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  EKLER: 

 
Ek-1  
 
Çökeltim Havuzu: Su alma yapısına katı madde girişinin en aza indirilerek; boru, pompa ve 
kanallarda en kesit küçülmelerinin önlenmesi amacıyla, yapıya giren katı maddeler iletim 
hattına ulaşmadan önce sudan arındırılmalıdır. Bu amaçla su alma ağzı ile iletim hattı arasında, 
akımın hızını düşürerek, askıdaki maddelerin çökelmesini sağlayan çökeltim havuzları yapılır. 
Klasik tipte bir çökeltim havuzu sabit dikdörtgen kesitli olup, tasarımda aşağıdaki hususlar 
dikkate alınır: - Çökeltim havuzlarında, çökelen malzemenin tekrar tabanda harekete 
geçmemesi için yatay akım hızı 0.3 – 0.4 m/s arasında olmalıdır. - Çökeltim havuzu girişinde 
taban tedrici olarak derinleştirilmelidir. - Çökeltim havuzu boyunca tabana 0.01 - 0.03 arasında 
eğim verilmelidir. - Çökelen malzemenin iletim hattına girmesini önlemek için, çökeltim 
havuzu mutlaka bir eşik ile son bulmalıdır. Eşik yüksekliği 0.40 – 0.70 m arasında alınabilir. Bu 
eşik, önünde biriken malzemenin yıkanması sırasında suyu yıkama kapağına kolayca 
yöneltecek bir geometride olmalıdır. - Çökeltim havuzunda çökelen malzemenin zaman zaman 
yıkanarak mansaba verilebilmesi için, havuz sonuna mutlaka kapaklı bir tahliye sistemi 
yapılmalıdır. Ayrıca eşik önünün kolaylıkla temizlenmesi için, havuz sonu ile deşarj noktası 
arasında yeterli kot farkı olmasına dikkat edilmelidir. - Çökeltim havuzları debiye bağlı olarak 
tek veya çok gözlü yapılabilir. Cidarın hız dağılımına olumsuz etkisi nedeniyle havuzlar çok 
dar yapılmamalıdır. - Çökeltim havuzuna giren fazla su, akıma dik yönde düzenlenen yan 
savakla taşkın kanalına alınarak tahliye edilmelidir. Yapıya giren fazla suyun, katı madde 
konsantrasyonunun en fazla olduğu bölgeden yapı dışına atılması gerekir. Durultulmuş su 
hiçbir zaman taşırılmamalıdır. Dolayısıyla yan savak, tercihen çökeltim havuzundan önce 
düzenlenmelidir. Zorunlu hallerde, yan savak çökeltim havuzu başı veya havuz kenarında 
olabilir. Savak kotu belirlenirken boru girişinden savağa kadar olan hidrolik yük kayıpları 
dikkate alınmalıdır. Yan savakla taşkın kanalına alınan fazla su, bir boru ya da kanalla kapalı 
olarak derenin uygun bir kotuna deşarj edilmeli, taşkın suyunun açıktan tahliyesine izin 
verilmemelidir. Çökeltim havuzu boyutlandırılırken, öncelikle iletim hattındaki kritik 
sürükleme gerilmesi esas alınarak çökeltilmesi gereken en küçük dane çapı hesaplanır. Ancak 
çökeltilecek dane çapı tespitinde, regülatörün amacı ve iletim hattı özelliği de dikkate alınarak, 
bu dane çapına göre çökelme hızı ve çökeltim havuzu boyu belirlenir. Çökeltim havuzu boyu, 
havuz girişinde su yüzündeki danenin yatay ve düşeydeki hareket süresine göre, türbülans etkisi 
göz önüne alınarak hesaplanır. Pratikte emniyet olarak, hesaplanan havuz boyunun genellikle 
1.2 – 1.5 katı havuz boyu olarak esas alınabilir. Çökeltim havuzunda katı maddelerden 
arındırılan su, katı madde konsantrasyonunun düşük olduğu üst kottan alınmasını sağlamak 
üzere, bir eşik üzerinden veya havuz sonuna yapılacak savaktan sonra iletim hattı kısmına 
nakledilir. İletim hattının boru olması durumunda, boru içine hava girmesini önlemek üzere, 
giriş ağzı üzerinde belirli bir su yüksekliği temin edilmelidir, dolayısıyla boru girişi serbest su 
yüzeyinden bir miktar batık seviyede düzenlenmelidir. Bu mesafe, boru çapının 1.0 -1.5 katı 
dolayında seçilebilir. Ayrıca iletim hattına katı maddelerin girişine önlem olarak, çökeltim 
havuzu sonunda ya da boru girişinde ince ızgara düşünülmelidir.  
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Ek-2:  

KÖY, KASABA VE ASKERİ GARNİZONLAR İÇMESUYU ETÜT VE PROJELERİNİN 
HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 

I. BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR 

MADDE: 1- AMAÇ 

Bu şartnamenin amacı; köy ve bağlıları ile askeri garnizonlara getirilecek sıhhi ve yeterli 
içme ve kullanma sularına ait etüt ve projelerinin düzenleme ve uygulamaya aktarılmasında 
uyulması gereken hususları düzenlemektir. 

MADDE: 2- KAPSAM 

Bu şartname İdarece yapılacak ve yaptırılacak içmesuyu etüt ve projelerinde uyulması 
gereken inşaat, biyolojik, kimyasal, hidrolik, ekonomik, elektrik, makina, harita ile ilgili teknik 
hususları ve projenin düzenleme biçimini kapsar. 

MADDE: 3- HUKUKİ DAYANAK 

Bu Şartname 9.5.1985 tarih ve 3202 Sayılı "Köye Yönelik Hizmetler Hakkındaki Kanuna 
dayanılarak hazırlanmıştır. 

MADDE: 4- TANIMLAR 

Bu Şartnamenin uygulanmasında kullanılan bazı terimler aşağıda açıklanmıştır. 
a)  Köy, Kasaba, Şehir: 

442 Sayılı Köy Kanunu'na göre; nüfusu 2000 'den aşağı yurtlara (KÖY), nüfusu 2000-
20000 arasında olanlara (KASABA) ve 20000 den yukarı nüfusu olanlara (ŞEHİR) denir. 
Nüfusu 2000 den aşağı olsa dahi Belediye Teşkilatı mevcut olan nahiye, kaza ve vilayet 
merkezleri kasaba itibar olunur ve belediyeler kanununa tabidirler. 

b)  Ünite: 

İdarenin hizmet götüreceği en küçük birim olan yerleşim ünitesi 150 mt. yarıçaplı bir 
dairevi saha içinde 30 nüfus ve 5 hane bir arada veya sadece 50 ve daha yukarı nüfusu havi ve 
bu nüfusun barındığı sabit meskenleri bulunan ayrıca Valilikçe de kabul edilen meskun sahaya 
denir. Bu tarif İçişleri Bakanlığınca yeni bir tarifi yapılıncaya kadar geçerli olacaktır. 

Bir yerleşim yeri yukarıdaki tarife uymakla beraber aşağıdaki durumlar da ünite olarak 
kabul edilecektir. 

 

Bir yerleşim ünitesi, belediyesiz köy, bucak olabileceği gibi bunlara bağlı mahalle, oba, 
kom, mezra vb. yerlerden birisi de olabilir. 

Ayrıca, birbirini takip eden bir mahallenin (veya obanın, kom vb.) iki parçasından 
birincisinin sonuncu evi ile ikinci parçanın başlangıç evi arasında 500 mt.den fazla bir mesafe 
bulunduğu taktirde veya bu iki mahalle, oba kom( Esas geçim kaynağı hayvancılık olmak üzere 
tarımda yapılan, bir veya birkaç ağıl ile çoban kulübeleri yerleşmenin başlıca fizikî varlıklarıdır) 
vb. parçası arasında doğal arızalar (tepe, ırmak, göl vb.) varsa bu iki parça ayrı ayrı ünite 
sayılacak tır. 

- Uzun süre mevsimlik olarak ikamet edilen sabit meskenleri bulunan (çadır sabit 
mesken sayılmayacaktır) ve ünite tarifine giren yaylalar ünite olarak kabul edilecektir. 

c)  Susuz ünite: 

Tekniğine ve sanat kaidelerine uygun olarak yapılmış tesisler le sıhhi içme ve kullanma 
suyuna kavuşturulmamış ünite, 
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d)  Suyu Yetersiz Ünite: 

Tekniğine ve sanat kaidelerine uygun olarak içme ve kullanma suyu tesisi yapılmış ve 
suya kavuşmuş olan ünitede; arıza ve su kaçakları giderildikten sonra araştırma ve inceleme 
tarihinde kaynakta ve tesisin uç kısımlarında ölçülen debilerin yine araştırma ve inceleme 
tarihindeki nüfusa göre ihtiyaç debisinin, projede kişi başına kabul edilen ihtiyaç debisinin 
altına düşmesi halidir. 

Yetersizlik Durumu; Kaynak veriminin ihtiyaç debisinden az olması hali, kaynak 
yetersizliğini, 

Tesisin uç debilerinin hidrolik hesaplara göre ihtiyaç debisinin altında olması halinde, 
tesis yetersizliğini, 

Kaynak ve tesisin ihtiyaç debisini karşılayamaması halinde tesis ve kaynak yetersizliğini 
ifade etmektedir. 

e)  Suyu yeterli ünite: 

Tekniğine ve sanat kaidelerine uygun olarak içme ve kullanma suyu tesisi yapılmış ve 
suya kavuşmuş ünitede; araştırma ve inceleme tarihinde kaynakta ve tesisin uç kısımlarında 
ölçülen debilerin yine araştırma ve inceleme tarihindeki nüfusa göre ihtiyaç debisinin projede 
kişi başına kabul edilen ihtiyaç debisinin üstünde veya eşit olması halidir. 

f )  Kaynak: 

Temin ediliş şekline ve biçimine bakılmaksızın genel olarak kullanılabilecek "Su"yun 
tümünü ifade etmektedir. 

g) Menba (Pınar): 

Yeraltında toplanan suların çıkış noktalarından devamlı olarak akması halidir. 
h)  Yeraltısuyu: 

Yüzeysel suların sızma neticesinde zemin içinde birikmiş halidir. 
i) Satıh Suları: 

Zemin üzerinde bulunan tüm sulardır, (göl, gölet ve baraj1ar- da biriken sular ile ırmakJ 
nehir ve dere vb.) 

j) Ham Su: 

Herhangi bir arıtmaya tabi olmamış su ile ek arıtma işlemleri için arıtma tesisine alınan 
sudur. 

k) Bulanıklık Birimi: 

TSE-266 da belirtilen bulanıklık; Jackson türbidimetre'si veya kabul edilen diğer 
cihazlar ile ölçülen değerdir. Bulanıklık birimi, 1 miligram SİO2 in 1 litre damıtık suda 
meydana getirdiği bulanıklık değeri "1 Birim" dir. 

1) Etkili Alan: 

Köyün merkezine en fazla 700 mt. veya meskûn saha sınırına en fazla 300 mt. mesafe 
içinde kalan bölgeye verilen isimdir. 
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II. BOLUM 

MADDE: 5~ BELDE HAKKINDA GENEL BİLGİ 

a. İdari ve Coğrafi Durum: Beldenin adı, bağlı bulunduğu köy, İlçe ve il merkezini, en 
yakın il merkezine demiryolu, karayolu veya limana uzaklığı, beldenin en alçak ve en yüksek 
yerlerinin rakımı, yağışlar, yaz ve kış ulaşım durumu belirtilir. 

b. Ekonomik ve Kültürel Durum: Belde sakinlerinin geçim vasıtaları, geçim şekli, 
hastane, okul, cami, üretim kooperatifi, mezbaha, hamam gibi özel su ihtiyacı olan tesislerin 
yerleri ve özellikleri, büyük, küçük baş hayvanların adedi belirtilir. 

c. Nüfus ve nüfus hareketleri: Beldenin son iki sayımdaki nüfus değişiklikleri kasaba 
ve şehirlere göçler olmuşsa sebepleri etüt edilir. 

Bundan sonra, müstakbel nüfus aşağıda verilen formüllere istinaden hesapla tayin edilir. 

 

Çoğalma kat sayısının tayini:  

 

 

 

Bu formülde: 

P= Çoğalma katsayısı 

Ny= Beldenin son nüfus sayımı 

Ne= Beldenin bir evvelki nüfus sayımıdır. 

n= Bu iki nüfus sayımı arasındaki yıl adedidir. 

"P" nin değeri 3 ten büyükse P- 3, birden küçükse P= 1, =- 1 ile P= 3 arasında 
ise hesaplanan değer aynen alınır. Ancak  hizmetler için, hesap yapılmaksızın       P = 3 
kabul edilir. Projeler 30 sene sonraki ihtiyacı karşılayacak şekilde hazırlanır. Bunun 
için müstakbel nüfus aşağıdaki formülle hesaplanır. 

 
 

 
"t" son nüfus sayımında projenin hazırlanmasına kadar geçen yılların adedini 

göstermektedir. 
Askeri garnizonlarda müstakbel nüfus hesaplanmayacaktır. Ancak M.S.B. 

(İnşaat Emlak Daire Başkanlığı )ndan alman su ihtiyacı (Q ihtiyaç) esas alınacaktır. 
Birkaç üniteden teşekkül etmiş köylerde, köyün nüfus artışı esas alınmak 

suretiyle ünitelerin müstakbel nüfusları: Köyün son nüfus sayımındaki kişi sayısı 
toplam hane sayısına bölünerek bulunan hane başına düşen kişi, ünitedeki hane 
sayısı ile çarpılarak ünitenin son nüfus sayımındaki kişi sayısı bulunarak, köy için 
hesaplanmış olan gerçek "P" çoğalma emsali ünitenin çoğalma emsali kabul edilip 
müstakbel nüfus hesaplanır. 

Halihazır nüfusu bilinmeyen ünitelerin nüfusu; muhtarlıklardan alınacak, bu temin 
edilmediği takdirde yukarıda izah edildiği şekilde hesapla bulunacaktır. 
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d) Mevcut içme suyu Tesisleri: Beldede evvelce yapılmış bir içme suyu tesisi 
varsa, kaptaj, isale, depo, şebeke veya köy içi çeşme hatlarının ve çeşmelerin inşa tarzı 
ile kullanılan boruların uzunluğu tipi ve cinsi belirtilir. Ayrıca, bu mevcut tesisin 
kaptajında, çeşmelerinde ne miktar su bulunduğu fiilen ölçülerek tesbit edilir. 
İçilmekte olan suyun evsafı hakkında fikir edinilmesi için, kaptajında, deposunda, 
çeşmelerinde ne miktar su bulunduğu fiilen ölçülerek tesbit edilir. İçilmekte olan suyun 
evsafı hakkında fikir edinilmesi için, kaptajlarından ve çeşmelerinden su numuneleri 
alınıp kimyasal ve bakteriyolojik tahlilleri yaptırılarak dosyasına konulur. Belde 
sakinleri ihtiyaçlarını kuyulardan temin ediyorlarsa bunların yeri, verimleri ve sıhhilik 
durumları hakkında bilgi verilir. 

MADDE: 6- SU İHTİYACININ TESPİTİ : 

a) İnsan başına 100 It/gün/kişi dikkate alınarak toplam ihtiyaç hesaplanacaktır. Membada 
daha fazla su varsa ve ihtilaf yaratmıyorsa, 150 lt/gün/kişi miktarına kadar su isale 
edilebilir. 
 
Yatılı okullar, Tarım İşletme Müdürlükleri, Hastaneler, Sağlık Ocakları vb. Kamu 

hizmeti gören yerler için su ihtiyacı hesaplanırken; bu gibi yerlerin bağlı bulunduğu teşkilatlarla 
temas kurulması ile hesaplarda bu teşkilatların vereceği rakamlar göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

b) Hayvan ihtiyacı: Son nüfus sayımına göre köy ve kasabada ne miktar büyük ve küçük 
baş hayvan bulunduğu ilgili veteriner müdürlüğünden öğrenilmek suretiyle ve büyük baş 
hayvan için günde50 İt. küçük baş hayvan içinde günde 15 İt. sarfiyat itibar edilmek 
suretiyle hayvan su ihtiyacı hesaplanır. Veteriner Müdürlüğünden alınan belge etüd 
dosyasına konulacaktır. 
Akarsu, göl veya kuyulardan istifade edilerek hayvan su ihtiyaçları karşılanabiliyorsa, 

hesaplarda dikkate alınmaz. Keza terfili tesislerde hayvan ihtiyaçlarının terfi ile temini 
ekonomik olmadığından bu gibi durumlarda mecbur kalınmadıkça, hayvan ihtiyaçları 
hesaplarda dikkate alınmayacaktır. 

c) Fazla su isalesi: İnsan başına su ihtiyacı (Su ihtiyacının tesbiti) bölümünün (a) 
maddesinde açıklanmıştır. 

