasabalar için İller Bankası»afete maruz köyler 
için İmar ve İskân Bakanlığı ile Koordinasyona gidilmekte ançak,bu 
mairsektörlerinin isteğidi yerleşim sahalarına yapılan içme suyu tesisi 
rine ait ödeneklerin zamanında tahsil edilememesi en büyük zorluklar 
olarak henüz çözüm beklemektedir. 

İşletmecilik ve Bakım Tedbirleri : 
7478 sayılı Köy İçme suları hakkında kanun ise»tesislerin İşlet¬ 

me »bakıra,onarımınm Genel Müdürlüğümüze ait olmadığını belirtmiştir. 
Böyle olunca»İçmesuyu getirilen ve Klorlama cihazı monte edilen tesis¬ 
lerden devamlı istifade mümkün olamamaktadır. 

Bunun için bu konuda yeni bir yönetmelik hazırlanarak çevre 
sağlığı bakımından önem taşıyan bu hizmete yetkili bir kamu kuruluşu 
bulunmalıdır. 

Yine aynı kanunun Il.inci maddesine göre menba tahsisleri yapıl 
maktadır.Menbalarm tahsisinde doğan ihtilaflar mahkemelere götürüle¬ 
rek halledilme çareleri aranmaktadır.Tahsisten önce yapılan ilânlarda 
menbaya itirazda bulunmayan müştekiler inşaatın başlamasından sonra 
mahkeme kanalıyla itiraz etmekte,bu nedenle durdurulan inşaatlar mahke' 
me kararma kadar sürüncemede kalmaktadır. 

Teknik bir meclisin (YSE Meclisi) bütün alternatifleri dikkate 
alarak vermiş olduğgı tahsis kararma mahkemece dosya üzerinden ve bir 
defada olmak jcüzere karar ittihazı için gerdeli kanun tedbiri alınmalı¬ 
dır. 

Mali Tedbirler : 

6245 sayılı Harciran Kanununun en üst ödemesi 24.-TL.olarak 
sıralandırılan ştır. 

Bu günkü hayat standartı içidde bir otel ücreti dahi olmayan 
bu miktarın adil ölçüler içinde yükseltilmesi bir zarurettir# 

Zira bu şartlar altında personeli iş sahasında tetkikaz gönder¬ 
mek zorlaşmıştır. 

Bilumum harcamaların bölünmüş ödenekler ve çeşitli (DSÎ TCK 
özel İdare,İller Bankası»Tarım Bakanlığı ve Deftardarlık) Muhasebeler 
kanalı ile yapılması ve bunların çeşitli kanun,kararname ve yönetmelik¬ 
ler gereğince yapılan uygulamaları sebebiyle karşalaşılan güçlükler 
mali yöndenişleri yavaşlatıp aksattığı,kadar yatırım hizmetlerimizi de 
engellemekte ve yavaşlatmaktadır. 

Bu nedenle Teşkilât Kanununun en kası zamanda çıkartılması 
gereklidir. 
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Standartlar ve Teknik Şartnameler : 

Boru ve özel akşamlara ait standartlar ve bunlarla ilgili alın¬ 
ması icap eden tedbirler mevcut durum 2*9*4« de izah edilmiştir. 

îçmesuyu ile ilgili yönetmelikler ve şartnameler elden geçiril¬ 
miş maliyeti düşürücü tedbirler alınmıştır. 

Malzeme Temini : 

Dış piyasadan satın alınması zorunlu bulunan makina ve malzeme¬ 
ler için dış alım formaliteleri daha basit ve çabmşlaştırılmalıdır. 

Çelik,bant asbest F/C PE gibi hammadde teminindeki geçikmeler 
nedeniyle borular fabrikalardan zamanında alınamamaktadır.Dolayisiyle 
de yatırımlar aksamakta hizmete sürat verilememektedir. 

Boru tahsislerine uygun olarak,bu hammaddelerin ilgili nercile-
re Genel Müdürlüğümüzün direkt müessiriyeti temin edilmelidir. 

îçmesujm tesislerimiz için lüzumlu derinkuyu pompası ve motor 
istenilen kalite ve güçte maalesaf yapılamamaktadır. 

Bu sanayilerin kurulması yönünden gerekli teşvik konunları çı¬ 
karılmalıdır . 

Teknik Personel i 

Personel Kanunun tatbikatından sonra dondurulan kadrolar,teşki— 
latın kariyer yapmış kaliteli teknik personelle takviyesini güçleştir¬ 
mektedir.Bu nedenle her yıl yeteri kadar teknik eleman istihdamı için 
kadro tahsisi veya kadro dışı teknik eleman istihdamı yetkisi tanınmalı¬ 
dır . 

