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1954 yılı Su İşleri Müdürleri toplantısına ait gündem 

18 Ocak pazartesi saat 10 da Sayın Vekil tarafından toplantının açılışı, 

Su İşleri Reisinin konuşması, 
Komisyonların seçilmesi, 

18 Ocak pazartesi saat 14 de Şube Müdürleri raporlarının okunması, 

19 Ocak salı saat 10 da Şube Müdürleri raporlarının okunması, 

19 Ocak salı saat 14 de Komisyonların çalışmaları, 

20 Ocak çarşamba saat 10 da Komisyonların çalışmaları, 

20 Ocak çarşamba saat 14 de Komisyonların çalışmaları, 

21 Ocak perşembe saat 10 da Komisyonların çalışmaları 

21 Ocak perşembe saat 14 de Komisyonlarm çalışmaları, 

22 Ocak cuma saat 10 da Komisyonların çalışmaları, 

22 Ocak cuma saat 14 de Komisyonların çalışmaları, 

23 Ocak cumartesi saat 10 da Komisyonların çalışmaları, 

25 Ocak pazartesi saat 10 da Komisyonların çalışmaları, 

25 Ocak pazartesi saat 14 de Komisyonların çalışmaları, 

26 Ocak salı saat 10 da Komisyonların çalışmaları, 

26 Ocak salı saat 14 de Komisyonların çalışmaları, 

27 Ocak çarşamba saat 10 da Umumi toplantı ve komisyon raporlarının müzakeresi, 

27 Ocak çarşamba saat 14 de Umumi toplantı ve komisyon raporlarının müzakeresi 

28 Ocak perşembe saat 10 da Umumi toplantı ve komisyon raporlarının müzakeresi, 

28 Ocak perşembe saat 14 de Umumi dilekler ve kapanış. 



Seyhan Baraj temel atma merasiminde : Kemal Zeytinoğlu nntknnn okurken 



Umum Müdür Hlh:nıet Ttırat nutlcunu okurhen 



Say1n Bay1nd1rllk Vekilinin Aç1ş Nutku 

Çok muhterem arkadaşlarım~ 

Toplantınızı, vilayetlerden gelen kıymetli arkadaşlarıma hoş geldiniz diyerek açıyorum. 

Bu toplantılar, her sene olduğu gibi, yapacağınız muhtelif müzakerelerle bilhassa mu
hit merkez münasebetlerini sağlama, dertlerinizi daha açık ortaya dökerek münakaşalar yap
ma ve kıymetli fikirlerinizi istihsal etme gayelerinin tahakkukunu sağlıyacaktır. Ve yine bu 
toplantının mühim bir gayesi de Su İşleri Reisliğine Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü teşki
latı ile verdiğimiz yeni veçhe ve bu yeni şekil üzerindeki çalışmalarımızın ne yolda olacağı, 
daha elastiki selahiyetlerle teçhiz edilen Devlet Su !şleri Umum Müdürlüğü olarak işlerimizi 
ne yolda yürüteceğimizi tesbit etmektir. 

Bu toplantıları, işlerimin müsaadesi nisbetinde ve fırsat buldukça takip etmek arzu
sunda ve bunlardan faydalanmak niyetindeyim. 

Yeni çalışmalarınızla önümüzdeki yıllarda, evvelki yıllardan çok daha parlak muvaffa
kiyetler kazanacağımza inanarak toplantılarınızlll başarılı olmasını temenni eder hepinizi hür
met ve muhabbetle selamlarım. 

SU İŞLERi REİSİ IIİKMET TURAT'IN KONUŞMASI 

(Sn İşleri Şube Müdürleri toplantısı) 

Ankara~ 18/1/1954 

Sayın misafirlerim ve arkada§larım; 

Su İşleri Reisliğinin 1954 yılı toplantısına başlamış bulunuyoruz. 

Her sene olduğu gibi bu sene de toplantımıza şeref veren ve bu suretle üzerinde çalış
makta olduğumuz bir memleket davasına yakın ilgi gösteren kıymetli m.isafirlerimize en derin 
minnet ve şükran hislerimi sunarken bu toplantımızın da başarılı olmasını ve alınacak karar
ların memleket için hayırlı neticeler vermesini dilerim. 

Bu seneki toplantımızın hususiyeti, Su !şleri Reisliği teşkilatı olarak yapacağımız son 
toplantı olmasıdır. 1,5 ay sonra mer'iyet mevkiine girecek olan DSI Umum Müdürlüğü kanu
niyle teşkilatımız yeni bir veçhe alacak, daha geniş selaruyet ve imkaruarla teçhiz edilmiş bu
lunacaktır. Binaenaleyh Su İşleri Reisliğinin teşkilatını tarihe mal eden bu teşkilatın mem
leket hizmetinde başardığı işleri kısaca gözden geçirmeyi ve bu vesile ile su işlerinin kısa bir 
tarihçesini yapmayı faydalı addetmekteyim. 

A) Türkiye'de su işlerinin tarihçesi : 

Dünya yüzünde yaşamakta olan Türk nesiinin başardığı su işlerinin tarihini yazmak el
bette ki faideli ve hatta zaruridir. 
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Bu tarihi malfunata bir çok eserlerde tesadüf olunabilmekle beraber, bu bilgilerin bir 
araya toplanıp (Türk Suculuğu) namı altmda neşrcdilecek bir eserin yazılmasını sucu mühen
dis meslekdaşlarımızdan beklemek de hakkımızdır. 

Macaristan, Eflak, Buğdan ovalarını, Elcezire ve Mısır deltalarını hududu içerisine alan 
Osmanlı İmparatorluğu devrinde yapılmış su işlerinin, bugünkü hudutlarımiz içerisinde bile bir 
çok izlerine tesadüf etmekteyiz. 

Osmanlı lmparatorluğu; ziraat bakımından çok zengin ve geniş imkanlara malik bulunu
yordu. Buna mukabil; satlım mühim bir kısmı dağlık, bir çok yerleri bataklık ve bir kısmı ku
rak olan Anadolu ise İmparatorluğun en kısa ve işe yaramaz bir parçası telakki ediliyor ve bu 
yüzden su islahatırun bütün hamleleri anavatandan uzak ve Türk olmayan anasır ile meskfı.n 
bulunan zengin sahalara yöneltilmiş bulunuyordu. 

Anadolu'nun ziraate salih arazisi ise, Sümer l{anunlarından alınan, Tiınar, Zeamet isim
leriyle Beylereve Has adiyle de hükümdarlara tahsis edilmişti. İmparatorlukta ilk suculuk teş
kilatı olarak bu şekilde idare sisteminin idamesini sağlamak üzere teşkil olunan (cebri su bir
likleri) teşkilatmda rastlamaktayız. Asırlar boyunca sulama, kurutma, feyezaııları önlemek 
suretiyle arazinin verimini arttırmak isteyen derebeyleri, Türkiye suculuğunun adeta birer na
zımı olmuşlardır. 

lmparatorluk hudutları daraldıkça, geniş ve zengin ovalara mukabil elde kalan ve verim
lerini artık lmybetmeğe başlayan sahalardan azami istifade edilmesi zarureti karşısında asır
lar boyunca ihmal edilmiş bulunan su işlerinin ciddi şekilde ele alınması düşüncesi hakim ol
mağa başlamıştır. 

Bu düşünce ile henüz 10 senelik bir teşekkül olan Nafıa Nezareti bünyesinde ve takri
ben (1296 Hicri - 1880 Miladi) senelerinde !radei Seniye ile kurulan komisyonun vazifeleri me
yanma (Limanlar inşası ve bataklıkların tatbiri ve Memaliki Mahrusei Şahanenin her tarafm
da bulunan ormanlar ve madenierden istifade olunması) hükmü konulmuş 1883 - 1300 yılmda 
da (Hendesei Mülkiyei Şahane) mektebi kurulması irade edilmiştir. 

Bu teşkilatın kurulmasını müteakip memleketin muhtelif yerlerinde su işleri mahalli na
fıa teşkilatı vasıtasiyle ele alınmak istenilmiş ise de : mevcut kapitülasyonlarm ağır tazyiki 
altmda ele alman su davası da yine gayn Türk anasırın mütekasif olarak bulunduğu romta
kalara inhisar ettirilmiştir. 

Bu devrede, !şkodra ve Selanik'teki dereterin ıslahı, Medine'de (Anılzubeyde) su yollan
nın ve Irak'da Hindiye seddesinin inşaatı ve Musul ovası sulaması işleri ile Asi nehrinin tanıi
mi etüdü yapılabilmiştir. 

Ne yazık ki kısa bir zaman sonra bu bölgeler de hudutlarımız haricinde kalmıştır. Ana
vatan topraklarında Osmanlı lmparatorluğu devresinde yapılmış (Konya sulaması) tesisleri bir 
istisna teşkil eder. Bu tesislerde; mahalli zeki ve becerikli halkının teşebbüsleriyle başlıyar ak 
zamanın Sadrıazaını emriyle bir ecuebi şirket tarafından vücude getirilmiştir. (1915 - 1911) 

(1914 - 1300) yılmda Nafıa Nczareti teşkilatı yeniden tanzim olunmalı: suretiyle (Demir
yol ve limanlar, Turuk-u muabir ve Urour-u Nafıa gibi üç Müdüriyet-i Urouroiye kurulmuş ve 
bunlardan Urour-u Nafıa Müdüriyeti Umumiyesine) : 

"Teybis ve tefcir; !rva ve iskayı arazi ve kanal, islah, idbar ve Seyr-i Sefabin-i dahili ve 
kuvvei elektrikiye, vesait-i tenviriye, tevzi-i miyah gibi" işlerin inşaat ve işletme ve imtiyaz 
verme vazifesi verilmiştir. 
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Bu Müdüriyeti Umumiyenin ilk umum Müdürü Süleyman Sım Bey merhum suculuktan 
yetişmiş olması itibariyle Anadolu'daki su işterinin ciddi olarak ele alınmasını ilk defa eela
detle ortaya atmış ve bu uğurda hayatının sonuna kadar çalışmış ve Türkiye suculuk tarihin
de mühim bir mevki işgal etmiştir. 