Ayrıca: 

1- Bir üniteye münferit bir tesisle ve cazibe ile su getirilmesi ve ihtiyaç 1.00 It/sn' 
nin altında olması halinde, isale edilecek debi miktarı; membada su bolsa ve 
ihtilaf yaratmayacaksa, 1.00 İt/sn. 'ye kadar çıkarılabilir. 

2- Bunun dışında: 

-  Turist celbeden mahallelerde yapılacak içme suyu tesislerinde, turist su ihtiyacı için, 
(özel işletmeler hariç) 

-  Köy tüzel kişiliğine haiz sanayi, maden vb. işletmelerin kurulması planlanan köy ve 
kasaba içme suyu tesislerinde, bu işletmelerin içme suyu ihtiyaçları için, 

 

Grup veya münferit içme suyu tesislerinin civarında kalan ve turistik önemi veya yeni 
işletmeler kurulması nedeni ile yakın bir zamanda meskûn hale gelmesi ve su talebinde 
bulunması muhtemel mahallerin su ihtiyacı için, 

Gerekçeleri açıklanmak ve ihtiyaç hesapları gösterilmek kaydı ile Bölge Müdürünün 
"Olur" vermesi şartıyla "Özel İhtiyaç" debileri etüt ve projelerde dikkate alınır. Bunlara ait 
evraklar da proje dosyalarına konulacaktır. 

d) Özel Durum: Belde ihtiyacının tamamının kaynaklardan karşılanması imkanlarının kısıtlı 
olduğu durumlarda, şahıs başına günlük su ihtiyacı asgari 40 İt/gün/kişi kabul edilerek 
hesap yapılmalı ve gerekirse hayvan ihtiyaçları hesaplarda nazari itibare alınmamalıdır. 
Ancak kaynağın mevsimlere göre maksimum verim süresinin de durumu dikkate alınarak 
ve yapılacak mukayese hesapları sonunda ihtiyaca tekabül eden debiyi geçiren isale ile 
günde adam başına 40 l t/gün/kişi 'ye göre hesaplanan debiyi geçiren isale bedelleri 
farkının uygunluğu da sağlanarak isale hattı, ihtiyaç debisine göre hesaplanmalıdır. 
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Böylece, hiç olmazsa kurak mevsimin dışında, üniteye biraz daha fazla su getirilmesi 
sağlanmalıdır. 
e) Membada ihtilaf çıkması halinde: 

1- Hali hazır kullanım amacını (sulama, değirmen işletme, hayvan sulama vb.) 
etkilemiyor ve membada yeterli su var ise, insan başına müstakbel içme ve kullanma suyu 
ihtiyaç hesabı 100 ile 150 lt/gün/kişi arasındaki değerler üzerinden yapılacaktır. 

2- Membada kullanım amacının dışında kalan su miktarı kişi başına 60 ile 100 
lt/gün/kişi miktarına kadar müstakbel insan içme suyu ihtiyacını karşılıyor ise; müstakbel insan 
içme ve kullanma suyu ihtiyaç hesapları bu değerler arasında yapılacaktır. 

3- Halihazır kullanım amacını etkileyen hallerde; uygun alternatif kaynak (yeraltı ve 
yerüstü suyu) bulunmadığı takdirde insan başına 60 lt/gün/kişi üzerinden müstakbel insan içme 
ve kullanma suyu ihtiyaç hesabı yapılacaktır. 

-  Hayvan içmesuyu ihtiyaçları: yukarıda (1) ve (2) nci maddelerde dikkate alınacak, 
diğer halde yörede (dere, göl, gölet vb. satıh suları) hayvan içmesuyu ihtiyacını karşılayacak 
kaynak bulunmadığı takdirde ilgili kurumların vereceği hayvan sayılarına göre hayvan içmesuyu 
ihtiyacı ilave edilecektir. 

-  Özel ihtiyaçlar bu şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen hususlar doğrultusunda 
sadece yukarıda (1) ve (2) nci maddelerdeki hallerde içmesuyu ihtiyaç hesaplarına  dahil 
edilecek; diğer halde kesinlikle dikkate alınmayacaktır. 

 

Hidrojeoloji: 

a) İklim: Meteoroloji rasatlarından istifade edilmek suretiyle ve mahallinde yapılacak 
soruşturmalarla beldenin asgari mevsimi tespit edilir. Beldede meteoroloji istasyonu yok 
ise civarındaki en yakın rasat istasyonunun ölçümlerinden istifade ile aylık, yıllık 
yağışlar tesbit edilecektir. 

b) Jeoloji: Kaptaj, isale ve depo mahallinin jeolojisi hakkında ve yeraltı suyundan istifade 
düşünüldüğünde mıntıkaların jeolojisi hakkında etraflı bilgi verilecektir. 

c) Mevcut sular: 1/25000, 1/100000 veya 1/200000 lik haritalardan da faydalanmak 
suretiyle etüt sahasında mevcut memba, yeraltı Ve satıh sularının hepsi etüde çıkmadan 
önce tetkik ve tespit edilir ve mahallin tetkikini- müteakip münasip ölçekli ve kotlu bir 
genel durum planında gösterilerek, sarfiyatları da fiilen ölçülerek belirtilecektir. 
Etüt sahasındaki sulardan kot itibari ile alçakta bulunanlar da raporda belirtilecektir. Bu 

sulardan isalesine karar verilen ile yakın alternatife ait olanların halen hangi maksatla 
kullanıldıkları sahipli olup olmadıkları, istimlaklarının icap edip etmediği, hazineye ait olup 
olmadığı gibi her türlü hukuki durumları tespit edilerek belirtilir. 

Talveg pınarlarının hakiki veya yalancı pınar olup olmadıkları araştırılacaktır. 
d) Debi ölçmeleri: Debi ölçmeleri asgari mevsimde yapılacaktır. İsalesi karar verilen 

kaynağın sarfiyatı uygun görülecek periyotlarla inşaat başlangıcına kadar kontrol 
edilmelidir. Memba verimi itibariyle kritik bir durum gösteriyorsa icabında hafriyat 
yapılmak suretiyle hakiki gözeler meydana çıkarılır ve bu suretle sarfiyatının da artıp 
arıtmayacağı tahkik edilecektir. 
Verimi 0,50 lt/sn.nin altında olan membalardan istifade düşünüldüğünde, bu gibi 

membalarda debi ölçmeleri asgari mevsimde en az birer ay ara ile üç defa yapılmalı ve kritik 
durumlarda tereddüt hasıl olması halinde, bu gibi membalardan kaçınarak daha uzaktaki bol 
sarfiyatlı membaın isalesine karar verilmelidir. 

Ayrıca, verimi 0,10 lt/sn.den az olan membalar alternatif olarak düşünülmeyecektir. 
Membaın verimi; 3,00 lt/sn.den az ise, ölçme 20r00 litrelik ölçü kabı veya gaz tenekesi 

ile 3,00-10f00 lt/sn. arasında ise 0,150 0,200 m3 lük sızdırmaz bir ölçekle, bunun üstünde ise 
savaklarla ölç- me yapılacaktır. 

Ölçümlerin tarihi ve ölçü metotları raporda mutlaka belirtilecektir. 
İhtiyaç kuyulardan karşılanacaksa, pompaj tecrübeleri mümkün mertebe asgari 

mevsime isabet ettirilir. Kuyu verimleri ve karakteristikleri, keson kuyular için varsa civardaki 
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adi kuyulardan yoksa açılacak tecrübe kuyusundan yapılacak 72 saatlik devamlı sağma tec-
rübesine istinaden kademeli olarak tayin edilecektir. 

Sondaj kuyusundan su temini halinde, asgari bir kuyu açılarak bunun karakteristikleri 
yine aynı esasa istinaden yapılacak sağma tecrübesi ile tayin edilecektir. Ancak açılmış bir adet 
sondaj kuyusunun ihtiyacı karşılayamayacağı hallerde projede yeni sondaj kuyularının açılacağı 
hususu belirtilecektir. 

Bu gibi durumlarda, sondaj kuyularının tesir mesafeleri ve tertip tarzı ile yeraltı suyu 
akış istikametleri hakkında lüzumlu malumat verilecek ve açılacak kuyu adedi tespit 
edilecektir. 

Daha önce muhtelif maksatlarla açılmış sondaj kuyularından istifade düşünülmeden önce 
kuyunun ne zaman açıldığı ve teçhiz çapları hakkında bilgi elde edilecektir. 

Bu gibi kuyuların beş seneden daha eski olanları ile dinamik seviyesine kadar teçhiz 
çapı asgari 8 " den daha az olanlardan istifade edilip edilemeyeceği mutlaka araştırılacak ve bu 
hususta etüt raporunda ve projede bilgi verilecektir. 

Teçhiz çapı 6" den küçük olan kuyulardan ancak ufki milli motopomplarla su 
çekilebileceğinden bu hususta da gerekli incelemeler yapılacak ve neticeleri raporlarda 
belirtilecektir. 

Dere kenarında kuyu açılması düşünüldüğü hallerde; dere yatağı malzeme cinsinin ve 
dere feyezan seviyesinin tespit edilmesi gerekecektir. 

Mevcut adi kuyulardan sıhhi yönden tedbirler almak ve bu kuyuların teknik yönden 
ıslahı yapılmak kaydı ile, istifade yönüne gidilecektir. 

Kuyu yerleri seçilirken, mevcut kuyulara bağlı kalmak doğru değildir. Lüzumlu 
hidrojeolojik etütler yapılarak beldeye en yakın ve uygun kuyu yeri tayin ve tespit edilecektir. 

Drenajla su temini söz konusu olduğunda ve kritik durumlarda jeoloji mühendisinin 
görüşlerine uygun şekilde drenaj hafriyatı yaptırılır ve elde edilen debi ölçülerek tesbit edilir. 
Netice müsbet ise kazıya uygun drenaj projesi ile birlikte tesis projesinin tanzimine geçilmeli 
aksi halde durum tespiti yapılarak bu uygulamadan vazgeçilecektir. 

Vadilerde yeraltı bendi yapmak suretiyle su toplamak söz konusu olduğunda vadi yatak 
malzemesi cinsi, geçirimli tabaka derinliği sondajlarla fiilen tespit edilecek ve alınacak her en 
kesit üzerinde lüzumlu bütün bilgiler gösterilecektir. Buna göre bendin inşası kararlaştırılan 
noktanın talveginde tecrübe kuyusu açılarak elde edilecek debi ölçü ile tespit edilmelidir. Ölçü 
neticesi müsbet olursa proje çalışmalarına geçilecektir. 

e) Su tahlilleri: İsalesine karar verilen membalarla, yakın alternatife ait membalardan ve 
mevcut çeşmelerden ilgili TSE standardına uygun olarak numuneler alınır kimyasal ve 
bakteriyolojik analizleri yaptırılarak raporlarından birer suret etüt raporlarına ve proje 
dosyalarına eklenecektir. 

Su numuneleri üzerindeki etikette, numunenin hangi beldenin hangi membaına ait 
olduğu numuneyi alan kimya mühendisinin ismi ve numunenin alındığı tarih mutlaka 
kaydedilecektir. 

Tahlil neticeleri menfi olan sulardan tekrar numuneler alınarak tahlile gönderilecek  ve 
evsaf hakkında kesin bilgi elde edilecektir. 

Kuyulardan bakteriyolojik analiz için numune alınacağı zaman önce litresinde 10 mg 
aktif klor bulunan bir çözelti ile dezenfekte edilmelidir. Bunun için kuyu içindeki beher m3 suya 
10 litre klorlu çözelti dökülüp ve 24 saat beklenecektir. 

Kaplıca sularından istifade zarureti hasıl olduğunda bu gibi suların suhuneti termometre 
ile ölçülerek raporlarda belirtilecektir. 

TSE standartlarına uygun hale getirilemeyen sular içme suyu  olarak kullanılmayacak ve 
isalesi yapılmayacaktır. 

Satıh sularından istifade edilmesi: 

Yörede ve çevresinde hiçbir şekilde memba ve yeraltı suyu bulunamadığı takdirde satıh 
sularından içme suyu temini yoluna gidilmelidir. Satıh sularından istifade edilmesi 
düşünüldüğünde, yörede geniş bir memba ve yeraltı suyu araştırması ilgili teknik elemanlar 
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tarafından yapılarak bu çalışmalar evvela etüt raporu ile tespit  edilmelidir. Etüt raporunda 
uygun memba, pınar gibi kaynakların bulunamaması halinde; bu sefer yeraltı suyu araştırılması 
cihetine gidilerek HJE raporu tanzim edilmelidir. HJE raporunda uygun yeraltı suyu tesbit  
edilememesi halinde yine aynı HJE raporu ile satıh suyu araştırması yapılarak netice bu raporda 
karara bağlanmalıdır. 

Satıh sularından içme ve kullanma suyu temini yoluna gidilmesi halinde bulanıklık  
testleri ve kimyasal analizler yapılmalı, zararlı atıklarla kirlenme konusu da; 2872 Sayılı Çevre 
Kanunu 'na göre hazırlanan (4.9.1988-Sayı: 19919 Resmi Gazete 'de yayınlanmıştır.) "Su 
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" ve konu ile ilgili yayınlanacak diğer kanun ve yönetmelikler de 
dikkate alınarak incelenecektir. 

Bulanıklıkla ilgili ham su numuneleri suyun alınacağı noktadan (gölet, göl, baraj, ırmak 
vb.) periyodik aralıklarla (30 veya 15 günde bir) alınmalı ve debi ölçümler ide yapılmalı, ayrıca 
havzaya düşen her yağış sonrasında ilave numuneler alınarak bulanıklık testleri ve gerekli diğer 
analizler yapılmalıdır. 

Bulanıklığın ortalama 30 birim olması halinde (azami 50 birime kadar) yavaş kum 
filtreler kullanılması tercih edilmelidir. Bu bulanıklık sınırları içerisinde hızlı kum filtrelerinin 
de (açık, kupalı-basınçlı filtreler) kullanılması düşünülmelidir. Hızlı filtrelerden çıkan su 
istenilen bulanıklık derecesine düşürülemediği takdirde ve bulanıklığın 50 birimin üzerinde 
bulunan ham suların arıtılmasında ön çökelme veya flokülasyon tesisleri dikkate alınacaktır. 

Satıh sularından filtrasyon ile içme ve kullanma suyu temini halinde  sadece ham suyun 
bulanıklığının giderilmesi düşünülecek, kaynaklar bu duruma göre seçilerek diğer tasfiye 
işlemlerini gerektirecek kaynaklar dikkate alınmayacaktır. 

Filtre işlemi ikmal edilmiş su, kullanıma arz edilmeden önce teknik kurallara uygun 
olarak klorlama ile dezenfeksiyonu yapılacak tır. 

4- Tesislerin mukayesesi: 

Etüt sahasındaki bütün kaynaklar etüt raporundan belirtilmeli, miktar ve kalite itibariyle 
yeterli olanlar arasında alternatif mukayeseleri yapılarak uygun olanı seçilmeli ve buna göre 
karar verilmelidir. 

Bu mukayesede aşağıda verilen tablodan yararlanılacaktır. 

 

Tesislerin Tercih Mukayese Tablosu 
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Etüt raporunda tespit edilen alternatiflerin, tercih edilen tesisin tipinin seçilmesinde; 
yıllık işletme giderleri mukayesesi kullanılacak ve tablodaki katsayı ile çarpılarak en ucuz 
olanı seçilecektir. Ancak mukayeseye, alternatiflerdeki Ortak tesislerin işletme giderleri dahil 
edilmemelidir. Bir örnek aşağıda verilmiştir. 

Mukayese örneği t Etüt ve Hidrojeolojik etüt raporunda tespit edildiği kabul edilen 3 
alternatife göre 

a- (2) sıra No.daki sistemin yıllık işletme maliyeti: ₺ 10.995.000, 

b- (5) sıra no.daki sistemin yıllık işletme maliyeti : ₺  6.642.000. 
c- (7) sıra no.daki sistemin yıllık işletme maliyeti : ₺ 5.710.000 olsun. 