Teşkilâtımız mensubu bir teknik elemanın şehre ve kasabaya aynı 
hizmet dalında yatırım yapan bir başka kamu yatırım teknik elemandan çok 
daha fazla güçlük ve risk içinde olduğu bilinerek yan ödemeler ona göre 
ayarlanmalıdır. 

Halen bu husus dikkate alınmadığından,Teşkilâtımız olarak Mühen¬ 
dis temininde güçlükler çekilmektedir. 

Analiz Laboratuvarları : 

îçmesuyu analizleri DSİ Laboratuvarlarında yapılarken Türkiyede- 
ki bütün tesadüf edilen kaynaklardan su numüneleri alınmakta ve analizle¬ 
ri DSÎ Labaratuvarlarında yapılarak edütlere ışık tutan menbalarm jeoşi- 
mik durumları anlaşılmaktaydı;Dolayısiylede içilir ve içilmez durumları 
belli olmaktaydı. 

Sağlık tesisleri mühendisliğine ve onarım ve bakım Mühendisliği¬ 
nin suyun bazik ve asitik unsurların yapılardaki tahrip gücü durumunun 
bilinmesi içme suyununun iyi analize edilmesine vabeste bulunmaktadır. 
Bu nedenlerle suyun analizleri birinci koşul olmaktadır. 
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îçmesuları Dairesinin DSÎ den ayrılması YSE Genel Müdürlüğüne 
Dağlanmasiyle bjyle bir tesisten yoksun kalan etüd ve araştırma iş
lerimiz eksik kalmıştır.Eu eksiklik topraksu Laboratuvarlarından 
istifade edilmesiyle, kapatılmaya çalışılmakta isede,bu sözü edilen 
Laboratuvarda her çeşitten analizin yapılması kabil değildir.Çünkü 
Topraksu kendi bünyesine uygun Laboratuvar kurmuştur. 

YSE Genel Müdürlüğü'de kendi bünyesine uygun bir Labaratuvar kur
ması zaruridir. 

Eu Laboratuvar araştırma ve etüdleri tanıamlıyacak bir unsur ola
caktır .Eilindiği gibi araştırma ve etüd tatbikat safhasını teşkil et
mektedir. 

Eu ihtiyacın giderilmesiyle etüdler daha iyi ve istikrarlı bir 
sonuca ulaşabilecektir. 

Araştırma : 

Köy îçmesuyu işlerini klasik hale getirecek prefabrik maslak tah
liye,kapta j vs.tipler,daha ucuz boru çeşitleri,don derinlikleri 
gözönünde tutularak en ekonamik boru hendek derinlikleri,nehir sula
rının ardılmasını sağlayacak büyük arıtma tesislerinin ve böylece 
büyük grupların teşkili sondaj muhafaza borusu ve filtresi olarak 
en elverişli malzemenin seçilmesi,en uygun pompa ve motor çeşitleri
nin seçimi ve imali gibi bir çok araştırmanın yapılmasına gerek var
dır . 





4* İdarenin bir yılda gerçekleştirilebileceği proje sayısı 
45 adet ve tutarı 1*500*000 TL. 

İdarenin bir yılda gerçekleştirebileceğ inşaat sayısı 55 adet 
ve tutarı 160 milyon TL. 

5. 2-4 deki işlerin realizasyonu için mevcut kadro: 

- İnşaat Müh : 52 
- Makina Müh. : 5 
- Elektrik Müh. : 6 

- Kimya Müh. : 4 
- Jeolog : 10 
- Tekniker : 33 
- Topoğraf : 2 
- T.Ressam : 13 
- Kimyager : 1 
- Laborant : 1 

6-) 1) Kaptaj tesisleri (mevcut için) ihtiyacın karşılanmasında 
a) İ» 20 kaynak 

fc 80 yeraltı suyu 
% — yerüstü suyu 
fo — baraş gölel 

b) Tasfiye tesisi yok 

7* Mevcut tesislerde : 

a~) Cazibe ile olan tesislerin orantısı $ 20 
b) Pompa ile olan tesislerin orantısı °Jo 80 
bı) Motopomp adedi: 460 440 ad.elektrikli 

20 ad.dizelli 

b2) Dizelli olanların toplu beygir gücü 400 HP 
b3) Elektrikli olanların " H " 11500 HP 
b4) Güç israfı (randıman düşüklüğü) : *= — 

9. Pompaların temini 

a-) Yurt içinden temin edilen pompalar: 50 000 m3/ saat 
b—) Yurt dışından ” w M : 5000 " 
c—) Senede pompalar için kullanılan motor adedi : 460 

toplam beygir gücü : 11500 HP 



2. 10. 

a«) Senelik kullanılan ortalama boru miktar ve cinsleri : 

Pont boru : 13 600 ton 
Çelik boru : 16.3 km. 
FVC s 14.3 km. 

A.Ç.B. 90 ion. 

9 

VB/HG/ 10*0.1971 
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