Bu Müdüriyeti Umumiye, bir taraftan Eskişehir, Konya, Karasin, Kütahya, Karahisar 
kasabalarının elektrik imtiyazını verirken, Seyhan, Sakarya, Susurluk, Gediz, Büyük ve Kü
çük Menderes nehirleriyle Kumkale'deki Karamenderes çayında bersatlara ve ovalarının hari
talarma esas teşkil edecek nirengi tesislerine fiilen başlamıştır. 1919 - 1335 senesinde inşaat 
olarak da ancak Adana seddeleri Bursa Nilüfer kanalı, Çanakkale Kumkale bataklığı kanalı 
inşaatına devam edildiğini görmekteyiz. 

Birinci Cihan Harbinden mağlfıp ve yorgun çıkan İrnparatorluk enkazı üzerine ve ana
vatan, Anadolu'da kurulan Türkiye Cumhuriyeti Hükfımeti 6,7 asırlık imparatorluk devrinde 
zirai, iktisadi bakımlardan bir kıymet atfedilmeden bu topraklarda kesif bir nüfus beklemek 
mecburiyeti ile karşı karşıya gelmiş bulunuyordu. Halbuki o günkü Anadolu'nun hali hiç de 
ümit verici değildi. Ziraate salih sahaların mü~im bir kısmı taşkınlar yüzünden bataklık hale 
gelmiş ve rüsubat istilasına maruz kalmış ve Orta Anadolu, yaklaşan kurak periyodunun ız
tırabını hissetmeye başlamıştı. Geniş bölgelerde karşılaşılan bu durum su işlerinin daha geniş 
bir manada bir düzene konulması fikrini ilham etmiş ve 1341 - 1925 yılında Nafıa Müdüriyeti 
umumiyetine merbut bir Sular Fen Hey'eti teşkili kararlaştırılarak, Adana, Bursa, Ankara, 
Edirne, !zmir'de Su Müdürlükleri kurulmuş ise de 1929 yılına kadar bu teşkilatın yapabildiği 
işler dasa ziyade eskiden başlamış olanları devamdan ve bir de bazı mıntakalarda mevzii ma
hiyette yapılan ufak tesislerden ibaret kalmıştır. 

Esasen her yıl su işleri için bütçe ile verilen tahsisata göz atmak bu teşkilatın imkan
larını daha açıkça bize gösterebilir : 

1340/1929 yılında 300.000 
1341/1925 " 270.000 
1926 " 300.000 
1927 " 470.000 
1928 " 500.000 

Bu beş yıl hemen hemen yarı ölü olarak geçmekle beraber Anadolu'nun maruz kaldığı 
kurak periot dolayısiyle bilhassa memleketin zahire anbarı durumunda olan Orta Anadolu'da 
şiddetli bir lotlık hüküm sürmeye başlamış ve aç kalan müstahsil halk yurtlarını terketmek 
ıztırarında kalmıştır. Bu facianın zoru altında zamanın hükümeti su işlerini yeniden ele al
mak lüzumunu hissederek, 1929 yılında Sular Umum Müdürlüğünü teşkil etmiş ve Mühendis 
Fehmi Bey Sular Umum Müdürü tayin edilmiştir. Bu suretle Osmanlı İmparatorluğu devri de 
dahil Türkiye'de kurulan müstakil sular teşkilatının başında ilk defa Mühendis Fehıni Beyi gör
müş bulunuyoruz. Aynı yılda 1482 sayılı kanunla 12 senede sarfedilmek üzere su işleri için 
100.000.000 lira tahsisat kabul edilmiş ve yapı~acak işleri organize edebilmek üzere Umum 
Müdürlüğe bir de ecnebi mütehassıs Rollandalı Mösye (Tübergen) getirilmiştir. 

Sular Umum Müdürlüğü Çubuk Barajı, Bursa ovası islahatı, Yalova ve Tarsus bataklık
larının kurutulması mevzularını ele alarak tatbike geçmiş ise de o zamanın rayiçleriyle muaz
zam bir meblağ tutan bu tahsisatın daha fazla mevzularda kullanılmasına esasen maddeten 
imkan yoktu. 
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Bir defa su işleri uzun zaman, rasat ve etüd isteyen bir mevzudur. Halbuki impara
torluk devrindeki ihmaller yüzünden Anadolu suculuk bakımından henüz tanınınamış bulunu
yordu. 

İsla.bat programı olarak ortaya konulan mevzular ancak büyük mikyaslı harita bilgile
rine istinat ediyordu. En mühim mesele ise memlekette sular üzerinde yetişmiş, tecrübe görmüş 
teknik eleman yoktu. Halbuki asırlarca ihmale uğramış bulunan anavatan suculuk bakımın
dan süratle islah etmek ve zirai emniyeti sağlamak zaruri görülüyordu. Bu bakımdan mem
leket sulannı süratle tanımak ve Anadolu'nun hidrojeoğrafisini elde etmek lüzumu karşısm
da 1932 yılında 14 adet fen heyeti teşkil edilerek bütün suların menbamdan mansabına kadar 
umumi amenajmanlan yapılmağa başlanılmıştır. 

(İstikşaf seferberliği) namı altmda çalışan bu teşkilat; faaliyetini ikmal edebilseydi bu 
gün elimizde her nevi malfunatı ihtiva eden geniş bir döküman kaynağı bulunacaktı. 

Ne yazık ki zamanın kısır görüşü ve buna inzimam eden dünya iktisadi buhram yüzün
den hem bu (İstikşaf seferberliği) durdurulmuş hem de 1932 yılmda çıkarılan 2027 sayılı ka
nunla ati senetere sari taahhüt yetkisi kaldırılarak ancak başlanılmış işlerin devamına mü
saade edilmiştir ... Bu yıldan 1937 yılına kadar geçen müddet; başlanan işleri ikmal edebilmek 
üzere mücadele ile geçer, 1929 - 1937 yıllan arasında su işlerine 12 milyon lira sarf edebilmiş 

olması faaliyetin ne kadar yavaşladığım ifade etmeğe kafi bir delil teşkil eder. 

Artık kurak seneler geçmiş periyodik olan yağmurlu devreye girmiş bulunuyoruz. Bu 
sefer de her tarafta sel afetleriyle karşı karşıyayız. Memleketin en münbit topraklan şehir 
ve kasabalar, azgın suların istilasına maruz olmağa başlamıştır. Daha henüz izleri silinmeyen 
kurak tehlikesine bu sefer de sel afetinden kurtulma feryatlan inzimam etmeğe başladığından 
Devlet; su işlerine yeni bir alaka göstermek lüzumunu hissetmiştir. Bunun üzerine Sular Umum 
Müdürlüğü teşkilatı (Su İşleri Reisliği) halinde daha genişletiliyor ve su işlerine 1937 sene
sinde 3132 sayılı kanuhla her sene 6 milyon lirayı geçmemek üzere (31) milyon lira tahsis 
ediliyor. 

17 teknik eleman ile bu işleri başarmayı omuzlarına alan bu teşkilat ancak ı sene zar
fmda bugünkü haline, bugünkü seviyesine yükselebilmiştir. 3132 sayılı kanunla verilen sela
hiyet de bütün memleketi içerisine alacak durumda değildir. Ve ancak muayyen nehir hav
zalarında ezcümle Susurluk, Bakırçay, Gediz, Büyük Menderes, Seyhan, Ceyhan, Berdan, Si
lifke'de Göksu, Malatya ve Erzincan mıntakalarında Fırat, Yeşilırmak, Sakarya, Konya'da 
Sille, Niğde'de Gebere ve Iğdır havzalanndaki islahatı ihtiva eder. Bu cihetle 1937 yılında ya
pılan iş programı ancak projesi mevcut olan mevzulara inhisar ettirilmiş bir taraftan da di
ğer havzalanmızm etüdüne doğru adım atılmıştır. 1931 yılındaki istikşaf seferberliğinin ikmal 
edUernemiş olmasının acılannı bu yeni hamlede daha vazılı bir şekilde hissetmiş oluyoruz. (31) 
milyon liraya ilaveten 1941 ve 1944 senelerinde kabul edilen kanunlar ile verilen (90) milyon 
liralık selahiyet, ancak başlamış işlerin ikmalini sağlıyabilecek durumda bulunuyordu. Buna 
rağmen bu kanunlarda eski işlerin ikmaliyle birlikte yeni havzalarda yeni işlerin ele alınması 
derpiş edilmiş olduğundan, Akdeniz mıntakası ile Orta Anadolu, Kızılırmak, Fırat ve Dicle ve 
Sakarya'nın menba kısmı havzalannda yeni işlere girişiimiş ve bu suretle başlanılmış iş
lerin ikmali de mümkün olamamıştır. 

Alınan kanuni selahiyetlerle 1948 sonuna kadar başlanılmış olan işlerden belli başlılan 
şunlardır: 

1 - Susurluk havzasında : Susurluk ve tabileri üzerinde Büyük Karadere sulaması, M. 
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Kemalpaşa deresi nhtım duvarlan ve feyezan seddeleri, Susurluk Çeltikçi seddesi, Kocaçay ve 
Mürüvvetler deresi seddeleri, 

2 - Bakırçay havzasında : Bakırçay ve yan derelerinin isl8.hı ve bataklıklann kuru· 
tulması, 

3- Gedik havzasında :Menemen ovası sulama şebekesi, Salihli - Adala sulama şebe
kesi, Marmara gölünün sulama suyu iddihar hazinesi haline getirilmesi, Kumçayı taşkınlannın 
önlenmesi, 

4 - Küçük Menderes havzasında : Küçük Menderes ısl8.hı, 

5 - Büyük Menderes havzasında : Nazilli ovası sulaması, Işıklı bataklığının sulama 
suyu idhar gölü haline getirilmesi, Denizli - Sarayköy sulama şebekesi işleri, 

6 - Seyhan, Ceyhan, Berdan havzasında : Seyhan regülatörü ve Adana ovası sağ sahil 
sulama şebekesi, Berdan regülatörü ve Tarsus ovası sulama şebekesi, Ceyhan feyezan seddesi. 