Bu maliyetler tablodaki kat sayılarla çarpıldığı zaman: 

g)  1,25 x 10.995.000- = 13.743. 750,- 

h)  1, 70 x 6.642.000= 11.291.400;- 
i )  2,50 x 5. 710.000,- = 14.275.000-  itibari değerlerini buluruz. Bu değerlerin en 

küçük olanı (b tipi) seçilecek alternatiftir. 
Terfili  veya  tasfiye tesislerini içeren projelere karar verilirken kullanacakların tesisi 

çalıştırabilmeleri de göz önünde bulundurulmalı, ekonomik ve teknik yönden tesisin 
çalıştırılamaması halin de bu alternatiften vazgeçilecektir. 
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5) Kaynakların hukuki durumu: 

7478 sayılı "Köy İçme suları Hakkında Kanun", 3202 sayılı "Köye Yönelik Hizmetler 
hakkında Kanun" iyice tetkik edilecek ve isalesine karar verilen kaynağın tahsisi halinde do-
ğabilecek ihtilaflar ve bunların ne suretle halledilebileceği ve bu hususta ne kadar masraf 
edileceği raporda detaylı olarak belirtilecektir. 

İstimlak veya tazminat bedellerinin soruşturma ile takdiri yapılıp keşiflerde nazarı itibare 
alınması sağlanacaktır. 

Proje dosyalarına tahsis kararı konulacaktır. Tahsis kararı herhangi bir şekilde gecikmiş 
olan işlerin inşaatlarına, tahsis kararı gelinceye kadar başlanılmayacaktır. Keza, tahsis kararı 
alınmadan proje ile ilgili arazi çalışmalarına geçilmeyecektir. 

Etüt raporunun tasdikini müteakip derhal kaynağın tahsis işlemlerine başlanmalı 
mümkün olan en kısa zamanda sonuçlandırılarak ilgili evrak etüt raporu dosyasına konmalıdır. 
Bu işlemler ikmal edilmeden kesinlikle proje çalışmaları ve yapıma geçilmeyecektir. 

 
6) Halk  yardımı ve öncelik hesapları: 

Halkın yapacağı, gönüllü nakit, işçilik ve malzeme gibi yardımlar, mutlaka bir 
taahhütnameye bağlanacak ve parasal yardımların ilgililerce usulüne göre ilgili vezneye bir 
makbuz karşılığında yatırılması ve makbuzun bir suretinin mümkün olduğu taktirde proje ev-
rakına eklenmesi sağlanacaktır. Ayrıca, yardım taahhütlerinin birer suretinin etüt ve proje 
dosyalarına konulması da temin edilecektir. 

Öncelik hesaplarında, nüfus puanı hesaplanırken hayvan sayısı nazari itibara alınmayıp 
sadece insan sayısına göre işlem yapılacaktır. 

Suya ihtiyaç puanı bulunurken, projeye dahil her ünite ayrı ayrı ele alınacak ve ünitelerin 
ortalama suya ihtiyaç puanı yeküne dahil edilecektir. 

Maliyet puanı hesaplanırken, projenin her kısmının keşfi nazari itibara alınacak, projesi 
sonradan verileceği belirtilen kısımların (depo, şebeke vb.) bu safhada takribi bedelleri genel 
keşfe ilave edilecektir. 

Birlik kurma puanının verilebilmesi için, gruba dahil Köyler arasında usulüne uygun 
şekilde birlik kurmuş olması ve bunun protokole bağlanarak tasdik ettirilmiş olması gerekir. 
Bu tasdik ettirilen protokol, proje dosyasına mutlaka konulacaktır. 

2032 sayılı "Köye Götürülen Hizmetlerden Hiçbir Adla Katılma Payı Alınmaması 
Hakkındaki Kanun" un adını ve 1.ci maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin 2770 sayılı 
"Köye Götürülen Hizmetlerden Gönüllü Katkılar Dışında Katılma Payı Alınmaması Hakkında 
Kanun" gereğince "Devlet ve Devlete Bağlı Kuruluşlarca Köye Götürülecek Hizmetler İçin Köy 
Halkının Gönüllü Katkıları Hizmetlerin Programa alınmasında ve Yürütülmesinde Bir Öncelik 
Sağlanmayacak Şekilde Değerlendirileceğinden" gönüllü katılımlar öncelik hesabında dikkate 
alınmayacaktır. 

Öncelik hesabı aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 

1) Suya ihtiyaç puanı: 

a)  Etkili alan içindeki sıhhi ve sıhhi olmayan hiç su mevcut değilse: (100 puan) 
b)  Etkili alan içinde sıhhi olmayan ve "İçilmez" su ile hayvan ihtiyacı 
karşılanabiliyorsa ve insan için bu sahada sıhhi veya sıhhi olmayan hiç su yoksa: (80 
puan) 
c)  Etkili alan içinde sıhhi olmayan ve "İçilmez" su ile mevcut insan ve hayvan 
ihtiyacı karşılanabiliyorsa insan ihtiyacının karşılandığı şekilde, dere, gölet, sarnıç 
kirlenmeye müsait kuyu vs. gibi teknik olmayan imkanlar ise: (60 puan) 
d)  Etkili alan içinde sıhhi olmayan ve "İçilmez" su ile mevcut insan ve hayvan 
ihtiyacı karşılanabiliyorsa ve insan ihtiyacının karşılandığı şekilde, halen sıhhi su temin 
edilemeyen kaptaj isale depo veya çeşme gibi tesisler ise: (40 puan) 

Etkili alan içinde mevcut insan ihtiyacı sıhhi tesis ve "İçilebilir" su ile karşılanabiliyorsa ve 
hayvan için adı geçen sahada sıhhi veya sıhhi olmayan hiç su yoksa: (20 puan) 
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f) Etkili alan içinde mevcut insan ihtiyacı sıhhi tesis ve "İçilebilir" su ile 
karşılanabiliyorsa ve ayrıca hayvan ihtiyacı içinde adı geçen sahada sıhhi veya sıhhi 
olmayan su mevcutsa:(O puan) 

g) Etkili alan içinde mevcut insan ve hayvan ihtiyaçları ancak kısmen karşılanabiliyorsa 
puanlar aşağıdaki formüllerle hesaplanacaktır. 
 
Hayvan suyu ihtiyaç puanı: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Nüfus puanı : 
Mevcut nüfus esas alınır ve her 30 nüfus için 1 puan verilir. Grup köy halinde, toplam 

nüfus köy ve kasaba sayısına bölünerek ortalama nüfus hesaba esas alınacaktır. 
3) Maliyet puanı : 

Keşif bedeli ve mevcut nüfus esas alınarak, Keşif/Nüfus oranının her 1000 TL. si için 
(-1 puan) verilecektir. 

4) Grup köylere ait birlik puanı : 
   2    Köylük    gruplar        için         5 puan 

3-5      " " "             10   " 

6-10   " " "            15   " 

               11-20  "                    "               "              20 " 

21-50 "                 ‘’              "            25 " 

51 e daha büyük gruplar için 30 puan verilecektir . 
5) Özellik puanı : 

Dağ Köyleri, orman ve hudut köyleri için 15 puan verilecektir. 

6) Mevcutta sıhhatli suyu olsa bile; Belediyelerin, birliklerin vs. arıtılmış sağlıklı içme 
suyuna entegre olacak köyler için 15 puan verilecektir. 

III-BÖLÜM 

ETÜT RAPORUNUN TANZİMİ : 

Bu şartnamenin bölge hakkında genel bilgi, su ihtiyacının tespiti, hidrojeoloji, 
getirilecek suyun seçilmesi, kaynakların hukuki durumu ile öncelik hesapları bölümlerinin 
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gereği olarak, arazide ve bürodaki çalışmaların sonucunu gösteren, bununla ilgili gerekli 
izahatı veren, lüzumlu hesap, keşif, taahhütname, kroki ve haritaları ihtiva eden etüt raporu 
tanzim edilecektir. 

Etüt raporu; incelenen havzadaki su imkânları ile su ihtiyaçlarını karşı karşıya koyarak, 
ele alman havza içindeki yerleşim yerlerine en ekonomik şekilde nasıl su temin edileceğini 
gösteren ve bunun için gerekli hesap, keşif ve bilgileri de kapsayan bir rapor olacaktır. 

Etüt raporu, bir yerleşim yerine getirilecek suyu belirlemesi yanında, bu suda bir 
azalma olması veya ihtiyacı karşılayamaz duruma gelmesi halinde tesisi takviye edecek suları 
da gösterecek buna ait bilgi, keşif ve haritaları da kapsayacaktır. 

ARAZİ VE BÜRO ÇALIŞMALARI: 

İsalesine karar verilen membalar kesin olarak belli olduktan sonra arazi çalışmalarına 
geçirilecektir. 

a) Kat 'i projelere ait arazi ve büro çalışmaları: 

Şeritvari haritanın alınmasına başlanılmadan evvel 1/25000 ölçekli harita üzerinde etüt 
kademesinde tespit edilen güzergah arazi gezilerek görülür. Yapılması uygun görülen 
değişiklikler 1/25000 ölçekli harita üzerinde işaretlenir. Bu değişikliklere karar verirken isale 
hattının, kaptaj ile depo veya köy içi ayrım noktaları arasında mümkün olduğu kadar kısa boru 
döşemesine ve sanat yapısı yapılmasına elverişli, yollara yakın ve ekonomik olmasına bilhassa 
dikkat edilecektir. Keza, batak ve heyelanlı arazilerden isale hattının kesinlikle geçirilmeme s 
ine çalışılacaktır. 

Büyük grup köy projelerinde, su dağıtım sisteminin tespiti konusunda etüt kademesinde 
herhangi bir alternatif düşünülmemişse, proje hazırlanması safhasında bu konuda en az 2 
alternatif düşünülecek ve bunlardan ekonomik olan mukayese hesapları yapılmak suretiyle tayin 
edilecektir. 

İsale güzergahına ait şeritvari harita en az yüz metre genişliğinde (tespit edilen boru 
hattının 50 mt. sağında ve 50 mt. solunda alınmak üzere) alınacak ve beher hektarında da en az 
15 takeometre noktası bulunacaktır. Bunun ölçeği genellikle 1/2000 olmalıdır. Engebeli 
arazilerde ölçek 1/1000 olarak alınacaktır. 

Alınacak şeritvafi haritaya arazide tespit edecek ve ileride kat'i projede seçilen boru 
hattının araziye aplike etmeye yardımcı olacak poligon hattı ve bunun some noktaları arazide 
inşaatın bitimine kadar kaybolmayacak şekilde beton kazıklarla tespit edilecektir. Mühim 
some noktalarını belirten beton kazıkların kaybolması halinde bunların yerlerinin tekrar 
bulunabilmesine hizmet edecek tabii ve suni röperlere bu some noktaları bağlanacaktır. 

Aynı zamanda boru güzergahı olarak seçilmeyecek olan poligon hattı muhakkak kırık hat 
olarak teşkil edilecek, some açıları ve someler arasındaki yatay mesafeler sıhhatli olarak 
ölçülecektir. Bunun için ölçümler karşılıklı olmak üzere ikişer defa yapılacaktır. Bu some 
noktaları, tahmini güzergah civarında ve en fazla 250 mt. aralıklarla olacak şekilde seçilecektir. 
Yapılacak beton poligon taşları. 0.15 x 0.15 üst, 0.20 x 0.20 taban ebadında ve 0.50 mt. yük-
seklikte olacaktır. 

Some ve Poligon noktalarının kotları  nivo ile gidiş-dönüş olarak belirlenecek, poligon 
kenarları da takeometre ile karşılıklı rasatlarla kontrollü olarak 2 defa ölçülecektir. Poligon 
açıları ise takeometrenin (dürbünün) birinci ve ikinci durumu ile ölçülerek ortalaması 
alınacaktır. 

Güzergahlar, sel yataklarından ve derelerin birleşim noktalarından kaçınılacak şekilde 
tayin edilecektir. 

Güzergahın üzerinde heyelana maruz olabilecek kısımlar çok engebeli ormanlık ve 
bataklık sahalar ve genel olarak isale hattının geçirebilmesi için ilerde zorluklarla 
karşılaşılacak özel araziler bu haritalarda tafsilatlı ve daha geniş olarak belirtilmeli ve bütün 
lüzumlu bilgilerle teçhiz edilmelidir. Fazla engebeli yerlerden kaçınabilmek için gereğinde 
güzergahta değişiklikler yapılacaktır. 

Güzergahı kesen her nevi yollar, akarsular, hattı içtimalar haritalarda belirtileceği gibi 
icabına bunların nasıl geçilebileceğine ait bilgiler verilmelidir. Ayrıca, akarsuların en az bir 
yerinde enine kesiti ve yeterli uzunlukta da boyuna kesiti alınarak ve bu kesitler üzerinde 
mahallindeki izlerden tespit edilen taşkın seviyesi de işaretlenecektir. 
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Bir dere kenarında keson kuyu açılması halinde, dere ile keson kuyu yerini içine alan bir 
en kesit alınarak bu en kesit üzerinde maksimum taşkın seviyesi yerinde yapılacak 
soruşturmalarla tespit edilerek gösterilecektir. 

Arazi ölçmelerinin yapılması sırasında projeye dahil köy ve kasabaların mevcut 
durum planı en az boruların geçeceği mevcut yol ve sahaları içine almak ve Okul, Cami 
gibi mühim binalarla, mevcut meydanları göstermek üzere hazırlanarak şeritvari haritaya 
bağla- 'nacaktır. Bu şartnamede belirtilen esaslar dahilinde  ve köy veya kasabanın idari 
organlarının fikri de alınarak tesbit edilen çeşme yerleri mevcut durum planı üzerinde 
belirtilecektir. 

Arazi ölçmelerinin genel olarak yukarıda açıklanan hususlara göre yapılması esas 
olmakla beraber, idarenin müsaadesi alınmak şartıyla, memba ile su verilecek yer arasındaki 
mesafenin kısa ve düz olmaları hallerinde şeritvari harita alınmadan direk aplikasyonla 
boyuna kesit çıkartılması mümkündür. Bu durumda poligon hattı aynı zamanda boru hattı 
olacağından ona göre seçilecektir. 

Boru hattının kırık teşkil ettiği noktalar yine beton kazıklarla tesbit edilecek ve 
bunlardan mühim olanlar yine doğal ve yapay röperlerle bağlanacaktır. 

Boru hattının köşe noktaları ve bu köşe noktalarının arasında kalan ara kazıkların 
kotları karşılıklı olmak üzere iki kere yapılacak nivelmanla tayin edilecektir. Kazıklar ve 
köşeler arasındaki ufki mesafeler şenaj yapılacak ölçülecektir. 

Terfi hatlarına ait profiller her iki durumda da mutlaka hassas nivelman  yapılarak 
çıkartılacaktır. 

Su alma tesislerinin, arıtma tesislerinin, depoların ve mühim sanat yapılarının inşa 
edileceği yerlerin 1/200 ölçekli detay plankoteleri alınacak ve plankoteler üzerinde bu gibi 
tesisler ölçekli olarak gösterilecektir. 

Arazi çalışmaları tamamlandıktan sonra büro çalışmalarına geçilecektir. 
Büro çalışmalarında: 

1) Bilhassa mühim olan grup köylerinin arazi ölçmeleri sırasında tesbit edilen poligon 
hattı, koordinat hesapları yapılarak çizimlere geçilmelidir. 

2) Poligon noktalarının koordinat değerlerine dayanarak detay noktaları, minkale 
yardımıyla işlenecektir. 

3) Tesviye eğrileri, düz arazilerde 1-2 metrede bir, engebeli arazilerde de 5 metrede bir 
geçirilecektir. 

4) Arazide tespit edilen mühim özellikler, güzergah boyunca arazinin klas ve bitimi  
durumları, kayalık olan bölgeler, mezarlık, ağıl, dam, zeytinlik, bağ, yetişmiş orman, 
kavaklık, incirlik, fundalık, bataklık, heyelanlı bölge sınırı ve varsa mevcut isale 
tesisleri özel işaretlerle şeritvari harita üzerinde belirtilecektik. 

\ 

5) Şeritvari haritanın poligon hattı ve bunların some noktalarına ait yatay dönüş açıları, 
kotları, some noktaları arasındaki yatay mesafeler ve somelere ait doğal ve yapay 
röperlerin yerleri ile bunların some noktaları olan yatay dönüş açıları şeritvari harita 
üzerinde detaylı bir şekilde gösterilmelidir. Direk aplikasyonla hazırlanan projelerde 
tasviye eğrileri hariç diğer hususlar yine aynen gösterilecektir. 