7 - Fırat havzasında : Malatya Sürgü ve Derme regülatörleri ve sulama tesisleri, Er
zincan ovasında bataklıklann kurutulmas,. 

8 - Yeşilırmak havzasında : Kazova sağ sahil sulaması, Amasya bahçeleri sulaması, 
Çarşanba deltasında Aptal Irmağı ve kollannın isl8.hı, 

9 - Sakarya havzasında : Eskişehir ovasındaki sulama suyunu idhar maksadiyle Por
suk barajı Aliken bataklığı kurutulması, 

10 - Orta Anadolu kapalı havzasında :Niğde Gebere barajı, Konya ovası sulama şe
bekesinin genişletilınesi, 

11 - Müteferrik havzalarda : Aras üzerinde Serdarahat barajı pirizi, Dim- Alanya su
laması, İsparta Gölcük sulaması, Amik bataklığı kurutulması, Silifke - Göksu regülatörü, 
Van- Şamran kanalı sulama tesisleri, 

Bütün bu işlere sarfolunan para yekfuıu ise (121) milyon liraya baliğ olmuştur. 9 sene
lik bu devrede başlamış olan işlerden pek çoğu henüz istifade ediliyor hale gelmediği için her 
taraftan şikayetler ve hücuınlarla karşılaşılm.ış olduğu görülmekte ise de : Bu şikayetlerin he
men hepsi; halkın senelerdenberi ikmalini beklediği tesislerin sürüncemede kalması dolayısiy
le sabırsızlanmaya başlamasından neşet etmiştir. 

Şunu kayıt etmek lazımdır ki; kısa mazisinden ve sahip olabildiği imkanlardan bahsetti
ğim teşkilat; bütün imkansızlıklara rağmen; yaptığı işleri şayanı dikkat bir titizlikle başarmağa 
muvaffak olmuştur. Nitekim yapılan tesislerin, sonra hazırlanan amenajman planlannın tam 
bir cüztinü teşkil ettiği görülmüştür. 

1948 yılının sel afetleri su işlerimizi yeniden ön plana geçirmiştir. Yanm kalan işlerin 
(5) sene gibi kısa bir zamanda ve (165) milyon lira sarfiyle ikmali mümkün olduğu perpiş 
edilmişken 1948 yılında çıkarılmış olan 5259 sayılı kanunla gerçi bu miktar tahsisat verilmiş 
ise de; sarf müddetinin 10 seneye çıkanlması ve faaliyet sahasının genişletilmesi dolayısiyle da
ha kanunun çıktığı ilk gün 10 sene sonraki yani 1958 yılındaki durumun da şikayetleri mucip 
olan 1948 yılı durumundan farklı olamıyacağı aşikar olarak görülmekte idi. 

Buna ilaveten vazifeleri genişletilmiş olan su işleri teşkilatı da aynen bırakılmış ve yeni 
~alışma imk8.nlariyle techiz edilmemiştir. 
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1949 - 1950 yıllanndaki iş proğramlan ancak bazı 1şlerin ikmalini istihdaf eder. 1950 -
1953 yıllan arasında geçen devrede ise yeni bir takım esaslı prensipiere istinat eden proğram
lar, su işlerimizi verimli, maksatlı ve yurdun her köşesini içine alan bir hedefe yöneltilmiş ve 
en g~niş hacimli bir hale getirmiştir. Bu esas prensipleri burada zikretmeği faydalı bulmakta
yırn. 

a) Muhtelif havzalarda başlanılmış olan işlerin istifade edebilecek şekilde süratle ikmal 
etmek, 

b) Başlamış işlerle ilgili ve bunlan tamamlayıcı tesisler vi.icude getirmek, 

c) Bu arada bütün nehir havzalannda amenajman planları hazırlamak, 

d) Suların rejimini tesbit edecek rasatlan elde etmek, 

e) Projelerin yapılmasını mümkün kılacak harita işlerini süratle ikmal etmek, 

f) Memleketin her köşesinde mahalli ihtiyaçlan karşılayacak ve ıztırapları dindirecek 
münferit mahiyetteki küçük su işlerini süratle ele almak, 

g) Akar suyu olmayan sahalanmızda yeraltı sularından faydalanma imkanlannı ara-
mak, 

h) Köylerimizi sıhhi evsafta suya kavuşturmak. 

Bu prensipierin süratle tatbik sahası bulabilmesi ancak maddi imkanların da beraber 
düşünülmesi suretiyle mümkün olabilecektir. Nitekim 1948 yılında (13.744.000) lira olan tah
sisatımız 1953 yılında (81.497.000) lirayı bulmuş ve 1954 yılı bütçe tasansınad ise (93.000.000) 
lira olarak teklif edilmiştir. 

Bu esas prensipierin ışığı altında her havzada aldığımız neticeleri sırasiyle arzetmek bir 
fikir vermek bakımından faydalı olacaktır. 

1 - Susurluk havzasında; Susurluk, M. Kemalpaşa derelerinin taşkınlarını önlemek 
üzere yapılması düşünülen seddelerden mühim bir kısmı ikmal edilmiş olup geri kalan kısmı 
üzerinde çalışılmaktadır. 

2 - Gediz havzasında, Menemen sulama şebekesine lüzumlu sulama suyunu toplamak 
üzere, Marmara gölü etrafında yapılması düşünülen tesisler ikmal edilerek gölde 160 milyon 
metremikap su idhar edilmiş ve sulama zamanında sarfiyatı sıfıra inen Gediz çayına saniyede 
27 metremikap sarfiyat verilmek suretiyle hem Menemen sulaması ve hem de havza boyunca 
yeniden kurulan pompaj sulamalarma lüzumlu su temin edilmiştir. 

Kumçayı ve Deliçay manzumesinin ovada yaptığı tahribatı önlenilmiş ve Ahmetli sulama 
şebekesi inşaatına başlanmıştır. 

Havzada, verimli sahalara birer rüsup mahrutu haline getiren yan derelerin ıslahı iş
leri, muayyen bir proğram esaslan dairesinde ele alınmıştır. 

3 - Küçük Menderes tahkimat işleri, yapılan tesislerin emniyetle işlemesini temin ede
cek şekilde ikmal edilmiştir. 

4 - Büyük Menderes havzasında, Nazilli sulama şebekesine lüzumlu olan su, Işıklı re
gülatörü ve göl manzumesi ikmal edilmek suretiyle idhar olunan 70 milyon metre su vasıta
siyle emre arnade hale getirilmiş ve Aydın ve Söke ovalarmdaki pompaj sularnalanna yeter 
miktarda su temin edilmiştir. Bu havzada amenajman planı gereğince, Çivril, Denizli _ Saray 
köy sulamalan inşaatına da başlanmıştır. 
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Gediz havzasında olduğu gibi ovada tahribat yapan yan derelerio ıslahı işleriyle Nazilli 
sulama şebekesinin tamamlanması tesislerine hızla devam edilmektedir. 

5 - En ufak sellerde bile daima su albnda kalan Seyhan ovasının orta seliere karşı 
korunmasını temin edecek olan Seyhan seddeleri inşaatı ikmal edilmiştir. 

Berdan ve Ceyhan seddelerinin bakımını lwlaylaşbracak olan yol ve telefon tesisleri in
şaatı ikmal edilmek suretiyle her zaman ve en tehlikeli anlarda bile işletmenin kontrol edil
mesi imkanı sağlanmıştır. 

6 - Malatya'da Sürgü suyu derivasyonundan istifade edilmek suretiyle Doğanşehir 

ovasında sulama şebekesi inşa edilmiş ve Derme sulamasının yarım kalan kanallan tamam
lanmışbr. 

Malatya ovası sulamasını ikmal ve itmam edecek olan Şahinhan sulama şebekesi inşa
atına başlanılmıştır. 

7 - Erzincan ovasında, bataklıklar kurutulmuş Fırat Nehrinin taşkınlanna karşı sed
ler inşa edilmiş ve terfi ile sulama yapma imkanını sağlayacak olan ( Girlevik) Hidroelektrik 
tesisatı ikmal edilerek işletmeye açılmıştır. 

8 - Yeşilırmak havzasından, Samsun -Çarşamba kasabalan arasmda uzanan sahil ba
taklıkları kurutulmuş ve Terme, Karaboğaz, Abdal Innağı taşkın tesisleri ele alınmıştır. 

Kazova ve Amasya bahçeleri sularnalarına ilaveten Erbaa ovası sulaması da tahakkuk 
safbasma girmiştir. 

9- Porsuk Çayının Eskişehir'e kadar olan kısmındaki isiahat ikmal edilerek bütün hav
za boyunca teşekkül eden bataklıkların kuruması sağlanmış ve daima taşkın tehdidi altında bu
lunan arazi emniyet altına alınmış ve bu sahadaki sulamanın ana kısımları ikmal edilmiştir. 

10 - Konya ovasındaki sulama şebekesi islah edilmek suretiyle 180.000 dönüm olan su
lama sahası 240.000 dönüme yükseltilmiştir. 