6) Her paftaya, haritaya ait ölçek ve yön işareti konulacaktı 
7) Güzergah haritaları idarece tip olarak kabul edilen basılı aydıngerlerle çizilecektir. 
8) Ayrıca tatbikat projesi yapılmasına lüzum görülmeyen emaneten yapılacak işlerde, kat'i 

proje kademesinde seçilen boru hattı mutlaka araziye aplike  edilecek ve nivelmanla 
profili çıkartılacaktır. 

9) Şeritvari harita alımında ve büroda değerlendirilmesinde kotlar mahallin rakamına bağlı 
olarak tayin edilmelidir. Hiçbir zaman itibari kota göre şeritvari harita kotlarının tayin 
edilmesi yönüne gidilmeyecektir. 
Etüt raporu tasvip edilmeyen işlerin, arazi ölçmeleri yapılmayacak ve kat'i projeleri 

hazırlanmayacaktır. Etüt raporunda bulunmayan bir alternatife göre kat'i proje hazırlanması 
gereken hallerde veya alternatif değişikliği yapılan hallerde dahi etüt raporu bu duruma göre 
yeniden tanzim edilecektir. 
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Genel olarak su kaynağının, gruba  dahil  ünitelerin miktarının ve buna benzer hususların 
değişmesine sebep olacak hallerde yukarıda belirtildiği gibi detaylı etüt raporu hazırlanmaz ve 
istenilen dokümanlar verilmezse bu gibi projeler tasdik edilmeyecektir. 

Herhangi bir projeye ait arazi ölçmelerini yapmak üzere iş mahaline giden arazi ölçme 
ekibi : 

1) Malzeme ocaklarının yerlerini tespit edecek ve nakliye güçlükleri hakkında bilgi 
verecektir. 

2) Membaların debisini mutlaka ölçecektir. 
3) Membalardan su numuneleri alarak bunların tahlillerini yaptırmak üzere gerekli 

işlemi yapacaktır. 
4) Boru güzergahının klas durumunu tespit edecektir. 
5) Şeritvari harita üzerine rastlayan her türlü  yol, dere vb. gibi mühim 

hususların isim ve yerlerini tespit edecek ve projenin yapılmasına tesir ve 
hizmet edebilecek her türlü mühim bilgileri toplayacaktır. 

Arazi ölçme ekibi; Yukarıda 5 madde halinde açıklanan hususları içine alan rapor ile 
birlikte arazi ölçmelerini, toplanan bilgilerin değerlendirileceği ilgili büroya teslim edecektir. 
Büroda şe- ritvari harita hazırlandıktan ve arazi ölçme ekibinin tanzim ettiği rapor revize 
edildikten sonra bunlar ilgili Müdürlüğe tasdik ettirilecek ve daha sonra bütün dokümanlar 
projeyi hazırlayacak teknik elemana teslim edecektir. 

  b) Tatbikat projesine ait arazi ve büro çalışmaları ve sair hususlar ; 
Tatbikat projesine ait arazi çalışmalarına geçilmeden evvel, ekonomik isale güzergahının 

tespit edilmesi gerekir. Bunun için önce, kat'i projede, kat'i projesi yoksa istikşafi etüt raporunda 
tespit edilen güzergah arazi gezilerek görülür. Yapılması düşünülen varyantlara ait mukayese 
hesapları yapılır ve neticesinde de en ekonomik ve arazi şartlarına göre en uygun olan son 
güzergah seçilir. 

Takeometrik şeritvari haritanın alınmasına başlanırken son güzergah içinde kalacak 
tarzda seçilen ve bu haritayı araziye bağlamaya yarayacak ve aynı zamanda hiç bir şekilde boru 
hattı olarak seçilmeyecek olan poligon hattı ve buna ait some noktalarının doğal ve yapay 
röperleri arazide beton kazıklarla tesbit edilir. Poligon hattı, some noktalarının arası 250 
metreden az olacak ve kırık hatlar teşkil edecek şekilde tertiplenecektir. 

Poligon hattına ait some noktalarının kotları nivelman ile,ara mesafeleri ve yatay dönüş 
açıları takometre ile ve gidiş-dönüş olmak üzere topografik  kaidelere uygun olarak ölçülecektir. 

Bundan sonra, some noktalarında istifade ile, şeritvari harita için lüzumlu bütün ara 
noktaların ölçmeleri yapılacaktır. 

Şeritvari harita alımı ile. diğer hususlar, kat'i proje bölümünde bahsedildiği şekilde 
yapılacaktır. 

Şeritvari harita kat'i proje bölümünde bahsedildiği şekilde tafsilatlı bir şekilde çizilecek 
ve bunun üzerinde, poligon hattına ait bütün ölçme değerleri gösterilecektir. 

Yukarıda anlatıldığı tarzda çizilen şeritvari harita üzerinde en ekonomik boru hattı, 
icabında mukayese hesapları da yapılarak ve mümkün olduğu kadar tahliye ve vantuzlardan 
kaçınılarak ve sanat yapısı ihtiyacını en aza indirecek şekilde büroda geçirilecektir. 

Bu kademedeki çalışmalardan sonra, büroda geçirilen güzergah arazide incelenecek  ve 
yapılması gerekli görülen veryantlarda arazide tesbit edildikten sonra geçirilebilecek boru 
batlarının en ekonomiği ve en uygun olduğuna kanaat getirilen son boru hattı ve bununla ilgili 
dokümanlar hazırlanacaktır. 

Bütün bu çalışmalardan sonra son boru hattı, poligon hattından faydalanılarak araziye 
aplike edilecek ve boru hattının kırık teşkil eden noktaları beton, bunların arasındaki tafsilat 
noktaları da ahşap kazıklarla araziye sabitleştirilecektir. 

Boru hattı profili, gidiş-dönüş olmak üzere iki defa hassas nivelman yapılarak 
çıkartılacak ve kazıklar arasındaki yatay mesafelerde gidiş-dönüş olarak şenaj yapılarak 
ölçülecektir. 

Boru hattı profilinde, arazi tamamen düzde olsa kazıklar arası 50 metreden fazla 
alınmayacak ve arızalı arazilerde de her kırık noktanın kotu ve ara mesafesi mutlaka tesbit 
edilecektir. 
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Köy alanını içine alacak şekilde takometrik şeritvari haritalar da alınacak ve bunlar 
isaleye ait şeritvari haritaya bağlanacaktır. 

Gerekli görülen köylerde, kasabalarda ve askeri garnizonlarda şebeke sistemi ile su 
dağıtılacağına göre; bu gibi ünitelerin imar planları veya mevcut durum planları varsa 
bunlardan istifade edilecek, aksi halde fiilen ölçüm yapılarak mevcut durum planları çıkar-
tılacaktır. Bu planlarda, yapılması düşünülen çeşmelerin yerleri ve öncelikle inşaatları yapılacak 
boru hatlarının sınırları tesbit edilecektir. 

Şeritvari haritanın ve köyiçi ile şebeke plankotelerinin alınmasında ve boru hattının 
arazide sabitleştirilmesinde kullanılan bütün beton kazıkların inşaatın bitimine kadar 
muhafazası, sağlanacaktır. 

Tatbikat projesine ait şeritvari haritanın büroda çizim şekli, bu haritaya ait poligon 
hattının ve bunun some noktalarının detaylı bir şekilde gösterilmesi hususları, araziye ait 
mühim özelliklerin haritada gösterilmesi ve derelere ait diğer ilave detaylarında alınması 
konuları kat'i projeler bahsinde anlatıldığı gibi olacaktır. 

Tatbikat projelerinde sanat yapılarına ait 1/200 detay plan koteleri daha detaylı olarak 
alınmalı ve sanat yapısı hafriyat miktarı az çıkacak ve irtibatlandırmalar en iyi şekilde olacak 
şekilde ölçekli olarak bu plankoteler üzerine yerleştirilmelidir. Ayrıca en az iki kesit 
alınarak1sanat yapılarının durumlarına göre hafriyat kotları bu kesitler üzerinde gösterilecektir. 

Kat'i proje tamamlandıktan sonra tatbikat projesinde şeritvari harita alınmasına lüzum 
yoktur. Bu durum kat'i projedeki boru hattı kat'i projeye ait poligon hattından faydalanılarak 
koordinat esasına göre araziye aplike edilmeli ve yukarıda anlatılan esaslara göre de profili 
çıkartılmalıdır. Boru hattının araziye aplikesinde, hattın yatayla kırık teşkil eden köse 
noktalarına yine beton kazıklar ve bunlar arasında kalan detay noktalarına da ahşap kazıklar 
çakılacaktır. 

Boru hattına ait planda, bu köşe noktalarının kotları, yatay dönüş açıları ve yatay ara 
mesafeleri mutlaka gösterilecektir. 

İsalenin bazı kısımlarında kat 'i güzergahına göre değişiklik yapılması zorunlu 
görüldüğü hallerde, bu kısımlar için yine yukarıda anlatıldığı şekilde şeritvari harita 
çıkartılacaktır. 

Bu çıkartılacak şeritvari harita üzerinde en uygun boru hattının geçirilmesi, bunun 
araziye aplike edilmedi, isale hattı profilinin çıkartılması ve buna benzer hususlar yukarıda 
anlatılanlar aynen uygulanacaktır. 

Bu gibi kısımlara ait isale planında, ayrıca kat'i projeye ait boru hattında kesik hatlarla 
gösterilecektir. Keza bu değişikliğe neden lüzum görüldüğü bununla ilgili mukayese hesapları 
vb. hususlarda proje gerekçe raporunda etraflı olarak bilgi verilecektir. 

IV. BÖLÜM 

I. PROJENİN HAZIRLANMASI : 

a) Suyun kaptajı: İsalesine karar verilen su kaynağının bulunduğu mahallin 1/200 
ölçekli plankotesi üzerinde, kaptajın konumu gösterilip ve plan üzerinde kaynağın çıkış yeri 
açıkça belirtilecektir . 

Bu plankote üzerinde, kaptaj koruma tel örgüsünün sınırları belirlenerek işaretlenecek 
ve kaptajın en ve boy kesitleri 1/20 ölçeğinde projelendir ilecektir. 

Drenajla su toplanan hallerde, deraj hatlarının planda tertip tarzı, uzunluğu, en ve boy 
kesitleri üzerinde de derinlikleri, profilleri gösterilecek, temizlik, ve muayene için her 40-60 
m. de en az 75x75 cm iç alanı olan birer muayene bacası konulacaktır. 

Drenler mümkün olduğu kadar geçirimsiz zemine oturtulacak, aksi halde 0.15 m. 
kalınlığında bir beton yastık üzerine konacaktır. 

Drenaj sahasında en düşük su seviyesi tesbit edilecek ve drenler bu seviyeden en az 1 ila 
1,5 m. aşağıda döşenecektir. 

Dere yataklarında tesis edilecek yeraltı bentlerinde, bent tabanı geçirimsiz zemine kadar 
indirilecek ve bent boyu belirtilecektir. 
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b) Kuyular: Kuyu yerleri, yüzeysel kirlenmeye meydan verilmemek üzere meskûn 
sahalardan uzakta, mümkünse taşkın seviyesinden yüksekte, bu mümkün olmazsa 
taşkına karşı tedbir alınarak ve mümkün olduğu kadar servis yollarına ve beldeye 
yakın olarak seçilecektir. Hafriyatı elle yapılacak tecrübe kuyularında kuyu içi çapı 
2.50 m. den fazla olmayacaktır. 
Projeler, kuyu hesapları birkaç kuyu olması halinde tesir mesafeleri, statik ve dinamik 

seviyeler, mukavemet hesapları, gerekli plan ve kesitler ve detay resimlerini ihtiva edecektir. 
Birkaç kuyu sifon ile bir ana kuyuya bağlanacaksa, kuyu ara mesafeleri enaza 

indirilecek ve sifon hatları toplama kuyusuna doğru 0.005 eğimle yükseltilecektir. 
Alüvyoner zeminlerde açılacak tecrübe ve keson kuyularında mümkün olduğu kadar 

takdirde geçirimsiz tabakaya kadar inilecek ve krepini geçirimsiz zeminden veya filtre 
üstünden en az 0.50 m. yukarıda olacaktır. 

Kuyu cidarındaki barbakanlar limit sürükleme hızına göre tayin edilecek ve icabında 
barbakanlar metalden bir tel kafes ile donatılacaktır. 

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

İşletme debilerine karşılık olan dinamik seviyeler, motopomp döşeme kotları 
projelerde açıkça belirtilecektir. 

Büyük debilere ihtiyaç bulunması halinde adi kuyuların yatay drenlerle donatılması 
düşünülecektir. 

Derin kuyu, filtrelerinde giriş hızları limit hızları aşmıya- cak ve boru iç çapları yüksek 
hızlar sebebiyle, fazla yük kayıpları olmayacak şekilde ve standart derin kuyu pompaları 
çapları gözönün- de bulundurularak seçilecektir. 

c) Akarsular ve göletlerden su alma söz konusu olunca bunlara ait projeler, su alınacak 
yerin özelliğine uygun olarak tanzim edilmelidir. Priz yerleri daima göl ve akasuyun 
temiz kısımlarında seçilmeli ve taşkın sulariı ile sürüntü maddelerine karşı gerekli 
tedbirler alınmalıdır. Priz; balık, kurbağa vs. nin girmesini önleyici şekilde ızgaralarla 
donatılacaktır. 

d) Koruma Alanları :Umumi Hıfzıssıhha Kanunu geregince; her nevi kaptaj tesisleri ve 
kuyuların dış tesirlerle kirlenmesine engel olmak için bunların korunma alanı içine 
alınması lazımdır. 

 

Koruma alanının sınırı, besleme kısımlarında yaklaşık memba veya kuyuya en az 50 m. olacak 
şekilde ve fakat arazinin topoğrafik ve geçirgenlik durumu da dikkate alınmak suretiyle tesbit 
edilecektir. 

Koruma alanlarında tel örgü yüksekliği 1,20 mt. olacak ve tel örgüler 5 sıra yatay iki 
sıra çapraz dikenli telden teşkil edilecektir. 
         e)  Suyun isalesi: 

I. Kat 'i Projelerde: arazi ölçmeleri tamamlandıktan sonra hazırlanan 1/2000 ölçekli 
şeritvari haritalar üzerinde çeşitli varyantlar ekonomi ve işletme yönünden kıyaslanarak boru 
hattı geçirilecektir. Şeritvari haritanın tesviye eğrilerinden alınacak bilgilere istinaden isale hattı 
boyuna profili çıkartılacaktır. Profiller basılı aydıngerlerin milimetrik kısmına düşey ölçek 1/200 
olacak şekilde çizilmelidir. Bu profiller üzerinde borunun kırıldığı her noktanın başlangıca 
mesafesi ve boru kotu yazılmalıdır. Boyuna profilde arazinin kırıldığı her nokta gösterilecektir. 
Profilin altında kıyas kotları belirtilerek ve hektometre değerleri ile boru çapları da ilgili yerlere 
yazılacaktır. 

Gerek planda ve gerekse profilde, her türlü sanat yapısı şematik şekilde gösterilecek ve 
başlangıca mesafesi ile lüzumlu kotları belirtilecektir. 

İsale güzergahının geçirilmesinde, genel olarak işletme güçlüğü sebebiyle, tahliye ve 
vantuzlardan kaçınmak çareleri aranacaktır. 

Don seviyesi (boru üst kotu-tabii zemin kotu arası) boru üstünden, güzergahın deniz 
seviyesinden yüksekliği 0-1800 m. arasında ise 1, 00 m, 1800 m. den fazla ise lr20 m. olacak 
şekilde hendek derinlikleri tayin edilecektir. 
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Maslakların yeri, isale hattında suyun devamlı basınçlı akması esasına ve kabul olunan 
boru cinsi ve tipine göre seçilecektir. Devamlı basınçlı akımı temin için girişte bir ayar vanası 
bulunacaktır. 

Boru tipleri, cazibeli tesislerden statik basınca göre tayin edilecektir. Terfili tesislerde: 
ise, terfi makinalarının dizel ve elektrik motorlu olmaları durumuna göre değişik şekillerde 
hesaplanan max. işletme basıncına göre tayin edilecektir. 