Senelerden beri etüdü devam eden Ereğli Ayrancı barajı tahakkuk safhasına getirilmiş
tir. Ereğli, Karaman bataklıklarını kurutacak kanallarm açılmasma devam edilirken bir yan
dan da Sille Barajı etüd ve projeleri ikmal edilmiştir. 

ll - Serderahat Barajından istifade etmek üzere tediyesi icabeden barajın yarı inşaat 
masrafı, Ruslarla varılan anlaşmaya istinaden ödenmiş ve 1928 senesinden beri devam eden ih
tilat, bu suretle kökünden halledilmiştir. 

12 - Silifke, Göksu ovası sulama tesisleri inşaatına başlanmak suretiyle, regülatörden 
istifade imkanları sağlanmışbr. 

13 - Bu şekildeki urouro havzalardan ayrı olarak münferit su mevzulan çerçevesi içeri
sinde irili, ufaklı 294 mevzu üzerinde çalışılmıştır. Faaliyetin her birinden ayn ayrı burada 
bahsetmek imkansızlığını yüksek takdirlerinize bırakıyorum. 

1953 yılı inşaat programımızın tetkiki bu hususta bir fikir edinmek için kafi malfimatı 
ihtiva etmektedir. 

Her yıl verilen tahsisat yekfuıu mütemadiyen arttınlıp işlerin süratle inkişafı temin edi
lince 1948 yılında verilmiş olan 165 milyon liralık selahiyet kanunu da zamanından çok evvel 
1953 yılı içerisinde hemen dolmuş ve yeniden selahiyet isternek zarureti hasıl olmuştur. 1958 
yılına kadar sarfedilmek üzere evvelce verilen (286) milyon liraya ilaveten istenilen (350) mil-
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yon liralık selahiyet, Büyük Millet Meclisinin teşkilatımız hakkındaki geniş itimadının bir 
ifadesi olarak (500) milyon liraya çıkarılmak suretiyle kabul edildiğini huzu.nınuzda minnet
le anmak bir şükran borcudur. 

Bir taraftan geniş tahsisat selahiyetleri ve diğer taraftan her yıl bütçeaile mütemadiyen 
inkişaf imkanlan sağlanmış olan teşkilatı eski haline bırakmak nakıs bir tedbir olacaktı. Bi
naenaleyh memleketin ana davalarından birinin süratle hallini düşünürken teşkilatı da müte
nazıran bir takım imkan ve sel8.hiyetlerle teçhiz etmek zaruretidir ki Bayındırlık Vek8.leti bün
yesi içerisinde bir teşekkill olan su işleri teşkilatını müstakil bir Umum Müdürlük haline ifra
ğını icab ettirmiştir. 

Bu kısa tarihçe bahsi kapanırken, memlekette su işlerinin bir teşkilatla idaresine baş
lanıldığı tarih olan 1928 senesinden itibaren teşkilat başında çalışmış kıymetli arkadaşlan an
mayı da bir vazife bilmekteyim. 

1929 - 1953 seneleri arasmda SuJar Umum Müdürlüğü 

veya Reislik yapmış olanlarm listesidir 

Sicil No. Adı İşe başla.ına tarihi İşten aynlma tarihi 

336 Fehmi ı Eylfıl 1929 30 Mayıs 1929 
Tübergen 27 Ağustos 1939 14 Haziran 1932 

1417 Selahattin Büke 14 Haziran 1932 20 EylUl 1933 
Vek8.leten 

Bedri Ölçer 29 Eylfıl 1933 8 Mayıs 1934 
Vek8.leten 

Necip Suveren 8 Mayıs 1934 30 Haziran 1934 
Şefi k Vekaleten 

275 Abdullah Hilmi 30 Haziran 1934 6 Şubat 1935 

95 Süleyman Akyüz 16 Şubat 1935 18 Mayıs 1936 

696 Namık Kiper 18 Mayıs 1936 3 Aralık 1936 
Vekaleten 

1417 Selahattin Bük e 3 Aralık 1936 15 Mart 1937 
Vek8.1eten 

1417 Selahattin Büke 16 Mart 1937 30 Mayıs 1939 
1417 Selahattin Büke 31 Mayıs 1939 31 Mart 1943 

696 Namık Kiper 31 Mart 1943 21 Temmuz 1944 

211 Şuayıp İnal 31 Temmuz 1944 29 Ocak 1945 
Vek8.leten 

211 Şuayıp İnal 30 Ocak 1945 29 Mart 1948 

1426 Muhittin Kulin 30 Mart 1948 22 Kasım 1948 

3718 Nezih Devres 23 Kasım 1948 27 Eylfıl 1950 
702 Hikmet Turat 18 Eylfıl 1950 2 Aralık 1951 

Vek8.leten 

702 Hikmet Turat 3 Aralık 1951 
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B) 1953 yılı faaliyeti hakkında. maltiına.t : 

1953 yılı zarfında su işlerimizin muhtelif şubelerindeki faaliyetlerimizin kısaca gözden 
geçirmek faydalı olacakbr. 

a) Etüd ve planlama işleri : 

1953 yılı etüd ve planlama faaliyetimiz geçen senelere nazaran bariz bir inkişaf gös
termektedir. !ki yıl evvel memleketteki münferit su konularını araşbrıp bulmak durumunda 
iken bugün artık etüd edilmiş ve proğrama alınması mümkün görülmüş bir hayli dökümana 
malik bulunuyoruz. Bütçe ve eleman durumunu göz önünde tutmak suretiyle bu mevzulan ni
hayet bir kaç sene içerisinde ele alınması ve mahalli dertlerin kısa zamanda halledilmesi müm
kün bir hale gelmiştir. 

Havzalarla alakah su işlerimizin etüdünde ise; geçen seneki verdiğimiz karar gereğince 
amenajmanların iş proğramlarına tekaddüm ettirilmesi esası prensibi üzerinde ehemmiyetle 
durulmuş F. O. A. dan istediğimiz teknik yardım talebiniz tahakkuk safhasına intikal ettiril
miştir. Amanejman işlerimizde ve umumiyetle su işlerimizin planlanmasında çalışacak müte
hassıslardan üç adedi memleketimize gelmiş ve işe başlamıştır. Bu personel kısa zamanda ih
tiyacı karşılayacak nisbete çıkarılacak ve mütehassısların yanına vereceğiniz Türk eleman
tarla birlikte amanejman işlerimiz ilanal edilecektir. 

Amanejman işlerimizi hemen harita ihtiyacımız takip etmektedir. Evelemirde bu işle

rimizi daha rasyonel bir şekilde takip edebilmek üzere merkezde kurduğumuz harita şubemiz 
kıymetli elemanlarla takviye edilmiştir. Bundan sonra şubelerimizin 1/200.000 harita ihtiyaç
ları tamamen karşılanmış ve Harita Genel Müdürlüğünün basmakta olduğu 1/25.000 mikyas
lı haritalar hemen şubelere intikal ettirilmeğe başlanmışbr. Ekseri işlerimizde bu mikyaslı ha
ritaların da kafi sıhhat temin edemiyeceği göz önüne alınarak Harita Genel Müdürlüğü ile te
masa geçilmiş ve 1/25.000 mikyaslı haritası alınmış sahalarda bir tekaif nirengisi yapılmak su
retiyle 1/10.000 ve 1/5.000 mikyaslı haritalann alınması imkanı üzerinde mutabakata varılmış
tir. Nirengisi dairemiz tarafından yaptırılıp Harita Genel Müdürlüğü tarafından havadan hari
tası alıncak 1.152.000 hektarlık sahadan bu yıl içerisinde 752.000 hektarlık kısmı yapılabil
miştir. Diğer taraftan mevcut kıymetlendirme makinelerine ilaveten sırf teşkilatımızın işlerini 
görmek üzere satın aldığımız kıymetlendirme aleti de Umum Müdürlüğün diğer aıetıeri yanına 
monte edilerek faaliyete geçilmiştir. Alınan fotoğraflar yetiştirilmiş olan kendi personelimiıle 
bu a.Iet vasıtasiyle kıymetlendirilmektedir. 

Önümüzdeki yıllarda ele alacağımız mevzularda gerekli görülen toprak etüdlerinin bir an 
evvel yapılması için Tarım Vekaietiyle temasa geçmiş bulunuyoruz. Projelere başlamadan evvel 
sulanacak sahaların hakikaten sulamaya elverişli olup olmadığını ve toprak cinsine nazaran 
beher sulamada verilecek su miktannın tesbitini mümkün )alacak bu araştırmalar işlerimizi 
teknik cepheden biraz daha tekarnili ettirmiş olacaktır. Rasat işlerimiz için geçen seneki top· 
lantımızda E. ı. E. idaresi tarafından vadedilen kıymetli yardımdan azami derecede faydalan
nuş durumdayız. 

Gayet tabiidir ki feyezanların müddet devamı ile şiddetinin evvelden tayin edilmesi ve 
işletmelerimiz için gerekli olan hususi rasat ihtiyacımızın kendi teşkilatımız tarafından tesis 
ve idaresi hususundaki çalışmalanınıza devam etmek mecburiyetindeyiz. Yalnız geçen seneki 
to?lantıınızda feyezanlann vaktinde bildirilmesi mevzuu üzerinde aldığımız karariann tama
mıyle tatbik edilmediğini de kayıt ve işaret etmek lazımdır. 
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b) İnşaat işlerimiz : 

Geçen yıllardaki yaptığımız 249 adet ihaleye mukabil büyük ve münferit su mevzula
riyle harita işlerimiz için bu yıl içerisinde yeniden 221 adet iş ele almış bulunuyoruz. 

!şlerin mecmu tutarı ile 1953 yılı içerisinde ödenecek miktarlar aşağıdaki cetvelde göste
rilmiştir. 