Plan ve profiller aynı pafta üzerinde alt alta gelecek şekilde çizilecektir. 
Boru içinde su hızı, 0,30 m/sn ile 2,50 m/sn civarında olmalıdır. Teknik zorunluluk 

olması hallerinde bu değerlerin dışına çıkılabilecektir. 

Boru çapı hesapları için, formüller ve bunlara göre hazırlanmış hesap cetvelleri 
kullanılarak ve hesaplar, uygun ölçekli şematik hesap profilleri üzerinde, değişik cins borular 
kullanılacağı esasına göre yapılacaktır. 

Terfili tesislerde terfi hattı çapının tayininde aşağıdaki ampirik formülden istifade 
edilecektir. 

 
 

500 mt. den daha uzun terfi hattı olan ve terfi debisi de 5,00 İt/sn.den fazla olan 
projelerde, terfi hattı çapı bu formülle tayin edildikten sonra, bu seçilen çapta bunun bir altı ve 
bir üstünde kalan çaplara göre motopomp güç ve kapasitesi hesaplanarak ve bunlardan yıllık 
işletme bedeli en az olanına göre de proje tanzim edilecektir. 

İsale hattında gereken yerlere tesbit kitlesi konulacak ve bunların yerleri belirtilerek 
hesap ve detay projeleri verilecektir. Tespit kitleleri beton olacak yatay, düşey dirseklerde, 
ayrım noktalarında, körtapalarda, rediksiyonlarda ve boru hattının fazla meyilli olduğu (30°den 
fazla) hallerde yapılacaktır. Meyilli arazideki tespit kitlesi, dolgu toprağını da tutacak şekilde 
projelendirilecektir. 

Şematik profilin üzerinde çizilecek bir tablo, isale debileri, seçilen çaplar, yük kayıpları, 
hızlar ve boru uzunlukları ile cins ve tipleri gösterilmiş olacaktır. Hesap profillerinde sanat 
yapılarıyla kritik ve ayrım noktalarına ait, işletme ve statik basınçlar yazıl- mış olacaktır. Grup 
köy projelerinde gruba dahil üniteler ve alacakları debi miktarı boru icmalleri ve çeşme sayıları 
ve hacimleri bu paftada bir tablo halinde verilecektir. 

Sanat yapıları projeleri; kat'i projelerin hazırlanması sırasında sanat yapı yerleri mevcut 
şeritvari harita ve detaylı plankoteleri üzerinde tayin edilir. Buna imkan verecek detaylı 
haritalar hazırlanmadığı takdirde bu yapıların yerleri keşiflere esas olabilecek nitelikte ve 
mümkün olan yaklaşımla mevcut haritalar üzerinde tayin edilir. Tatbikat projelerinin 
hazırlanması sırasında mahallinde yapılacak etütlerle kat'i projede tayin edilen yerler revize 
edilerek bu yapıların kesin yeri bizzat arazide tayin edilerek ve bu yerleri gösterir detaylı 
plankoteleri hazırlanacaktır. 

Tip projesi mevcut  herhangi bir sanat yapı projesinin kat 'i projede kullanılması gerekli 
olduğu hallerde bu projeler, dosyalara ilave edilmeyerek yalnız isim ve tiplere ait kot numaralın 
belirtilerek keşifleri dosyaya ilave edilecektir. Tip projesi mevcut olmayan sanat yapılarının 
yeni projeleri ve bunların keşifleri hazırlanarak dosyalarına mutlaka ilave edilecektir. 

 

Sanat yapıları projeleri ile birlikte kat'i proje dosyalarında bu projelerle ilgili olarak; 

1) Detaylı plankoteleri, 
2) Zemin etütleri, 
3) Yapılara etki edecek su etütleri, 
4) Yapının maliyetine etki edebilecek her türlü etütlerin bulunması uygun olacaktır. 

Bunların temin edilememesi halinde tatbikat projelerinin hazırlanmasında bu doneler 
temin edilerek, sanat yapı projeleri ve tip projeler bu donelere dayanılarak gerekiyorsa 
revize edilecektir. 
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II. Tatbikat projelerinde: Tatbikat projeleri kat'i projede verilen esaslara uygun olarak 
hazırlanacaktır. Yapılan değişiklikler proje raporunda sebepleri ile birlikte belirtilecektir. 

a) İsale hattı plan ve profilinin hazırlanması: 

Daha önce anlatılan esaslar dahilinde hazırlanan şeritvari harita ve bunun üzerindeki 
nivelmanla alınmış boru hattına ait profil alt alta gelecek şekilde birbirine ve şeritvari haritaya 
tam olarak intibak edecek tarzda çizilecektir. Boru hattı profili, kabul edilecek hendek 
derinlikleri sınırı içinde kalmak üzere, hafriyatı artırmayacak şekilde, tahliye ve vantuz gibi 
yapılardan kaçınılmak üzere çıkarılacaktır. Boru, projenin çiziminde tahliye, vantuz yapılması 
veya hendek derinliğinin arttırılması gerekli olan hallerle karşılaşıldığı zaman mukayese 
hesapları yapılarak uygun olan hal tarzına göre boru profili geçirilmelidir. Düz arazilerde 
hafriyat miktarını artırmamak için boru meyli 0.001 olarak alınabilir. Kritik durumlarda bu değer 
0.0004 olarak alınacaktır. 

Plan üzerinde; ölçü defterlerine uygun olarak tesviye eğrileri ve poligon hattı çizilecektir. 
Poligon hattına ve boru güzergahına ait some noktalarının kotları ara mesafeleri ve yatay dönüş 
açıları yazılacaktır. 

Some noktalarının röperleri de ayrıca plan üzerinde gösterilerek bunlara ait ölçüler de 
proje üzerinde verilecektir. 

Plan ve profil üzerinde; su verilecek bütün ünitelerin ve bunlara ayrılan kolların isimleri 
açık olarak yazılacaktır. Bütün sanat yapıları özel işaretleri ile gösterilecek ve isale hattı 
başlangıca  mesafeleri açık olarak belirtilecektir. 

İsale hattı profilinin altındaki cetvelde her kazıktaki arazi ve boru kotu, hendek 
derinlikleri, ara mesafeleri ve başlangıca mesafeler, dirsekler arasındaki mesafeler ve yatay 
dirsek açıları gösterilecektir. 

 

 

 

İsalede kullanılan boru çapları, cinsleri ve tipleri ile birlikte yazılacaktır. 
Dere geçitlerinin yapılacağı kısımlarda derenin yatak genişliği Min. ve Max.su 

seviyeleri ve diğer önemli karakteristikleri yazılacaktır. 
b) Hidrolik hesap profilinin hazırlanması: 

Hidrolik hesap profilleri; su dağıtılan bütün noktaları kolayca takip edilmesini 
sağlayacak bir ölçekte plan ve profil olmak üzere hazırlanacaktır. Hesap plan ve profillerinde 
bütün üniteler ve ayrımlar isale hatları plan ve profillerine uygun olarak gösterilecektir. 

Hesap profili cetvellerinde boru kotları, piyezometre kotları başlangıca mesafeler, 
statik ve işletme basınçları terfili tesislerde ayrıca aşırı basınçlar yazılacaktır. Hidrolik 
hesaplar bir cetvel halinde, ait olduğu isale parçası belirtilerek verilecektir. 

Boruların çap, cins ve tipleri açık 'olarak gösterileceği gibi bunların değiştiği 
noktaların kotları ve km.leri de yazılacaktır. 

Hesap profilinin üst kısmına memba verimleri her üniteye ait su ihtiyaçları ve terfili 
tesislere ait diğer önemli bilgiler özet olarak verilecektir. Ana isaleden ayrılan tali kolların 
başlangıç noktalarında ve çeşme ayrımlarında lüzumlu noktalara birer vana-orifis konulacak 
ve kullanılan orifislerin çapları hidrolik hesaplarla tayin edilecektir. Ana hatta ait hesap 
profilinin çizildiği paftada gruba dahil köyler ve alacakları debi miktarının belirtilmesinden 
başka, bu ünitelere ait çeşme sayıları, hacimleri ve grubun tamamına ait boru icmalleri birer 
cetvel halinde verilecektir. 

c) Sanat yapısı projelerinin hazırlanması: 
Projeye dahil sanat yapılarının her biri (Kaptaj, Toplama odası, maslak, depo vb.) için 

ayrı ayrı tatbikat projeleri lüzumlu bütün teknik hesaplara göre tayin edilmiş detayları havi 
olarak usulüne uygun şekilde hazırlanacaktır. 
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Tip veya yeniden tanzim edilen sanat yapı projeleri aşağıdaki hususları ihtiva 
edecektir. 

1- 1/200 ölçekli detay plankotesi üzerinde yapının konumu gösterilecektir. 
2- En az iki kesitte hafriyat durumu gösterilecektir. 
3- Zemin emniyet' gerilmeleri; Bayındırlık ve iskan Bakanlığı nınzemin emniyet 

gerilmesinin tayini ile ilgili talimatına uygun olarak Bölge Müdürlüklerince tecrübesi 
yapılarak zemin emniyet gerilmesi raporu ve grafikleri hazırlanarak tasdik edilecektir. 

4- Lüzumlu bütün hidrolik doneler, usulüne uygun şekilde tespit edilecek tutanaklara 
bağlanacaktır. 

5- Statik ve betonarme tahkik hesapları ve hidrolik hesaplar yapılacaktır. 
Boru montajları ile motopomp ve sair teçhizatın yerleştirilmesini içine alan detay 

projeleri de mutlaka hazırlanacaktır. 
Dere geçitleri, köprü geçitleri, menfez geçitleri, demiryolu ve karayolu geçitleri ile 

tespit kitlelerine ait projeleri, ayrı ayrı ve yerleri de plankoteler üzerinde belirtilmek üzere 
hazırlanacaktır. 

  

II.TERFİ TESİSLERİ: 

a. Pompaların seçilmesi: Tesislerde, prensip itibariyle, yatay milli santrifüj 
pompalarla, düşey milli veya dalgıç tipi derin kuyu motopompları kullanılacaktır. 
Kuyudaki dinamik seviyenin fazla aşağıda olması halinde dalgıç motopomplar tercih 
olunmalıdır. Yatay milli santrifüj pompalar, emniyetli emme yüksekliği (dinamik seviye) 
(rakım, emme borusu çapı ve pompa verimi dikkate alınarak ilgili tablolardan istifade 
edilerek tayin edilecektir.) 

Yemlemeyi kolaylaştırmak üzere, mümkünse pompa cazibe ile beslenmelidir. 
Yüksek devirli büyük güçlü dizel motoru bulunmadığı taktirde,  pompa ile motor arasındaki, 
pompanın devir sayısını yükseltmek için kullanılan dişli kutusu veya kayış kasnaktan 
kurtulmak amacıyla tahrik için dizel motoru yerine dizel jeneratör grubu kullanılması 
tavsiye edilir. 

İhtiyacın az, basma yüksekliğinin düşük ve rüzgarın  devamlı olduğu küçük 
tesislerde, motopompların masrafı karşılanamadığı takdirde, yel pompaları ile terfi 
yapılabilir. 

Memba debisi fazla olup yeterli düşü veren yerlerde, su kalitesi müsait ve su ihtiyacı 
da az ise su koçları kullanılmalıdır. 

Şartları zorladığı hallerde başka  tip pompa ve tahrik unsurlarından da 
faydalanılabilir. 

b. Terfi süresinin tespiti: Memba verimi müsait olduğu takdirde, günlük 
ihtiyaca karşılık olmak üzere takat küçük ve terfi hattı tulü de kısa ise terfi süresi, tesis 
masraflarını fazla artırmamak kaydı ile ve dizel motorunun gücü 6 PS' den aşağı 
düşmeyecek şekilde seçilmelidir. Böylece daha büyük, daha uzun ömürlü ve verimi 
daha yüksek bir motopomp tesisine sahip olunur, Elektrikli terfilerde, her takatta 
motor bulunabildiğinden terfi süresi güçle kayıtlı değildir. 

 
Günlük ihtiyaç üzerinden hesaplanan güç büyük, terfi hattı boyu uzun, günlük ihtiyaç 

da fazla ise, tesis ve işletme masraflarını fazla artırmamak esas olmalı ve her 8 saatlik 
vardiyanın gerektireceği operatör yevmiyesine karşı artacak diğer masraflar göz- önünde 
tutulmalıdır. Bu gibi hallerde gerekiyorsa motopomp sayısı, bilhassa dizellilerde her 
motopompun çalışma süresi 8 ile 12 saati geçmeyecek şekilde seçilmeli ve böylece terfi süresi, 
ekonomik mukayeseler uygun gösteriyorsa, 24 saate kadar çıkartılmalıdır. 

Elektrikli tesislerde terfi süresi, dizellilere göre daha uzun seçilebilir. 
Terfi sürelerinin, işçi normal çalışma süresi olan 8 saatin katları şeklinde, 8-16-24 saat 

veya bu periyodlar içinde kalacak şekilde seçilmesi faydalı olacaktır. 
   C) Motopomp adedi ve yedeği: 
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Küçük tesislerde, terfi süresi 8 saatin altında da olsa hesapla bulunan güçte bir adet 
yedek motopomp konulmalıdır. Güç büyüdükçe, terfi süresi artırılarak, ihtiyacın, sıra ile 
çalışacak bir yerine 2 veya 3 motopompla karşılanması cihetine gidilmeli ve böylece 
motopomplardan biri arıza yaptığı zaman diğerleri hizmeti, düşük kapasitesi ile de olsa devam 
ettirilecektir. 

Çok önemli hallerde, motopomp adedi birden fazla da olsa, yedek olarak bir adet 
motopomp daha konulabilecektir. 

Sondaj kuyularından derin kuyu motopompu ile faydalanıldığı hallerde de eğer 
kapasitesi ve terfi süresi yönünden bir tek kuyu ihtiyaca kafi geliyorsa, ekonomik şartlar 
müsait olduğu takdirde yedek olarak, pompa ile teçhizli ikinci bir kuyu da bulundurulabilir. 
Bu fazla masraflı ise, motopompun arıza yapacak kısımlarının yedeği bulundurulacaktır. 

Kuyu adedi birden fazla ise, pompalardan biri arıza yaptığı zaman kalan teçhizli 
kuyular ihtiyacın bir kısmını karşılayabileceğinden yedek olarak motopompla teçhizli bir 
kuyuya lüzum görülmeyecektir. 

Sondaj kuyularında yatay milli pompa ile faydalanıldığı takdirde aynı kuyu üzerine 
aynı emme borusundan istifade eden bir kaç yatay milli motopomp konulabilirse de bu husus 
uygun değildir. Bu gibi hallerde sondaj kuyusunun ağzı yeteri kadar genişletilerek, moto-
pompların müstakil emme boruları ile, bu kısımdan suyu emmesi sağlanacaktır. 

Keson kuyular üzerine konulacak birden fazla yatay milli motopomplarda da her 
pompa için ayrı bir emme hattı yapılacaktır. 

 

Sifon yardımı ile birkaç kuyudan istifade etmekte mümkün olacaktır. 
d) Enerji nakil hattı ile ilgili hususlar: 

Elektrikli tesislerde, yeterli enerjinin alınacağı noktadan motopomplara kadar enerji 
nakil hattı, trafo ve sair ilgili teçhizatın detay projeleri hazırlanacak ve bunların keşifleri proje 
umumi keşfine ilave edilecektir. 

Ayrıca, enerjiyi verecek müessese ile karşılıklı bir protokol düzenlenecek ve bu da 
proje dosyasına eklenecektir. 

e) Hidroforlu tesisler: 

Hidroforla bir şebekeye su basılan terfili sistemler; gömme depo inşasına müsait yer 
bulunmayan (kot ve uzunluk bakımından) ve böylece ayaklı depo yapılması zorunluluğu olan 
terfili sistemlerde, ayaklı deponun yapılamaması halinde tatbik edilecektir. 

Buna göre bir beldenin içme suyu ihtiyacının hidrofor sistemi ile karşılanabilmesi için, 
aşağıda sırasıyla belirtilen şartlara uyulacaktır. 

1) Gömme depo yapılamadığı, 

Gömme deponun yapılamadığı haller: 

a) Depo-Şebeke başlangıcı arası mesafesi 2,5 km. den fazla, 
b) Deponun inşa edileceği mahallin kotu, şebekede uygun işletme basıncı 

vermiyor, 
c) Yine deponun inşa edileceği mahalde zemin emniyet gerilmesi istenilen 

şartları sağlamıyor ise, 

Gömme deponun inşaasmdan vazgeçilecektir. 

2) Ayaklı deponun yapılamadığı, 

Ayaklı deponun yapılamadığı haller: 

a)  Deponun yapılacağı beldede zemin emniyet gerilmesi depo inşaatının yapımını 
engelliyor ise, ayaklı depodan da vazgeçilerek, sistem hidrofor olarak seçilecektir. 
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Beldenin içme suyu ihtiyacının hidrofor sistemi ile karşılanmasına karar verilmesi 
halinde, aşağıda belirtilen şartlara uyulacaktır. 

1) İçme suyu sağlanacak beldede devamlı elektrik enerjisi bulu-
nacaktır. 

2) Hidrofor tesisinin işletilmesi, bakım ve onarımının belde 
sakinlerince yapılmasını sağlayacak gerekli taahhütler 
alınacaktır. 

3) Kaynak memba ise kaynak verimi beldenin gerekli ihtiyacını 
karşılamalı, kaynak sondaj veya keson kuyu ise kuyulardan 
çekilecek debi, kuyuların emniyet verim sınırlarını aşmamalıdır, 

4) Hidroforla beslenen belde: 

a)Köy ise, motopomp, hidrofor, terfi hattı ve tevzi hatlarının hesaplanmasında Q terfi - 
1,5 x Q ihtiyaç (lt/sn), 
b) Kasaba veya askeri garnizon ise, motopomp, hidrofor, terfi hattı ve tevzi hatlarının 

hesaplanmasında Q terfi = Q şebeke (lt/sn) formülleri dikkate alınacaktır. 
Burada Q şebeke = Şebeke hesap debisini ifade eder. 

5) Motopomp ve hidrofor hesaplarında esas alınacak Q terfi değeri 
bulunurken, Q ihtiyaç = 20 yıllık ihtiyaç debisi dikkate alına-
caktır. Terfi hattı ve tevzi hatlarının hesaplanmasında ise esas alı-
nacak Q terfi değeri bulunurken, Q ihtiyaç = 30 yıllık ihtiyaç de-
bisi dikkate alınacaktır. 

Su darbelerine karşı alınacak tedbirler: 

1. Alçak basınç (Depresyon) hali: Elektrik motoru ile tahrik 
edilen pompalarda cereyan kesilmesinden dolayı husule 
gelen depresyon neticesinde meydana gelen piyezometre 
hattı, terfi hattı profilini keserek tesis için tehlikeli bir 
durum oluşturuyor ise depresyonlara karşı tedbir 
alınmalıdır. Aşağıdaki metodlardan tesisin karakterine en 
uygun olan biri ile depresyonlar tesis için tehlike teşkil 
etmeyecek bir değere indirilecektir. 

a)  Takriben 1 km.ye kadar olan terfi hatlarında volan ile, 

b)  Nisbeten uzun hatlarda hava haznesi ile, 

c)  Terfi yüksekliği küçük ve arazi durumu müsait ise denge bacası ile, 

2. Yüksek basınç (Süprasyon) hali : 

Depresyon hali terfi hattı için tehlikeli bir durum oluşturmuyor ise yüksek basınç 
(Süpresyon), 
          a) 1 km.yi geçmeyen kısa hatlarda motora volan ilavesi suretiyle, 

 b) Nisbeten uzun hatlarda hava haznesi ile, 

    C)Terfi hattı üzerinde uygun yerlere orifisli klape yerleştirmek suretiyle 
süpresyonlara mani olunur. 
Süpresyon değeri normal proje basıncına ilave edildikten sonra hasıl olan en yüksek 

basınç boru için tehlikeli bir değere varmıyor ise süpresyona karşı tedbir alınmasına gerek 
yoktur. 

Terfi merkezinde bulunabilecek diğer teçhizatlar: 

a) Terfi merkezine konacak grupların ağırlığı bir tonu aştığı takdirde gerekli kapasitede 
kreyn tertibatı yapılacaktır. 

b) lüzumu halinde klorlama tertibatı, 
c) Terfi merkezi gücüne uygun transformatör ve koruma teçhizatı , 
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d) Lüzumlu sinyalizasyon, telefon veya kuranportör tertibatı, 
e) Motor ve trafo kumanda tabloları, 

III. ŞEBEKE HESAP VE TEŞKÎLİ : 

Şebekeler kapalı gözler teşkil edecek şekilde tertiplenmeli ve ancak istisnai hallerde 
seçeri (açık) sisteme gidilmelidir. Statik basıncın en fazla 80 mt. olmasını ve min. işletme 
basıncının da 15 mt. nin altına düşmemesini teminen depo yerleri seçilmelidir. Statik tazyik 80 
mt. yi aşması halinde şebeke, bu şartı temin için katlara ayrılarak hesaplanacaktır. Bu durumda 
her kat için bir depo inşası düşünülecektir. İdarece uygun görülmesi halinde esas depodan 
aşağıdaki kısımlara kat deposu yerine flatörlü maslak konacaktır. 

Hatlar depodan aşağılara gittikçe daralan çaplı borulardan teş kil edilecek ve 
borulardaki su akımı tercihen yer çekimi istikametin de olacaktır. 

Şebeke projesi olarak: 

a. Şebekenin tamamına ait hesap planı, 

b. " " "   " tablosu, 

c. " " " inşaat planı, 

d. " " " düğüm noktaları detayı, 
e. " " " hususi aksam ve armatör metraj cetveli, 
f. Birinci kamedeme inşa edilecek şebeke kısmına ait inşaat planı hazırlanacaktır. 
 
Şebeke hesabı: 

Şebekenin tamamına ait hesap planı, beldenin varsa imar planın dan ve mevcut durum 
planından faydalanılmak suretiyle, yoksa sadece mevcut durum planından faydalanılmak ve 
bütün cadde ve sokaklardan boru geçirilerek teşkil edilmelidir. Mevcut durum planı kadastro 
tarafından alınmış olmalıdır. Böyle bir plan yoksa, bifiil ölçümle mevcut durum planı tespit 
edildikten sonra proje hazırlanacaktır. 

Boruların geçirilmesinde; imar planı mevcut ise bu plana göre tatbikatı yapılmış 
kısımlarla meskûn olmayıp da gelişme sahası olarak düşünülen kısımlar için bu plandan meskûn 
olan diğer kısımlar için de mevcut durum planından faydalanılacaktır. 

Ana caddelerden ana hatlar ve sokaklardan da tali hatlar geçirilecek ve nüfus dağılım 
şekline göre her hat için bir kesafet katsayısı alınacaktır. Bu katsayı 1-1,5-2 olarak alınacaktır. 
Yoğunluk her y erde aynı ise bu katsayı 1 olarak alınacaktır. 

Bütün cadde ve sokaklardaki boru uzunlukları ölçülüp yoğunluk katsayı ile çarpılarak 
izafi boru uzunlukları bulunacaktır. 

Metreye isabet eden debi: q = 1.5xQ ih./toplam izafi mesafe formülü ile hesaplanacaktır. 
Depo ile şebeke başlangıcı arasındaki "esas boru" çapı seçilirken : 

1- Şebeke bünyesinde bulunan "ana hat"ta yangın debisi 5;00 lt/sn. ise, 
a)  1,5 Q ih>=5,00 lt/sn ise 1,5 Q 

b)  1,5 Q ih. < 5,00 lt/sn ise 5,00 lt/sn lik yangın debisi dikkate alınacaktır. 
2- Şebeke bünyesinde bulunan "ana ha t"ta yangın debisi 2,50 lt/sn ise, 

a) 1,5 Q ih.>=2,50 lt/sn ise 1,5 Q 

b) 1,5 Q ih. < 2,50 lt/sn ise 2,50 lt/sn lik yangın debisi dikkate alınacaktır. 
Şebeke hesabında hızlar mümkün mertebe l,20 m/sn.den daha yukarı çıkmalıdır. Yük 

kayıpları hesabında İdarece kabul edilen formüller kullanılmalı ve ölü noktalarda piyozometre 
kotları farkı 1,00 m. yi aşmamalıdır. 
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Şebekelerde: Yangın sarfiyatı olarak mevcut son nüfus sayımı 1000 den fazla olan 
yerlerde (1000 dahil) esas boru ve ana borularda 5 lt/sn.lik, tali borularda da 2,5 lt/sn.lik bir debi 
dikkate alınmalıdır. Nüfusu 1000'den aşağı olan yerlerde ana ve tali borularda yangın debisi 2,5 
lt/sn alınmalı ve boru çapları bu duruma göre seçilmelidir. 

Şebeke teçhizatı: 

Yangın teçhizatı olarak, yangın vanası veya aynı işi gören eşdeğer teçhizat uygun 
yerlere, mümkün mertebe köşe noktalara rastgelecek şekilde yerleştirilecektir. 

Şebekenin en alçak noktalarına tahliyeler konulmalı ve bunların tahliye ayakları uygun 
yerlere bağlanarak deşarjı sağlanmalıdır. 

Şebeke bölgelere ayrılarak, bölgenin herhangi bir noktasında arıza vuku bulduğunda 
suyu kesecek şekilde uygarı düşen noktalara bu şekilde hat vanaları konulacaktır. 

l.nci kademede inşa edilecek şebeke hatları meskün yerlerin ihtiyacını karşılayacak 
kadar döşenecek, müstakbel gelişle sahalarına ilk kademede boru döşenmeyecektir. 

Şebekede varsa köprü, dere ve kanalizasyon tesis geçitlerine ait detay projeleri 
hazırlanacaktır. 

Şebeke yapılacak yerlerin koşulları: 

1) Ünitenin içme suyu ihtiyaç debisi ne olursa olsun sistem ter- fili ise o üniteye kapalı 
şebeke teşkil edilecektir. 

2) Memba verimi ile ünitenin müstakbel içme suyu ihtiyacı 1,00 lt/sn (dahil) den büyük ise 
şebeke yapılacaktır. Bu değere ulaşmak amacı ile gereksiz su ihtiyaçları hesaba 
katılmayacaktır. 

3) İçme suyu şebekesi yapılacak yerleşim yerinin konumu toplu olacaktır. Evler sokak 
oluşturacak şekilde sıralı, bitişik veya birbirine yakın olacak, yeterince düzgün bir 
yerleşim oluşturacaktır. 

4) Yerleşim yerindeki evlerin yapısı şebekeden su almağa elverişli olacaktır. 
5) Yerleşim yerine içme suyu şebekesi yapılması planlandığında, Cami ve Okul dışında 

çeşme yapımı söz konusu olmayacağından, bu durumun bir kısım halkı zor koşullar 
altında uzak yerlerden su taşımaya zorlamayacağı dikkate alınacaktır. 

6) Yerleşim yerine şebeke yapılması ve evlere su bağlanması durumunda, evlerden 
çıkacak pis suların çevre sağlığı yönünden sorun olmayacağı, köylülerin gerekirse 
fosseptik v.b. tesisleri yapacağı veya bunların bulunduğu saptanacaktır. Çevre sağlığı 
yönünden sorun olabilecek yerlere şebeke yapılmayacak veya sorun olacak evlere su 
bağlanmayacaktır. 

7) Yerleşim yeri dağınıksa, evlerin durumu tek veya çift sıra olarak bir sokak 
oluşturamıyorsa, evlerin her biri ayrı bir yerde veya kümü küme değişik sahalarda 
bulunuyorsa, genel şekli ile toplu bir yerleşim söz konusu değilse bu tür yerleşim 
yerlerinde şebeke düşünülmeyecek, çeşmeli sistemle sorun çözümlenecektir. 
 

ıv. su depoları ve çeşmeler : 

Depolar : 

   a)Terfi ile su temin edilen kasaba, köy, mahalle, askeri garnizon, grup köy projelerinde, 
   b)Cazibe ile su temin edilen, kasaba, köy, mahalle, askeri garnizon ve grup köy projelerinde, 

Depo yapılacağı dikkate alınacaktır. 

Askeri garnizon ve kasaba için inşa edilecek depolar, şebeke başlangıç noktasına 
azami 2,5 km. mesafede olacaktır. Bu gömme depo ile temin edilemiyorsa depo, ayaklı depo 
olacaktır. 
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Şayet kasabaya veya bir askeri garnizona isale edilecek membada şebeke hesap 
debisinden fazla su varsa ve ayrıca bu memba şebeke başlangıç noktasına 2,5 km.den daha 
yakın ve kot bakımından şebeke bölümünde bahsedilen şartları sağlayabiliyorsa, şebeke 
debisine göre hesaplanan isale hattı bedeli arasındaki farkın lüzumlu depo bedelinden fazla 
olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu fark fazla ise depo yapılacak aksi halde 
yapılmayacaktır. 

Bir köye isale edilecek memba bu köye 5 km.den daha yakın ve membada da ihtiyasm 
1.5 mislinden fazla su varsa ihtiyacın 1.5 mislinin getirilmesi ve depo yapılmaması hali ile 
ihtiyaç kadar su getirilmesi ve depo yapılması halinin maliyet yönünden mukayesesi yapılacak 
ve hangi durum ekonomikse proje ona göre hazırlanacaktır. 

Depo hacmi terfili tesislerde şu şekilde hesaplanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

+(36) = Depo şebekeye 'su veriyorsa, yangın ihtiyacı olarak depo hacmine, bu 
miktarın da ilave edilmesi gerekir. 

T = Motopompun bir defadaki çalışma süresidir. 

Bu formüle göre hesaplanan depo hacimlerinde hangisi daha büyük çıkarsa depo hacmi 
ona göre tayin edilecektir. 

Cazibeli sistemlerde depo hacmi ise, depoya 5 km. mesafede olan köy ve mahallelerle 
depoya 2,5 km.de olan İlçe, Kasaba ve Askeri garnizonların 30 sene sonraki müstakbel günlük 
su ihtiyacının 1/4 oranında olmalıdır. Yapılacak depo şebekeye bağlanacaksa ayrıca 36 m3 lük 
yangın suyu hacmi de buna ilave edilecektir. 

Memba verimi ihtiyaç debisine eşit veya fazla olmakla beraber terfi debisinin memba 
veriminden fazla olduğu hallerde terfi binasının yanma biriktirme deposu inşa edilecektir. 

Karadeniz bölgesinde olduğu gibi küçük nüfuslu çok sayıda üniteyi ihtiva eden 
projelerde mümkünse bir birine yakın ünite grupları için birer depo, bu mümkün olmadığı 
takdirde her ünite için ayrı bir depo düşünülecek ve bütün çeşmeler suyunu bu depolardan 
alacaktır. Mümkün olduğu kadar ana hattan çeşme bağlantısı yapılmayacaktır. 

Depolu ve deposuz çeşmeler: 

Depo ve şebeke yapılmayan Köy ve mahallelerde depolama işleri depo yerine depolu 
çeşmelerle yapılacaktır. Depolu çeşme, çevre halkının depolu çeşmeyi istenildiği şekilde 
kullanamaması nedeniyle depolama görevini yapamayacak ise bu durumda hiç depolama 
düşünülmi- yerek çeşmeler deposuz yapılacaktır. Bu gibi köy ve mahallelerde, şayet memba 
köyden 5 km.den az mesafede ise ve membada da ihtiyacın 1.5 mislinden fazla su varsa, isale 
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hattı 1,5 Q İh. debisi dikkate alınarak hesaplanacak ve köye sadece deposuz çeşmeler inşa 
edilecektir. 

Herhangi bir şekilde inşa edilen depodan sonraki köy ve mahalleler şayet depoya 5 
km.den uzak değilse, yine bu köy ve mahallelere ihtiyaçlarının 1,5 misli su isalesi ile çeşmeleri 
deposuz olarak düşünülecektir. 5 km.den daha uzakta olan köy ve mahalle çeşmeleri, depolu 
çeşme iyi netice veriyorsa depolu olacak değilse yine deposuz olacaktır. Bu köy ve mahallelere 
ise sadece ihtiyaçları kadar su isale edilecektir. 

Mevcut nüfusun her 150 kişisi için bir adet olmak üzere aralarında en çok 400 mt. 
mesafe olacak şekilde çeşmeler uygun yerlere yerleştirilecektir. 

Depolu çeşmelerin hacimlerinin tayininde yangın debisi dikkate alınmayacak ve 
hacimleri de günlük müstakbel su ihtiyacının 1/4'ünü karşılayacak şekilde hesaplanacaktır. 