A - Büyük su işleri : 

Proğram yılları Adet thale tutan 1953 mali yilinda ödenen 

1949 26 26.444.000 1.890.000 
1950 14 16.444.000 5.349.000 
1951 12 10.486.000 4.220.000 
1952 25 20.750.000 9.680.000 
1953 66 55.768.000 7.881.000 

Seyhan 33 105.000.000 20.000.000 

176 234.892.000 49.020.000 
B - Münlerit su işleri : 

1951 66 16.439.000 6.831.000 
1952 106 24.570.000 9.901.000 
1953 122 23.593.000 2.383.000 

294 64.602.000 19.120.000 
C - Umumi yekiin : 

470 299.494.000 68.140.000 

1953 inşaat pröğramımızdan yalnız Antalya ovalan sulamalan ile Çivril - Işıklı manzu
mesine ait projeler ve Eskişehir Deneme !stasyonu binaları projeleri ihale mevzuu haline ge
tirilememiştir. 

!nşaat işlerimizde bu yıl yeniden alınan hafir makinalarının verdiği imkanlar dolayı
siyle süratli bir gelişme kaydedilmiş ve bu yüzden bütçe ile tahmin edilmiş bulunan ödeneğin 
fevkinde bir netice alınmıştır. Yapılmış işlerin karşılığı; selahiyet kanunundaki hükümlere da
yanılarak (bono) verilmesi suretiyle ödenınesi imkanı sağlanmıştır. Eğer sene başmda hariç
ten ithal etmeyi düşündüğümüz (10.000) ton çimentonun inşaat mevsimi içerisinde elimize 
geçmesi imkamnı sağlıyabilmiş bulunsa idik daha fazla faaliyet göstermek ve bugün ikmal edil
miş bulunan (64) adet işimize yenilerini de ilave etmek mümkün olacaktı. Halbuki bu çimen
tolardan ancak 1954 yılında istifade edilecektir. 

!kmal edilen su işlerimizin tevlit ettiği hayırlı neticeleri de kısaca belirtmek faydalı 
olacaktır. 

10 

Bitirilan işler 

Bataklık kurutma işleri 
Sulama işleri 
Feyezan önleme tesisleri 
Arazi, şehir ve kasabalann korunınası 
Hidroelektrik 

Adet 

18 
5 

19 
21 
ı 

64 

Saha 

35.210 Ha. 
16.600 " 
76.950 " 

3.000 Kw. 



Başlanılan diğer işlerimizin müsbet neticelerini de; kısa zamanda göreceğimize itima
dım vardır. 

Geçen yıl başladığımız büyük işlerden birisi Seyhan barajı inşaatıdır. Evvelemirde müşa
vir mühendislik firmasının kıymetli yardımı ile in.cıaata lazım olan makinalar tesbit edilmiş 

bunların süratle satın alınması sağlandıktan sonra bu makina parkı ile baraj inşaatının bütün 
işleri için müteahhitlerden fiyat istenilmiştir. İ5 tamamen mütehavvil fiyat + sabit kar esa
sına istinat eder. Bu usule göre müteahhitler, tekliflerinde her bir inşaat parçası için malze
me, işçilik ve masarifi umumiyeye tekabül eden üç kalem fiyat vermişler, barajın ikmalinde 
kar olarak istedikleri miktarı da ayrıca bildirmişlerdir. Mukavelenin bir hususiyeti de inşaat, 
verilen fiyatlar yekfınundan daha fazlaya mal olduğu takdirde karlardan muayyen bir nisbetin 
tenzil olunması, buna mukabil daha ucuza mal edildiği takdirde ise müteahhide pirim veril
mesi esasının kabul olunmasıdır. !kinci mühim bir unsur da müddet meselesidir. İnşaatın bent 
gövdesi kısmı 1955 Kasım ayında tamamlanacak ve kışın sular toplandıktan sonra 1956 ilkba
harında enerji istihsal edilecektir. İnşaatın bu müddetlerden daha evvel veya daha sonra ik
mal edilmesi de yine bir ceza ve pirim maddesine tabidir. Bu suretle müteahhit işi ucuza mal 
etmeğe ve vaktinden evvel bitirmeğe teşvik edilmiş olmaktadır. Müsbet neticesini gördüğümüz 
bu usulün her işimizde tatbiki ellietine gidilmesi memlekette dürüst, ciddi ve mazisi olan Türk 
müteahhitlerinin yetişmesi bakımından hayırlı olacağı kanaatındayım. 

Ağustos ayı içerisinde yapılan münakasada; Türk ve Amerikan firmalarından teşekkül 
eden bir şirkete inşaat ihale edilmiştir. 

Ortaklardan birisini teşkil eden Amerikan firması muhtelif memleketlerde ufaklı bü
yüklü 29 baraj yapmış dünyaca tamnmış bir firmadır. !ş taahhüt edilir edilmez derhal nehir 
mecrası derive edilmiş sağ sahilde bir bent gövdesi ve dolu savak inşaatı ile sol sahildeki tünel 
inşaatma fiilen başlanılmıştır. Bendin inşaat kısmımn tutan takriben (40) milyon lira enerji 
tesisleri de (30) milyon lira işin heyeti umumiyesi ise takriben (105) milyon liraya mal ola
caktır. Geçen sene de belirttiğim gibi inşaatm hitamında enerji işletmeleri halen teşekkül et
miş ve bu hususta gerekli imtiyazı verilmiş olan (Çukurova Elektrik Türk Anonim Ortak
lığı) na devredilecek ve her sene muayyen amortisman taksitleri alınmak suretiyle tesisatm 
kendi kendisini itfa etmesi sağlanacaktır. 

Bu vesile ile şu noktaya da işaret etmek isterim ki Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
kurulduktan sonra çok maksatlı bütün projelerin (maksatlardaki nisbet ne olursa olsun) bir 
inşaat dairesi olarak taazzuv edecek olan bu Umum Müdürlük tarafından inşaatının ana bir 
prensip olarak kabul edilmesi her bakımdan faideli ve hatta zaruridir. 

Teşkilatımızın çok yakından alakadar olduğu Gediz barajı mevzuunda bu sene zarfmda 
husuıe gelen bir gelişme; olarak kati proje ve mukavele ve şartnameleri hazırlamak üzere E. 
l E. tarafından bir müşavir firma angaje edilmiş olmasını zikredebiliriz. Beynelmilel banka
mn göndermiş olduğu heyetlerden sonra istikraz hususunda henüz müsbet veya menfi bir ne
tice alınamamıştır. 1954 yılımn da bir Gediz barajı inşası senesi olmasını ümit ve temenni 
etmekteyim. 

Geçen yıldaki toplantımızda mukavele tatbikatı meyanında ödemeler, müteahhitlerin 
durumları, müddetler; müddet temditleri, iş proğramlan, istihkak raporlan gibi muhtelif mad
deler üzerindeki tecrübe ve müşahedelerimiz neticesinde beliren eksik noksan ve müşkülleri 
gidermek maksadiyle alınmış ve tatbik edilmiş olan karar ve tedbirle;imizle işlerimizin daha 
kolaylık, rahatlık ve binnetice daha süratle yürümekte olduğunu memnuniyetle söyliyebilirim. 
Ancak taahhüde bağ·ladığımız işlerin istimlak r.ıuamelelerinde karşılaştığımız müşkilat veya 
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hususi kıymet takdirindeki ölçüsüzlüğün fena neticeleri bu yıl da fazlasiyle görmüş bulunu
yoruz. 

Hazırlanmış bulunan istimlak kanunu Büyük Millet Meclisinde hususi surette kurulan 
bir karma komisyonda müzakere edilmektedir. Komisyon mesaisini süratle ikmal ettiği tak
dirde bütçe müzakerelerinden evvel bu tasannın da Mecliste kanuniyet kesbetmesi mümkün 
olacak, bugün kıymet takdiri ve bu takdir edilen kıymetin ödenmesinde halkın maruz bulun
duğu huzursuzluk ve şikayetler de ortadan kalkmış bulunacaktır. 

O) İçme su ve kanalizasyon iı;Jieri : 

Dairemizin vazifeleri arasında bulunan mevzulardan biri de şehir ve kasabalann içme 
su projelerinin tasdiki ve köy içme su işlerinin umumi murakabesiyle gerekli malzemenin mü
bayaa ve tevzidir. 

1953 yılı zarfında 87 adet hidrolojik rapor 166 adet içme su ve 6 adet kanalizasyon pro
jesi tetkik ve tasdik edilmiş olup elimizde tetkik edilecek ancak 7 adet içme su projesi ile 28 
adet hidrolik rapor kalmıştır. 

Köy içme su işlerine gelince : Vilayetlerden alınan malı1mata göre bu orijinal faaliyetin 
başladığı üç senelik kısa devre içerisinde (14) bin köyümüze temiz ve sıhhi evsafta su getiril
miş olmaktadır ki memleket namına iftihar edilecek mühim bir hadisedir. 

1954 yılında da şüphesiz aynı hız ve imala devam edecek olan bu çalışma ile % 90 ı 

aşan bir nisbette köylerin içme su işinin halledilmiş olacağını bilhassa kaydetmek lazımdır. 

Vilayetlere yapılan nakdi yardıma muvazi olarak 1953 yılında da satın alınan 500.000 
metreye yakın apsetti çimento borular rla memlekete ithal edilmiş olup yakında malıallerine 

sevkedilecektir. Bütün bu davayı benimseyerek büyük fedakarlıktarla yürütmeye çalışan vila
yet nafıa teşkilatını takdir ederek şükranlarımı arzederken geçen yıl Karayollan Genel Müdür
lüğünün açmış olduğu kurslarda yetiştirilmiş olan teknik elemanlada iktifa edilmiyerek daha 
geniş mikyasta teknik eleman temini imkman üzerinde durulması lazım geldiğini de açıkla
mak yerinde olur. Su İşleri Umum Müdürlüğü esasen bu çeşit bir vazife ile vazifelendirildiği 
için bu meselenin komisyonlanmızda incelenmesi muvafık olacaktır. 