Karadeniz Bölgesi gibi çok dağınık yerleşim şekillerinde beher çeşmeye verilecek debi 
0,05 İt/sn. den aşağı olmamak üzere çeşme adedi yukardaki kayıtlara bağlı kalınmaksızın 
ihtiyaca göre tespit edilecekti r. 

Çeşme tahliye ayakları köy içinde pislik yapmayacak şekilde bir tahliye ayağına 
verilecek, böyle bir imkan bulunmadığı takdirde uygun bir sızdırma çukuruna bağlanacak ve 
bunlar da keşfe dahil edilecektir. 

Hayvan su ihtiyacı fazla olan yerlerde uygun bir noktaya uzun yalaklı bir çeşme 
yapılacak ve mümkün olursa yakın çeşme ayakları da bu yalağa verilecektir. 

Şebeke olan yerlerde çeşme yapılmamalıdır. Ancak zorunlu hayvan ihtiyacı ile okul ve 
camiler için uygun tipte birer çeşme dikkate alınmalıdır. 

Şebekeli veya çeşmeli içme suyu tesislerinde, köy veya kasabanın ortak malı olan ve 
çevre sağlığı yönünden önemli bulunan yapılarına (Çamaşırhane, umumi hamam, umumi hela 
v.b.) yeterince su verileceği proje tanziminde dikkate alınacaktır. 

Depoların inşa tarzı: 

 

Gömme depoların 30 ve 50 m3 olanları tek gözlü, daha büyükleri 2 gözlü olarak inşa 
edilecektir. Depo boşken yan duvarlar istinat duvarı gibi toprak itkisine göre kontrol edilecektir. 
Toprak yoğunluğu 1700 kg/m3 alınacaktır. Orta duvarı, bir göz dolu diğer göz boş olduğu kabul 
olunarak su basıncına göre hesap edilecektir. Kargirin yoğunluğu 2000,betonun yoğunluğu 2200 
ve betonarmenin yoğunluğu 2400 kg/m3 alınacaktır. 250 dozlu çimento harçlı kargirde basınç 
emniyet gerilmesi 8 kg/cm2 dir. 

Ancak duvar kırılma kesitinde 0/50 kg/cm2 den küçük bir çekme uygundur. Suyu 
muayyen bir ısıda muhafaza edebilmek için deponun üstüne iklime göre 0,80 - 1,00 metre 
yüksekliğinde toprak örtülecektir Bu imla manevra odası üzerinde 20 cm olacaktır. Depo tabanı 
zati yükü intikal ettiren duvarlara temel teşkil edecek şekilde uzatılacaktır. Ayrıca bütün 
depolar, etrafında açılacak hendeklerle yüzeysel sulara karşı ve temel drenajlarıyla da sızan 
sulara karşı korumaya alınacaktır. Zemin emniyet gerilmesi depo yerinde yapılacak sondajlar ve 
tecrübelerle tayin edilecektir. 

Deponun bütün betonarme kısımlarının hesabında TS-500 'de kabul edilen esaslar 
geçerlidir. Depo tavan döşemesinde hareketli yük, kar yükü ile beraber 300 kg/m2, pasürelde 
500 kg/m2 olarak alınacaktır. Ayaklı depo hesaplarında dinamik ve statik tesirler göz önünde 
bulundurulacaktır. 

Statik tesir olarak zati yük, kar, kaplama, tecrit yükü ve su yükü alınacaktır. 
Dinamik tesir olarak da rüzgar tesiri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 

hazırlanmış olan "Afet Bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre 
zelzele tesiri hesaba sokulacaktır. Diğer depolar gibi su kulelerinin de temel ölçüleri yerinde 
yapılacak sondaj ve gerilme tecrübelerine göre hesap edilecek ve ayrıca mutlaka temel drenajı 
yapılacaktır. Yağmur sularını zemine indirecek şakuli bir boru konulacaktır. Ayrıca yıldırımdan 
korunma tesisatı bununla ilgili Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Şartnamesine uygun olarak 
yapılacak ve hazne etrafı ısıya karşı tecrit edilecek ve açıkta kalan borularında tecridi 
yapılacaktır. 
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Manevra odası, depoya gelen suyun şebekeye verilmesi, deponun boşaltılması ve suyun 
kirlenmemesini temin edecektir. Manevra odası giriş kapısı ve manevra odasından hazneye 
giriş kapısı demirden yapılacak ve bunlar kilitli olacaktır. 

Manevra odası, gömme depolarda bir oda şeklinde yapılacak isaleden geliş, şebekeye 
çıkış, dip ve dolu savak borularıyla, merdiven korkuluklu pasürel, ölçü cihazları ve vanaları 
içerecektir. Bu odanın bir köşesinde biriken suları dışarı akıtmak üzere tahliye tertibatı 
yapılacaktır. Ayaklı depolarda manevra tertibi kolayca idare edilebilecek bir rögarda toplu 
olarak yapılacaktır. 

Ayaklı depolara ayak yüksekliğine göre platformla arasında yapılacak korkuluklu demir 
merdivenlerle çıkılacak ve silindirik hazne ortasında bırakılacak boşluk en az 1 m çapında 
olacaktır. 

Depo haznesindeki suyu hava ile daimi temasta tutmak için göze hava bacası ilave 
edilecektir. Hava bacaları beher 20 m2 satıh için bir adet olmak üzere tespit edilecek ve 
haznedeki su kotu ile depo tavan döşemesi arasında da asgari 50 cm. boşluk bulundurulacaktır. 

Gömme depolarda isaleden gelen boru, durgun su hasıl olmaması için krepine nazaran 
uzak köşeye getirilecek ve suyun en yüksek su seviyesi üstünden depoya dökülmesi temin 
edilecektir„• 

Gerek hazne ve gerekse manevra odasında yatay borular altına beton mesnetler konacak 
ve düşey borular duvarlara kelepçelerle tespit edilecektir. 

Çıkış borusu krepini hazne taban çukurundan 20-30 cm. yüksekte yapılacak hazne 
çukuru depoda ölü bir hacim bırakmayacak tarzda uygun derinlikte olacaktır. 

 

Deponun temizlenmesi veya tamiri esnasında gelen suyun şebekeye verilebilmesi için 
isale borusu ile şebekeye giden boru irtibatı yapılacak dolu savak dip savakla birleştirildikten 
sonra tek boru olarak çıkarılacaktır. 

Ayaklı depolarda boru tertibi aynı olup borular silindirik haz nenin tam ortasına yakın 
bir mahalden yukarı çıkarılacak ve kelepçelerle çerçeve döşemelerine bağlanacaktır. 

Dolu savak suyun en yüksek su seviyesinin üstünde su kabarmasına mani olacak ve 
isale- maksimum debisini akıtacak çapta, dip savak çapı ise suyun tahliye imkanı depo hacmi 
göz önünde tutularak 1-2 saatte depoyu boşaltacak tarzda seçilecektir. 

Gömme depolar; taş duvar olarak imal edilebileceği gibi taş duvar yerine 250 dozlu 
beton ağırlık duvarı veya B.A. gömme depo olarak da inşa edilebilir. Ancak bu alternatiflerin 
keşfi mukayeseleri yapılarak ekonomik olanı tercih edilecektir. 

Depo projeleri; hesaplar, plan, araziye yerleştirilmiş kesitler, görünüş, demir tafsilatı, 
pozları, kalıp planı, demir metrajı ve manevra şemasını ihtiva edecektir. 

 

 

 

V- İÇMESUYU TESİSLERİNİN TEVSİİ 

Bir içme suyu tesisine ait tevsii işinin yapılabilmesi için, öncelikle mevcut tesisin 
bugünkü ihtiyacına cevap verip, veremediğinin bilinmesi gerekir. Bunun için yapılacak işlem, 
mevcut su ihtiyacını doğru olarak tespit etmek, sonrada gelen suyun bu ihtiyacı karşılayıp 
karşılamadığına bakmak olmalıdır. Buna göre isale debisi miktarı veya tesis yönünden bir 
yetersizlik tespit edilirse tevsii çalışmalarına geçilecektir. 

Tesisin kendilerine teslimini müteakip, gerekli bakım ve onarım hizmetlerini yapmayan 
ve böylece tesisin elden çıkmasına veya yetersiz hale düşmesine sebep olan bir yerleşim 
yerinden gelecek tevsii talebi; mevcut tesisin elde çıkması veya yetersiz hale düşmesi 
nedenlerine eğilerek incelenmeli, mevcut tesisin gerektiğince hizmet verebilmesi için, 
yapılması gereken hususlar tespit edilmeli, bunların teknik yardım ve gözetimimiz altında 
öncelikle köy katkıları ile bu mümkün olmazsa, programa alınarak yaptırılması yolu 
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sağlanmalı, halkın her talebinde yeni proje ile ortaya çıkmamalı ve yapılan tesise halkın sahip 
çıkması alışkanlığı sağlanacaktır. 

Tesisin bakım ve onarım hizmetlerini gerektiğince yaptıkları halde membanın kuruması 
veya debinin azalması sonucu tevsii gerekli görülen yerler için, öncelikle mevcut tesislerden 
azami istifade düşünülerek gerekli etüt ve proje çalışmaları yaptırılmalı, bu arada terk edilecek 
veya sökülerek değiştirilecek hatlara ait boruların ve diğer makina aksamının ambarlarımıza 
alınması temin edilecektir., 

Tesisteki su yeterli olmasına rağmen, çeşme sayısının artırılması, şebekenin 
genişletilmesi, deponun büyütülmesi veya yeniden depo yapılması v.b. taleplerin de 
gerektiğince incelenerek değerlendirilmesi yapılacaktır. 

VI- İSTİSNAİ HALLER: 

Bu şartnamede belirtilen etüt ve proje kriterlerinin dışında bir uygulamayı gerektiren 
hallerde ve turistik beldelerin kriterler dışındaki taleplerinde durum Genel Müdürlüğe 
bildirilerek Makamdan Olur alındıktan sonra uygulamaya geçilecektir. 

VII- PROJE DOSYASININ TEŞKİLİ: 

1- Kat'i proje dosyası şu evrak, proje ve dokümanları 

içermelidir. 

1- Karakteristikler tablosu, 
2- Proje raporu, 
3- Müstakbel nüfus ve su ihtiyacı hesaplarının yapıldığı cetvel, 
4- Boru çaplarının hesaplandığı cetvel, 
5- Motopomp, su koçu, hidrofor v.b. hesapları, 
6- Depo, arıtma tesisleri v.b. gibi tesislerin hacim hesapları, 
7- Tüm keşifler, 
8-  Köylünün gönüllü olarak yapmayı taahhüt ettiği kısımların keşifleri, 
9- Yıllık işletme masrafı, 1 m3 su maliyeti, şahıs başına maliyet ve proje 

priyoritesi hesapları, 
10- Yardımlarla ilgili taahhütname, birlik kurma ile ilgili protokol, su 

kaynağının tahlil raporu suretleri, memba tahsis kararı sureti ve sair 
dokümanlar, 

11- 1/25000, 1/100000 veya 1/200000 ölçekli harita üzerine çizilmiş umumi 
vaziyet planı paftası, 

12- Proje anahtarı paftası, 
13- Hesap plan ve profil paftaları, 
14- Orifis hesaplarının yapıldığı ve şematik planın gösterildiği pafta, 
15- îsale hattı plan ve profil paftaları, 
16- İlçe, kasaba ve garnizon projelerinde; 

a. Şebekelerin tamamına ait hesap planı paftası, 
b. " " " " tablosu paftası, 
c. " " " " inşaat planı paftası, 
d. " " " " düğüm noktaları detayı paftası. 
e. Şebekelerin tamamına ait hususi parça ve armatör metraj cetveli 

paftası, 
f. I. Kademede inşa edilecek şebeke kısmına ait inşaat planı paftası, 

17- Enerji nakil hattına ait hesaplar profil ve planlar, direk resimleri, tablo 
şemaları, elektrik enerjisini verecek kurum ile yapılan protokol ve bu tesise ait 
metraj ve keşifler, 

18- Tip proje kitabındakilere veya sonradan gönderilen tiplere uymayan 
sanat yapılarına ait inşaat projeleri paftaları, 

19- Lüzum görülen har hangi bir sanat yapısının, üzerinde yerleştirilme 
şekli gösterilen 1/200 ölçekli tafsilat plankotesi ve sair projelerle ilgili paftalar. 
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2- Tatbikat projesi dosyası aşağıda belirtilen evrak, proje ve dokümanları 

içermelidir. (Şayet proje kat'i proje mahiyetinde ise fakat bu kat'i proje ihale yoluyla proje 
bürosuna yaptırılacaksa bu projelerde kat'i, tatbikat projesi hazırlanması ile ilgili hususların 
her ikisi de aranılacaktır.) 

1- Proje gerekçe raporu, 
2- Müstakbel nüfus ve su ihtiyacı hesaplarının yapıldığı cetvel , 
3- Motopomp, su koçu, hidrofor v.b. hesapları, 
4- Depo, arıtma tesisleri v.b. gibi tesislerin hacim hesapları, 
5- Tüm metraj ve keşifler, 

(İnşaat bünyesinde halkın gönüllü yardımı suretiyle yapılacak işler mevcut ise 
bunlar umumi vaziyet planında gösterilecek ve keşifler ayrı olarak yapılacaktır.) 

6- Mukayese hesapları, 

7- Malzeme ve boru İhtiyaç listeleri, 

8- Boru cinsinin seçimine esas olacak tutanaklar, 

9- Yer teslim zaptı, 

10- Zemin emniyet gerilmeleri tayin tutanakları, 
11- Asgari memba verimlerini gösterir rasatları kapsayan tutanaklar,t 
12- Su tahlil raporları, 

13- Memba tahsis kararı, birlik kurma ile ilgili protokol, yardımlarla ilgili taahhütname 
suretleri, 

14- Belediye teşkilatı olan kasabalara, K.H.G.M. 'nün su götürmesi mecburiyeti olmayan 
diğer ünitelere düşen hisselerin hesapları, 

15- 1/25000 ölçekli harita üzerine işaretlenmiş umumi vaziyet planı, proje anahtar paftası, 
köylü yardımı ile kazısı yapılacak isale kısımlarının gösterildiği umumi vaziyet planı, 

16- Hesap planı ve profilleri, 

17- İsale hattı plan ve profilleri, 

18- Anma çapları D= 150 mm.den büyük AÇ boru ve PVC boruları ile 2 1/2" den büyük 
JÇ boruların bulunduğu yerlerde düğüm noktalarının detayları, 

19- Orifis hesap planı ve hesap tabloları, 

20- İlçe, kasaba ve askeri garnizon projelerinde ayrıca; 

a. Şebekenin tamamına ait hesap planı, 

b. " " "   "  tablosu, 

c. " " "      " inşaat planı, 

d. " " "      " düğüm noktaları detayı, 
e. " " "      " hususi parça ve armatür metraj cetveli, 

21- Enerji nakil hattına ait hesaplar, profil ve planlar, direk resimleri, tablo şemaları, 
elektrik enerjisini verecek kurum ile yapılan protokol, bu tesise ait metraj, keşifler. 

22- Tespit kitlesi hesap ve projeleri, 

23- Bilumum sanat yapı projeleri (bunlardan kaptaj, toplama odası, drenaj, yeraltı kaptajı, 
yeraltı bendi, keson kuyu, terfi binası, dereden su alma tesisleri, arıtma tesisleri, 
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ayaklı ve gömme depoların 1/200 ölçekli detay planko- tesi alınmalı ve bunun 
üzerinde, bu sanat yapılarının hafriyat yönünden ekonomik olacak şekilde konumu 
ölçekli olarak gösterilmelidir.) 
Sanat yapı projeleri olarak: 

a- Şayet tip proje aynen tatbik edilecekse, ayrıca proje hazırlanmayacak ve tip proje 
aynen çekilecektir. Ancak stabilite kontrol hesapları yapılarak proje ebatlarının uygunluğu 
gösterilecektir. Lüzumlu betonarme ve hidrolik kontrol hesapları da verilmelidir. Terfi 
binalarında motopomp yerleştirme planları ve bunlarla ilgili detay resimleri de verilecektir. 

b- Tip projesi aynen uygulanamayacak olan veya hiç bir tip projesi olmayan sanat 
yapıları için yeniden hesapları ve metrajları ile keşifleri verilecektir. 

c- Dere geçitleri için bir tip proje verilmeyerek, her derenin özelliği, genişliği, dere 
tabanının oyulmaya müsait olup olmadığı veya tatbik edilecek tipin değişikliğini göstermek 
üzere ayrı ayrı proje tanzim edilecektir. 

d- Tip projenin aynen tatbik edilmesi veya yeniden sanat yapı projesinin 
hazırlanması halinde 1/200 ölçekli detay plankotesi üzerine en uygun şekilde 
yerleştirilecek ve en az iki kesiti üzerinde hafriyat durumu gösterilecektir. 