D) Yeraltı su işleri : 

Yeraltı su işlerini mevzuunu iki cepheden tetkik etmek yerinde olacaktır. Bunlardan bi
rincisi, akar suyu olmayan bölgelerimizde zirai emniyet bakımından sulama suyunun, ikincisi 
ise menbaı olmayan köylerin içme ve kullanma sulannın sondajlarla temin edilmesidir. 

Her iki cepheden de elde olunacak malumat Türkiye'nin yeraltı suyu haritasını hazırla
ma bakımından yekdiğerini tamamlayıcı mahiyette olacağı için daima murakabeli bir sistemin 
tesisi zaruri olmaktadır. 

Ziraat işlerinin inkişafını sağlıyacak yeraltı suyu araştırmalarına bu yıl da Orta Ana
dolu'da devam edilmiş ve müsbet neticeler alınmış ve hele bazı kuyularda sarfiyatı saniyede 
25 litreyi bulan tam arteziyen elde olunmuştur. 

Köy içme sulan bakımından yapılacak sondajlar için de etüdlerimizi ilerietmiş bulunu
yoruz. Şimdiye kadar bize aksetmiş olan isteklere göre ( 40) bin metre tulünde sondaj yapıl
ması ihtiyacı karşısında Türkiye'de sondaj işleriyle uğraşan firmaların makine imkanlan 
araştırılmış ve 4 firmaya F. O. A. dan 560 bin dolar temin olunarak bütün bu işlerin Türk 
personeli ve müteahhit eliyle yaptırılması sağlanmıştır. Bu hususta şartname, fiyat listesi, 
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mukavele örneği gibi lüzumlu olan bütün hazırlıklar yapılmış ve ilk tatbikat olarak da Niğde 
ve Bor ovalanndaki köylerin içme su sondajlan malıalien ihale edilmiştir. Önümüzdeki yılda 
yeniden 8 bölgede aynı şekilde yani teşkilatımızın murakabesi altında sondajlara başlanması 
için de hazırlıklarımız ikmal edilmiş bulunmaktadır. 

Halen bir Alman müteahhit firma eliyle yapılmakta olan umumi araştırma sondajlan
mızı kendi imkanlarımızia devam ettirmek üzere üç adet sondaj makinası satın alınması muka
veleye bağlanmıştır. F. O. A. dan temin ettiğimiz iki sondaj mütehassısı bu makinalarla da 
çalışacak ve diğer taraftan da personel yetiştirilmesini temin edeceklerdir. Umumi hidrojeolo
jik etüdler için getirdiğimiz mütehassıs ise önümüzdeki yıllar proğramlannda çalışacağımız sa
halann arazi etütlerini yapmaktadır. Diğer taraftan İstanbul'da Teknik Üniversiteye bağlı 
olarak teşekkül eden Hidrojeoloji Enstitüsü de (UNESCO) nun yardımiyle takviye edilmiş 
olup 1954 de fiilen tedrisata başlayacaktır. Vanlan bir anlaşmaya göre bu enstitüden ve ge
len mütehassıslardan umumi organizasyon bakımından istifade edilmesi sağlanmıştır. 

E) İşletme i§).eri : 

İşietmeye açılmış ve bakım altına alınmış tesislerimizde işletme işlerimiz gittikçe bir in
kişaf göstermekte ve teknik icaplara itimat bakunından sarfolunan gayretler semeresini gös
termeye başlamış bulunmaktadır. Sıkı bir inzibatın ifadesi olan münavebe usulüne halkımız 
artık alışmaya başlamış bulunduğundan evvelcce gördüğümüz mukavemet ve şikayetler azalma
ya yüz tutmuştur. Teşkilatımız; tatbik etmekte olduğu bu adilane prensibe sadakatla devam 
ettikçe, dünyanın her köşesinde tatbik edilmekte olan teknik sulama sisteminin Türkiye'de te
essüs etmemesine hiçbir sebep olmaması lazım gelir. 

Sulama şebekelerimizde tesislerin ikmaline matuf mesaimiz ilerledikçe sulanan saha 
miktan ve nisbeti de gelişmektedir. Bu yıl zarfında sulanan saha yekıinu 79 bin dekan bul
muştur. 

nkbahar ve sonbaharın yağmurlu geçtiği göz önüne alınırsa bu rakamı normal bulmak 
18.zım gelir. Sulanan sahalardan alınan sulama parası henüz işletme masraflanmızı tamamiyle 
karşılamamakta olmasına rağmen artık bir muvazene hasıl olmağa başlamıştır. 

Önümüzdeki yıl faaliyete geçecek olan DS! Umum. Müdürlüğü teşkilatma bağlı döner 
sermayeli işletme idareleri vastıasiyle işletme işlerimizin daha da inkişaf edeceğini şimdiden 
söylemek mümkündür. 

Geçen yıl Tanm Vekaletiyle işbirliği yaparak kurulmasını derpiş ettiğimiz Deneme İs
tasyonu yerlerinde müşterek tetkikler yapılmış ise de henüz istasyonları açmağa muvaffak 
olamadık. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz bu mevzuun müsbet olarak inkişaf etmesi için 
1954 yılında da çalışmalara devam edilmesi lazımdır. 

Bu yıl işletmelerimizde makinalı bakıma da ehemmiyet verilmiş ve son defa getirtilen 
ekskavatörlerden (7) adedi işletmelere tahsis olunmuştur. Bakım işleri pek ehemmi
yetli olan ufak kanallarımızı hususi makinalarla temizleyebilmek üzere ayrıca getirttiğimiz üç 
adet kanal temizleme makinasının çalışmasında müsbet netice aldığımız takdirde bu büyük 
problemin kolaylıkla çözülmesi mümkün olacaktır. 

F) Eleman durumu: 

Geçirdiğimiz yıl içerisinde yine teknik eleman mevzuunu tam manasiyle halletmiş du
rumda değiliz. Yeniden teşkilatımıza intisap eden teknik elemanlar henüz ihtiyacı karşılamak
tan çok uzaktır. Mamafih geçen sene almış olduğumuz ecnebi mühendisler celbi hususundaki ka-
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ranınızı tatbik ederek Almanya'dan 9 mütehassıs ve mühendis getirtilmiş ve üç adedi ile de 
mukavele imza edilmiştir. Önümüzdeki yıl bütçesi bundan fazla mühendis getirmemize imkan 
vermemektedir. 

Geçen sene F. O. A. dan temin edilen yardımla, Amerika'ya göndermiş bulunduğumuz 5 
arkadaşımız yıl içerisinde tetkiklerini ikmal ederek geri dönmüşlerdir. Bu nevi tetkiklerin temin 
ettiği faydalar göz önüne alınarak bu proğramın genişletilmesi her halde çok lüzumlu olacaktır. 

G) Nakil vasıtası ve nı.akina mevzuu : 

1953 yılı içerisinde 22 adet Jeep ve 19 adet Jeep Kaptıkaçtı satın alınarak şubelerimize 
tevzi olunmuştur. Bu suretle 150 adet olarak tesbit ettiğimiz nakil vasıtası ihtiyacımızın mü
him bir kısmını temin etmiş bulunmaktayız. Miatlarını doldurmuş olan nakil vasıtalarımızı ye
nilemek üzere yeniden yapılacak mübayaalarla bu seviyenin muhafaza edilmesi derpiş edildiği 
gibi bilhassa işletmeler için gerekli olan kamyon ihtiyacını karşılamak üzere önümüzdeki yıl büt
çesine tahsisat konulmuştur. Bu tahsisatla devirme tertibatlı kamyon alınarak işletmelere tev 
zi edilecektir. 

F. O. A. dan iki defada temin ettiğimiz (1.250.000) dolar yardımla 1953 yılında 34 adet 
Ekskavatör, 9 takım Buldozer, Traktör ve Skreyper ve 6 takım Somi- treyler ve çekici ile üç ta
kım kanal temizleme makinası satın alınmıştır. Bu makinalardan Somi - treyler hariç diğerleri 
memlekete gelmiş ve ihtiyaç mıntakalarma sevkedilmiştir. Somi - treyler ve çekicileri önümüz
deki Mayıs ayı içerisinde elimizde bulunacaktır. 

Esasen, ihale ettiğimiz büyük işler için gerekli makinalar müteahhitler tarafından te
min edileceğine göre elimizdeki 114 adet makina ile 1954 yılındaki küçük inşaat ve işletmele~ 
rimizin makina ihtiyacı karşılanmış olmaktadır. Müteahhitlerin getirecekleri makinalarm döviz 
karşılığından bir kısmı F. O. A. dan iki partide temin olunan (1.250.000) dolar ile karşılanmış
tır. Geri kalan takriben (600.000) dolar kısmını da nihayet bir kaç ay içerisinde temin edece
ğimizi ümit etmekteyim. Bu suretle memlekette makina parkına sahip esaslı finnaların teşek
külüne doğru bir adım atılmış olacaktır. 

B) Kanuru mevzuat üzerinde çalışmala.r: 

1953 yılı içerisinde kanuni mevzuat üzerindeki çalışmalar oldukça verimli olmuştur : 

1 - 350 milyon lira sari taahhüt yetki kanun tasansı Büyük Millet Meclisince kabui 
edilerek kanuniaşmış bulunmaktadır. 

Yukarda arzedildiği gibi 1958 yılına kadar mer'i olmak üzere (350.000.000) liralık sari 
taahhüde girişilmesi hakkında teklif olunan tasarı mer'iyet müddeti 1960 senesine kadar uza
tılmış ve (500) milyon liraya iblağ edilmiştir. 

2 - 5;u ortaklıklan kanun tasarısı : 

Bu tasan Bayındırlık ve Maliye encümenlerinin tetkikinden geçerek bütçe komisyonuna 
sevkedilmiştir. 

3 - Ankara şehri kanalizasyonunun Belediyeye devri hakkındaki kanun tasansı, Bayın
dırlık, tçi~leri komisyonlannda müzakere ve Maliye komisyonuna tevdi edilmiştir. Umum Mü
dürlüğün kuruluşuna muvazi olarak kanalizasyon tesislerinin belediyeye devrini her bakımdan 
lüzumlu görmekteyim. 
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4 - Devlet Su İşleri Urouro Müdürlüğü teşkilat kanun tasa.rısL 

Teşkilatıınıza yeni bir veçhe verecek olan bu tasarı Büyük Millet Meclisince kabu1 edi
lerek 25/12/1953 tarih ve 62000 numara altında resmi gazetede ilan ediJmjştir. Her bakımdan 
uzun incelemelere tabi tutulan bu kanunun ana hatları hakkında toplantıımza biraz malilmat 
vermeyi faydalı bulmaktayım. 

- DS! Urouro Müdürlüğü hükmi şahsiyeti haiz, millhak bütçeli bir idaredir. 

- Memleketin umumi kalkınma proğramına muvazi olarak çalışması için alakah bütün 
Vekaletlerle ve bilhassa Maliye, Tarım, Sağlık ve Sosyal Yardım, İşletmeler, Ekonomi ve Ti
caret Vekaletleriyle, Toprak ve İskan ve Kadastro Urouro Müdürlüğü ile sıkı bir işbirliği ya
pacaktır. Bu vekalet ve idarelerin mümessillerinden müteşekkil bir komisyon umumi çalışma 
proğramını hazırlayacaktır. 

- Mali imkanlar hususunda yalnız bütçe imkantariyle kalmayıp harici ve dahili istik
razlar yaparak işlerin süratle intacmı sağlıyabileceği gibi ortaklıklar kurulması suretiyle 
balkın elindeki sermayeden de istifade edilmesi ve bu sermayenin kıymetiendirilmesi mümkün 
olacaktır. 

- Urouro Müdürlük yapılan tesisleri, daha çok hareket kabiliyeti olan döner sermayeli 
işletmeler kurmak suretiyle kolaylıkla ve gayeye uygun bir şekilde işletebUeceği gibi halkla 
otaklaşa idare etmek veya halk için yapılan bu tesisleri hakiki sahiperine devretmek imk8.nına 
sahip bulunmaktadır. 

- Urouro Müdürlük ayı zamanda bir araştırma müessesesidir. Tesislerin daha iktisadi 
ve teknik esaslara dayanmasını temin etmek üzere tecrübe istasyonlan ve araştırma laboratu
varlan kurulabilecektir. 

- Yapılan tesisiere sarfolunan paralar uzun vade ile; istifade edenlerden geri alınacak 
ve tahsil olunan bu paralar yeni işlerin yapılmasında kullanılacaktır. 

- Urouro Müdürlüğün yapacağı bütün ihale ve alım satım işlerini kolaylaştırmak mak
sadiyle Artırma ve Eksiitme ve !bale Kanunu ile Muhasebe-i Urouroiye Kanununun bazı hü
kümlerinden hariç bırakılmıştır. 

- Urouro Müdürlük bütün bu faaliyetlerini taşra teşkilatı olarak kuracağı bölge mü
dürlükleri ve işletme idareleri vasıtasiyle tedvir edecektir. 

- Kısa bir hillasasını yaptığım bu esasların her biri ayrı bir değer ve ehemmiyet taşı
maktadır, Büsbütün yeni bir zihniyet ve görüşle hazırlanmış olan bu kanun su davasının hal
linde mühim gelişmeleri sağlıyacağına emin olarak memleketimiz için ve hepimiz için hayırlı 
olmasını dilerim. 

1) 1 Mart 1954 tarihinde faaliyete başlayacak olan DSİ Umum. Müdürlüğü teşkilatının 
gerek eski teşkilattan devralacağı vazifelerin; gerekse çalışmaya başladığı anda 62000 sayılı 
teşkilat kanunu ile derpiş edilmiş bulunan bazı esasıann şimdiden düşünülüp hazırlanması; bu 
intikal devresinin !arsmtısız atlatılması ve yine eski hız ve imanla derhal faaliyete geçebilmesi 
bakımından mübim bir keyfiyettir. 

Bu sebepledir ki bu seneki toplantımızın sıklet merkezi DSİ Urouro Müdürlüğünün kuru
luşunu hazırlamak olacağına göre çalışmalanmızın bu esas dahilinde ayarlanması icap eder. 
Üzerinde durulması lazım gelen esaslı mevzular şunlardır: 
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1 - Kanunun geçici 1 ve 2 nci maddeleriyle Umu.m Müdürlüğe devredilecek, mukave
lat, taahhüdat, menkul ve gayrimenkullerin ve diğer mevcutlann ne şekil ve tarzda devredile
ceğinin tetkiki, 

2 - Kanunun 19 uncu maddesine göre Bölge, Şube ve kısımlann adet, hudut ve merkez
leriyle kadro şemalannın tayin edilmesi, 

3 - 21 inci madde gereğince Bakanlıklararası bir komisyonda tetkik ve tasvip edilmesi 
18.zım gelen ana proğramın tanziminde Umu.m Müdürlüğün ortaya kayacağı esas prensipierin 
tesbiti, 

4 - 22 nci madde gereğince tanzimi lazım gelen 3 yıllık inşaat proğram esaslannın ku
rulması, 

5 - 34 üncü madde gereğince yeniden tesis edilecek ihale usulleri ve bunun mütemmi
mi olan eksiitme şartnamesi ve mukavele gibi nizarnların ana hatlannın ve prensiplerinin ta
yin edilmesi, 

6 - 40 ıncı madde gereğince kurulacak işletmelerin tabi olacakları usullerle derhal iş
letme müessesi haline getirilebilecek tesislerin tetkik ve tesbit edilmesi, 

7 - 1953 yılı faaliyetlerimizden alınan neticelere göre, fiyat analizi, birim, fiyat, fenni 
şartnamelerde yeniden yapılması gereken düzeltme ve ilaveler ve revizyonlann tetkik edilmesi, 

Geçen yıllarda çalışmalanmızı umumi hey'et halinde yapmak suretiyle bütün teşkilatın 
her bir mevzu üzerindeki müzakereleri bütün teferruatiyle takip edebilmesi imkanı sağlanmıştı. 

Bir çok bakımdan çok faideli neticeler aldığımız bu şekil mesaiyi mevzuların çok geniş ve 
mühim olması bakımından bu yıl tatbikte güçlük çekeceğimizi göz önüne alarak komisyonlar 
halinde çalışılması tekarrür etmiştir. 

Toplantımızda verilecek kararların memleket için hayırlı olmasını diler ve mesaimize ka
tılmak lutfunda bulunan kıymetli misafirlerimize bir kere daha teşekkürlerimi arzederim. 
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A Snmmary of the speech given by Hikmet Tu.rat, the Chief of the Water, 
Works, at the meeting attended by region.aJ directors and heads of 
depa.rtments connected with the Water Works, on January- 18th, 1954 

A) mstory of Water Works in Turkey : 

"During the reign of Ottoman Empire, our country consisted of valuable lands from 
agricultural viewpoint; and there was no need to improve the conditions in Anatolla where a 
large part of land is mountainous and the other parts that are either swampy or arid. 
Therefore all endeavours regarding water works took place in productive parts that were very 
far from Anatolla and where non - Turkish people live. Productive lands of Anatolla were 
divided into military tracts called (Tımar), (Zeamet) and (Has) and they were given to 
feudal chiefs who were called "bey"- as gifts. Water Works of these lands were fonned by 
an organization named "Forced Water Works Units Organization", and for many centuries 
they were Iead by feudel chiefs who aimed to make their tracts more fertille and productive 
by irrigeting or draining and controlling foods thereon. 

When the Empire lost its power as well as the most prosperous and productive areas, 
there was nothing left to do but to cultivate the remaining lands so as to get as much 
benefit of them as possible by improving the conditions. Therefore; it was decided to deal 
with water works seriously; and in 1880 a commission was added to the Ministry of Public 
Works established only 10 years before. Among the functions of this Commission construction 
of ports. drainage of swampy lands, and getting benefit of groves and minerals in every part 
of the Empire" was included. The opening of the "Engineers' School" followed this, in 1883. 

After the establishment of this organization, local authorities of Publlc Works intended 
to improve water works in every part of the country, however due to the Caputulations this 
intention could only be applied in those parts where non - Turkish people predominated. 
Most unfortunately these parts, too, were lost after a short time. The only exception of modern 
water works installations constructed during the reign of Ottoman Empire within the 
boundaries of our country, is known as the Konya Plain Irrigation System. These installations 
were constructed by a foreign company (1911-15) by order of the Grand Vizier after much 
persuasion by the intelligent local residents. 

In 1914 the organization of Piblic Works was rearranged and three general directarates 
were established, one of which was The General Directorate of Water Works. The first 
General Director Mr. Süleyman Sırrı, who had much experience in this field, being a very 
enthusiastic leader, has an exceptional place in the history of Water Work. We can mention 
some activities took place araund 1919 under his direction, e.g. levees in Adana Plain, Nilüfer 
Stream channel in Bursa, drainage channel at Kumkale Swamp near Çanakkale. In 1925 it 
was decided to set up a Technical Commitlee of Water Works; and directarates of water works 
have been established in Adana, Bursa, Ankara, Edirne and İzmir and till 1929 these 
directarates carried out the hydraulic development started before and constructed same 
local installations of little importance. 