24- Arazi çalışmalarının tamamına ait takeometre ve nivelman defterleri, mutlaka 
verilecektir. 

25- Lüzumlu görülen veya sonradan idarece istenilen mukayese, detay proje kontrol 
hesapları v.b.ler verilecektir. 
Evrakın katlanması : 

3- Proje evrakı 21x29,7 cm. ebadında katlanacak ve ilgili yerlere projeyi yapan fen 
elemanının ismi, diploma, ruhsatname numarası, Oda sicil numarası yazılacaktır. 
Ayrıca projenin fenni sorumluluğu da taahhütnameye bağlanacaktır. 
Evrakın başlığı : 

4- Projeyi teşkil eden evraktan her birinin ayrı başlığı ve numarası bulunacak1 ve dosya 
kapağı içine bir fihrist eklenecektir. 
Projenin orijinal ve kopyaları : 

5- Projenin tasdik olunacak orijinal nüshası aydınger üzerine çizilecek ve lüzumu kadar 
diğer kopyaları ile birlikte idareye teslim edilecektir. 
 

Dosya : 

6- Her bir proje evrakı tam bir takım olarak mukavva bez kaplı,bağlanabilir bir dosya 
içerisine konmuş olacaktır. Dosya üzerinde hangi köy ve kasabaya ait olduğu ve kim 
tarafından yapıldığı yazılacaktır. 

 
 

Yazıların okunaklı olması: 

7- Projeye giren bütün evrak, yazı ve resimler okunaklı ve teknik resim 
kaidelerine uygun olacak, herhangi bir silintiyi ihtiva etmeyecektir. 

8- Projede uyulması gereken norm ve esaslar: 

a) Yıllık işletme gideri hesap tablosu, 

b) Lejant normu, 

c) Katlama ve pafta normu, 
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d) Notasyonlar, 

e) İsale hattı örnek profili, 

f) İsale hattı örnek hesap profili, 

g) Terfi hattı örnek hesap profili, 

h) Motopomp güç tayin formu olarak verilmiştir, 
Eski içme suyu etüt ve proje teknik şartnamesi yürürlükten kaldırılarak bu içme suyu 

etüt ve proje teknik şartnamesi 01/05/ 1989 tarihinden itibaren Bakanlık Makamından alınan 
01/05/1989 tarih ve 40/711-3273 sayılı "OLUR" ile yürürlüğe girmiştir. 

 

 



51  
 

 

 

 

 



52  
 

 

 

 



53  
 

 

 

 

 



54  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55  
 

                                             

 

 



56  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57  
 

 

 

 

 

 



58  
 

 

 

 



59  
 

 

 

 

 



60  
 

Ek-3 
İÇME SUYU PROJESİ KRİTERLERİ 

Öncelik hesabı aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 
1) Suya ihtiyaç puanı: 

a) Etkili alan içindeki sıhhi ve sıhhi olmayan hiç su mevcut değilse: (100 puan) 
b) Etkili alan içinde sıhhi olmayan ve "İçilmez" su ile hayvan ihtiyacı karşılanabiliyorsa ve 

insan için bu sahada sıhhi veya sıhhi olmayan hiç su yoksa: (80 puan) 
c) Etkili alan içinde sıhhi olmayan ve "İçilmez" su ile mevcut insan ve hayvan ihtiyacı 

karşılanabiliyorsa insan ihtiyacının karşılandığı şekilde, dere, gölet, sarnıç kirlenmeye 
müsait kuyu vs. gibi teknik olmayan imkanlar ise: (60 puan) 

d) Etkili alan içinde sıhhi olmayan ve "İçilmez" su ile mevcut insan ve hayvan ihtiyacı 
karşılanabiliyorsa ve insan ihtiyacının karşılandığı şekilde, halen sıhhi su temin 
edilemeyen kaptaj isale depo veya çeşme gibi tesisler ise: (40 puan) 

e) Etkili alan içinde mevcut insan ihtiyacı sıhhi tesis ve "İçilebilir" su ile karşılanabiliyorsa 
ve hayvan için adı geçen sahada sıhhi veya sıhhi olmayan hiç su yoksa: (20 puan) 

f) Etkili alan içinde mevcut insan ihtiyacı sıhhi tesis ve "İçilebilir" su ile 
karşılanabiliyorsa ve ayrıca hayvan ihtiyacı içinde adı geçen sahada sıhhi veya sıhhi 
olmayan su mevcutsa:(O puan) 

g) Etkili alan içinde mevcut insan ve hayvan ihtiyaçları ancak kısmen karşılanabiliyorsa 
puanlar aşağıdaki formüllerle hesaplanacaktır. 

Hayvan suyu ihtiyaç puanı: 

 

 

 

 

7) Nüfus puanı : 
Mevcut nüfus esas alınır ve her 30 nüfus için 1 puan verilir. Grup köy halinde, toplam 

nüfus köy ve kasaba sayısına bölünerek ortalama nüfus hesaba esas alınacaktır. 
8) Maliyet puanı : 

Keşif bedeli ve mevcut nüfus esas alınarak, Keşif/Nüfus oranının her 1.000 TL. si için 
(-1 puan) verilecektir. 

9) Grup köylere ait birlik puanı : 
   2    Köylük    gruplar        için         5 puan 

3-5      " " "                  10   " 

6-10   " " "                  15   ” 

           11-20  "            "              "                20  " 

21-50 "            “              "                 25   " 

52 ve daha büyük gruplar için 30 puan verilecektir . 
10) Özellik puanı : 

Dağ Köyleri, orman ve hudut köyleri için 15 puan verilecektir. 

11) Mevcutta sıhhatli suyu olsa bile; Belediyelerin, birliklerin vs. arıtılmış sağlıklı içme 
suyuna entegre olacak köyler için 15 puan verilecektir. 
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İ L A N 
 

       

RİZE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİNDEN 
 

İLİ : RİZE 

İLÇESİ : …………..  

SUYUN TAHSİS EDİLECEĞİ KÖY : ……………  

MEMBANIN ADI : ……………. 

İLANIN ASILDIĞI TARİH : ……………. 

İLANIN KALDIRILACAĞI TARİH : …………….. 

 

 

Q= ….. lt/sn sarfiyatlı olan …………..kaynağının ……… Köyüne 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetleri 

Hakkındaki Kanun gereğince tahsis edileceğinden bu konuda herhangi bir itirazı olanların bu itirazlarını 

tevsik edecek belgelerle birlikte (tapu, zilyetlik, vs.) ilanın asıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde Rize İl Özel 

İdare Sekreterliğine itirazlarını bildirmeleri rica olunur. 

 

       Rize İl Özel İdare Genel Sekreterliği 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT : Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar  her ne şekilde olursa olsun dikkate alınmayacaktır. 

Form1 
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TUTANAK 

 

İLİ : …………… 

İLÇESİ : …………… 

SUYUN TAHSİS EDİLECEĞİ KÖY : …………… 

MEMBANIN ADI : …………… 

İLANIN ASILDIĞI TARİH : …………… 

İLANIN KALDIRILACAĞI TARİH : …………… 

 

Q= …… lt/sn sarfiyatlı …………. Kaynağının ……. köyünün içme ve kullanma suyu ihtiyacını 
karşılamak amacıyla tahsis edileceğine dair İLANIN; Köy odasının, Köy konağının kapısına veya 
Saatköy Muhtarlığı ilan tahtasına asıldığını belirten bu tutanak tarafımızdan tanzim ve imza 
edilmiştir.  

 

Rize İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği            ……………….. Köyü Muhtarı  

Adı Soyadı  :                                                       Adı Soyadı  :  

İmza    :                     İmza     :    

 

Aza             Aza 

Adı Soyadı  :                     Adı Soyadı       :    

İmza              :                      İmza               : 
 

 
 

                
 

 

 

 

 

Form2 
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İÇME SUYU MEMBA TAHSİS TEKLİFİNE AİT ÖZET 
 

 

İLİ  : 

İLÇESİ : 

KÖYÜN ADI : 

MAHALLENİN ADI : 

MEVCUT İÇME SUYU DURUMU : 

NÜFUSU (Son Nüfus Sayımına Göre) : 

MÜSTAKBEL NÜFUS : 

MÜSTAKBEL İNSAN İÇME SUYU İHT. : 

HAYVAN İÇME SUYU İHTİYACI : 

TAHSİSİ İSTENEN MEMBANIN ADI : 

MEMBANIN SARFİYATI : 

MEMBANIN ÖLÇÜM TARİHİ : 

HANGİ KÖYE AİT OLDUĞU : 

HALEN NE MAKSATLA KULLANILDIĞI : 

TAHSİS EDİLECEK SU MİKTARI : 

MEMBANIN HUKUKİ DURUMU : 

İŞİN PROGRAM DURUMU : 

İTİRAZ EDEN KÖY : 

İTİRAZ SEBEPLERİ : 

 

 

SU VE KANAL HİZMETLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖRÜŞÜ : 

 

 

 

Form3 
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İHTİLAFSIZ İÇME SUYU MEMBA TAHSİS VE TEVZİ KARARI 
 

KARAR  TARİHİ                             : …../…./…. 
KARAR SAYISI                               : …./………. 
İLİ                                                           
İLÇESİ                                                  
SUYUN TAHSİS EDİLDİĞİ KÖY                                          

MEMBANIN ADI : 

MEMBANIN SARFİYATI :  

TAHSİS EDİLEN SU MİKTARI : 

KONU                                : ……………………………………………………..sıhhi içme 
suyu getirilmesidir. Söz konusu işe ait içme suyu raporu …………………. tarihinde tanzim ve 
tasdik edilmiştir. 

 

 

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN  GÖRÜŞÜ : 
 

 

……………….. İli ……………………….İlçesi …………………… köyü 
……………………..   mahallesine   tasdikli   ön   proje  raporuyla   isalesi   öngörülen   Q   = 
…………… lt/sn. sarfiyatlı ………………………………………. membasının kimyasal 
analiz sonucu içilebilir olduğu belirtilmiştir. 

 

…………………………….. Kadastro Müdürlüğünün ……………………. tarih ve 
………… sayılı yazılarında membanın çıktığı arazinin tapusuz olduğu 
belirtilmiştir. 
 

…………………… köyü ……………………… mahallesinin ………………. yılı 
nüfusu ….. kişi olup, bu nüfusa göre kişi başına ……….. lt/gün üzerinden müstakbel insan 
içmesuyu      ihtiyacı      Q      =      ………      lt/sn.dir.      Hayvan      içme suyu      
ihtiyacı 
…………………………………………………………………………………………. toplam 
içme suyu     ihtiyacı     Q     =     ……………..     lt/sn.dir.     ………………………     
köyü 
………………………… mahallesinin müstakbel insan ve hayvan içme suyu ihtiyacının 
karşılanabilmesi           için,           Q           =           ………………...           lt/sn.           verimli 
……………………membaının………………….. Q = ………………..lt/sn.lik kısmının adı 
geçen köye, mahalleye tahsisi 13.01.2005 tarih ve 5286 sayılı Köye Yönelik Hizmetler 
Hakkındaki Hanun ve 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa göre ve Bu 
kanunlar dayanağında hazırlanan içme suyu yönetmeliğinin 7. Maddesine göre uygun 
görülmüştür. 
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KARAR : Yapılan inceleme sonucunda; İdaremiz Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünce 
konu tetkik edilerek içmesuyu tahsis teklifi hazırlanmıştır. ………………... İli 
…………………. İlçesi ……………………. Köyü ……………………. Mahallesine 
isalesine öngörülen, Q = …………………. lt/sn. verimli …………………. Membasının Q = 
…………….. lt/sn.lik kısmının tahsisi için …………..... tarihinde köylere asılan ilana, ilan 
müddeti içerisinde herhangi bir itiraz bulunmadığından ve membanın çıktığı arazi tapusuz 
olduğundan, Q = ………………….. lt/sn. verimli membasının Q = ………….... lt/sn.lik 
kısmının adı geçen köye mahallesine içmesuyu ihtiyacı olarak tahsisine, Tahsis ve Tevzii 
heyetinin ……/…../……. t arihli toplantısında oybirliği ile karar verilmiş ve durum 
Onaylarınıza sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

BAŞKAN Ü Y E Ü Y E  Ü   Y E Ü Y 
E  

 
Genel Sekreter.Yrd. 

 
 

Su ve Kanal Hiz. Müd. 

   

 

 

 

O   L  U   R 
…./…./….. 

 

 

 

Genel Sekreter 
Vali a. 
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İHTİLAFLI İÇME SUYU MEMBA TAHSİS VE TEVZİ KARARI 
 

KARAR  TARİHİ         : …../…./…. 
KARAR SAYISI           : …./………. 

 

İLİ                  : 
 
İÇESİ                                    : 
 

SUYUN TAHSİS EDİLDİĞİ 

KÖY   :  

MEMBANIN ADI : 

MEMBANIN SARFİYATI :  

TAHSİS EDİLEN SU MİKTARI : 

KONU                                : ……………………………………………………..sıhhi 
içmesuyu getirilmesidir. Söz konusu işe ait içmesuyu raporu …………………. tarihinde 
tanzim ve tasdik edilmiştir. 

 

 

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN  GÖRÜŞÜ : 
 

 

……………….. İli ……………………….İlçesi …………………… 
……………………..    köyüne  tasdikli   ön   proje  raporuyla   isalesi   öngörülen   Q   = 
…………… lt/sn. sarfiyatlı ………………………………………. membasının kimyasal 
analiz sonucu içilebilir olduğu belirtilmiştir. 
 

……………………………..  Kadastro  Müdürlüğünün  …………………….  tarih ve 
…………  sayılı yazılarında membanın çıktığı arazinin tapusuz olduğu belirtilmiştir. 

 

…………………… köyünü n………………. yılı nüfusu ….. kişi olup, bu nüfusa 
göre kişi başına ……….. lt/gün üzerinden müstakbel insan içmesuyu      ihtiyacı      Q   
=   ……… lt/sn.dir.  Hayvan   içmesuyu  ihtiyacı …………. Q =……… lt/sn,  toplam 
içmesuyu ihtiyacı Q  = ……………..lt/sn.dir.     ………………………     köyü 
………………………… köyünün müstakbel insan ve hayvan içmesuyu ihtiyacının 
karşılanabilmesi  için, Q =  ………………... lt/sn. verimli …………………… 
membaının………………….. Q = ………………..lt/sn.lik kısmının adı geçen köye, 
mahalleye tahsisi 13.01.2005 tarih ve 5286 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkındaki 
Kanun ve 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa göre ve bu kanunlar  
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dayanağında  hazırlanan  içme  suları  yönetmeliğinin  7  maddesine  göre  uygun 
görülmüştür. 
 
KARAR : Yapılan inceleme sonucunda; İdaremiz Su ve Kanal Hizmetleri  
Müdürlüğünce konu tetkik edilerek içmesuyu tahsis teklifi hazırlanmıştır.  
………………... İli …………………. İlçesi ……………………. Köyü 
……………………. Mahallesine isalesine öngörülen, Q = …………………. lt/sn. 
verimli …………………. Membasının Q = …………….. lt/sn.lik kısmının tahsisi için 
…………..... tarihinde köylere asılan ilana, ilan müddeti içerisinde herhangi bir itiraz 
bulunmadığından ve membaın çıktığı arazi tapusuz olduğundan, Q = 
………………….. lt/sn. verimli membasının Q = ………….... lt/sn.lik kısmının adı 
geçen köye mahallesine içmesuyu ihtiyacı olarak tahsisine, Tahsis ve Tevzii 
Heyetimizin ……/…../……. Tarihli toplantısında oybirliği ile karar verilmiş ve durum 
Onaylarınıza sunulmuştur. 

 

 

 

BAŞKAN Ü Y E Ü  Y E  
 
Genel Sekrtr. 

 
Genel Sekrt.Yrd. 

 
Su ve Kanal Hiz. Md. 

 

 

 

 

 

 ÜYE ÜYE 
 

 

 

 

O   L  U   R 
…./…./….. 

 

 

 

İl GENEL MECLİS BAŞKANI 
 

 


	İçme Suları Yönetmeliği
	Ekler