During the drought period between 1924 - 1928, people living in Central Anatolia left 
their homes because of the severse famine, although this part of the country used to be the 
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most productive. The prevailing Covernment of that time canaidered it most urgent to 
reorganize Water Works and in 1929 Mr. Fehmi was appointed to improve the hydraulic 
works, being the first engineer as a general director. Besides, a foreign consulting engineer, 
Monsieur Tül'bergen was brought from Holland. In the sane year, a fund of 100.000,
Turkish Liras was approved by Law No. 1482, to be spent in 12 years. In 1932 fourteen 
Technical Committees were set up to make hydrogeography of Anatolia, and so these 
committees started to examine all rivers and streams from their sources to cutlets. Unfor
tunately this very useful work was not completed due to world's economical erisis and to 
the misinformed leaders of that period. If it had been completed we would have very 
valuable records in our possession to - day. 

A period of heavy rains followed the drought periof and the government found it 
necessary to take steps to control floods, In 1937 The General Directorate of the Water Works 
was expanded and titled "The Presideney of The Water Works" and a fund of 31 million 
Turkish Liras was approved by Law No. 3132 to be spent at a rate not to exceed 6 million 
Turkish Liras a year. However, this amount was not sufficient to cover the expenses to 
improve the conditions in the whole country; it could only be used for the improvement of a 
few river basins such as Susurluk, Balorçay, Gediz, Büyük Menderes, Seyhan, Ceyhan, Ber
dan , Göksu near Silüke, Sakarya, Fırat, Yeşilırmak, Sille near Konya, Gebere in Niğde, and 
Iğdır basin. 

Between 1941 - 44 work began in some other parts of the country although those 
which had already been started were not completed. 

Previous to the end of 1948 the following work was started. 

The improvement of basins of Susurluk, Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük 
Menderes, Seyhan, Ceyhan, Berdan, Fırat, Yeşilırmak, Sakarya, and closed basin of Central 
Anatolia, Gebere Dam, Serdarahat Dam 'Weir, irrigation systems at Dim - Alanya, and at 
Isparta - Gölcük, drainage of Amik Swamp, Regulator at Sifüke - Göksu, irrigation system 
of Van - Şamram channel 

During 1949 and 1950 same of the workwas completed. Between 1950 - 1953 'Water 
works have been carried out according to accurate, productiva and thorough programmes. 
Necessary surveys have been made top prepare river basin development plana, observations 
to fix the regime of rivers, topographical ma ps to supplement projeeta; and local require
ments for potable water was supplied an underground water resources 'were investigated 
and utilized where there was no ground 'water, and so our villages were supplied with 
good water from the sanitary view point. For the above mentioned projeeta a 1fund of 81 
million Turkish Liras was approved to be spent in 1953. We can summarize the results 
produced to date in different parts of our country. 

1 - Improvement of Susurluk River Basin, construction of levees. 

2 - Gediz Ri ver Basin - Irrigation sya tema in Menemen and Ahmetli. 

3 - Consolidation of the Küçük Menderes River Basin. 

4 - Büyük Menderes River Basin - irrigation system of Nazilli Plain, irrigation of 
Aydın and Söke Plains with pu.mps, construc tions of Çivril and Sarayköy (Denizli) irriga
tion systeı:ns. 
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5 - Construction of levees at Seyhan River and building roads and telephone 
installations for Ceyhan and Berdan Rivers levee. 

6 - Construction of irrigation system at Doğanşehir Plain by utilizing Sürgün 
Stream derivation near Malatya; accomplishment of channels of Derme irrigation system; 
construction of irrigation system at Şahinhan. 

7 - Erzincan Plain - all swampy areas have been dried and levees have constructed 
to prevent floods of the Eupherates River; Ahydro electric power plant has been put into 
operation. 

8 - Improvement of Yeşilırmak River Basin; irrigation of gardens in Kazova and 
Amasra; irrigation of Erbaa Plain. 

9 - Improvement of Porsuk River Basin. 

10 - Irrıgation system of Konya Plain has been improved and the irrigated area 
was increased from 180.000 acres to 240.000 acres. Ayrancı Dam has been constructed near 
Ereğli, surveys and plans for Sille Dam was accomplished, and Ereğli and Karaman 
Swamp were dried. 

ll - Disagreement about Serdarahat Dam between Russia and our country has been 
settled, and half amount of the construction expenses of the Dam has been paid by our 
government to get benefit from Serdarabaat Dam. 

12 - Irrigation system of Göksu Plain near Silifke has been start ed; and the regula
tor previously installed was put into operation. 

The appropriation that was made in 1948 for 165 million Turkish Liras, was spent 
long before its due date, that is in 1953, and General Directorate had to ask for a new 
appropriation. Therefore a request was made for a fund of 350 million more Turkish Liras 
to be added to the previously approved fund of 280 million Turkish Liras. Consequently, a 
ınore reasonable amcunt was approved by the Grand National A.ssembly of Turkey, which 
brought the fund upto 500 million Turkish Liras. ParaHel to this increase and the develop
ment of its budget, the organization which was one of the departments of the Ministry of 
Public Works, became a general directorate independent of the ministry. 

The list of the Presidents or 
General Directors of Water Works 
between 1920 - 1953 

Name 

Fehmi 
Tübergen 
Selahattin Büke 

Bedri Ölçer 

N ecip Şefik Suveren 

Abdullah Hil 

Starting 

1/ 9/1929 
27/ 8/1930 
14/ 6/1932 

29/ 9/1933 

8/ 5/1934 

30/ 6/1934 

Da te 
Leaving 

30/ 5/1929 
14/ 6/1932 
20/ 9/933 
Acting for 
8/ 5/1934 

Acting for 
30/ 6/1934 
Acting for 
6/ 2/1935 
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Da te 
Name Starting Leaving 

Süleyman Akyüz 6/ 2/1935 18/ 5/1936 
Namık Kiper 18/ 5/1936 3/12/1936 

Acting for 
Selahattin Bü.ke 3/12/1936 15/ 3/1937 

Acting for 
Selahattin Büke 16/ 3/1937 30/ 5/1939 
Selahattin Büke 31/ 5/1939 31/ 3/1943 
Namık Kiper 31/ 3/1943 21/ 7/1944 
Şuayıp !nal 31/ 7/1944 29/ 1/1945 

Acting for 
Şuayıp !nal 31/ 1/1945 29/ 3/1948 
Muhittin Kulin 30/ 3/1948 22/11/1948 
Nezih Devres 23/11/1948 18/ 9/1950 
Hikmet Turat 18/ 9/1950 2/12/1951 

Acting for 
Hikmet Turat 3/12/1951 

B) Infonnation about the Activities in 1953 : 

Obvioua development in our survey and planning achievements may casily be observed. 
Endesvours in the field of map drawing has reached to a satisfactory point. All necessary 
steps have been taken to make maps using the following scales : 1/200.000, 1/25.000, 1/10.000 
and 1/5.000. It is necessary to prepare maps covering an area of 1.152.000.- hectares, 
752.000.- hectares of this has been completed. 

W e are working in conjunction with the Ministry of Agriculture in order to obtain river 
basin plana from the agricultural point of view and soil studies. Every sffort has been utilized 
to obtain infornıation that would be helpful in this important program. A rapid development 
has been made in our construction work by uaing the excavating equipment that was recently 
purchased. 

The Excellent Results Obtained from Water Works That Have Been Recently Completed: 

Work completed 

Drainage of swamps 
Irrigation 
Flood control installations 
Protection of land, cities and towns 
Hydro - electric 

Quantity 

18 
5 

19 
21 
ı 

64 

Area 

35210 hectares 
16600 ll 

76950 ll 

3000 kw. 

One of the big works that ve started last last year, is construction of Seyhan Dam. The 
dam will be built by November, 1955 and water will be collected here during the winter months 
so that power can be supplied in the spring of 1956. The construction of the Dam and power 
plant was awarded to a Turkish- American group called Morrison Knulsen -Garanti in 1953. 
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The river channel was diverted, and then the construction of the dam and tvo spillways on the 
right abutment and a tunnel on the left abutment were begun. The cost of the project is esti
matd to be approximately 105 million Turkish Liras, about 40 million Liras for the dam and 
30 million for the hydroelectric power plant. 

A consulting firm was engaged by The General Directorate of Electrlcal Works Study 
Administration to arrange o contract and the stipulations for Gediz Dam Project. I wish and 
hope that this dam will be constructed in 1954. 

One of the functions of our organization is to approve projeeta for drinking water for 
our cities and towns and to supply fresh and sanitary water for villages. During such a short 
period as three years, 14.000 villages were provided with sanitary water. 

Syatematic and initiative investigations have been started to utilize the under ground 
water resources by drilling wells where there are no sources to supply water for important 
needs as drinking and for household use, or no running waters for agricultural purposes. Stu
dies are proceeding to make a map of underground water resources for Turkey. Four firms 
are working on well drilling in Turkey. The cost of this programme is being paid with an 
allocation of $ 560.000,- by The Foreign Operations Administration (F. O. A.), and for all 
drilling services Turkish personuel and contractors have been employed. The first work to be 
done by drilling machines will take place in the vicinities of Niğde and Bor to supply drinking 
water for the villages. The general investigations of drilling by a German firm will be followed 
by our own personuel and the contract has been arranged to buy three water well drilling ma
chines. The two American drilling experts who were engaged by the F. O. A. Tecnicel Assis
tance Programme, will operate these machinea and will train Turkish personnel to use them. 
Besides, an American hydrologist is making necessary surveys of the land where our work will 
take place during the coming years. On the other hand, The Institute of Hydrology which is 
founded at The Technical University of Istanbul, is financialy supported by UNESCO and 
will actually start instruction in 1954. 

In regard to our exploitation projects, the amount of irrigated area is increasing paral
lel to the improvement of irrigation systems. This year 579.000 hectares of land has been 
irrigated. Although the irrigation expenses are not covered as yet with the money collected 
from the Ian d owners as an irrigation fee, we are contented to observe that this has n early been 
balanced. This year, we have tried our best to use as much machinery as possible in our 
exploitation sites; and 7 of the excavators that were recently imported have been devoted to 
our exploitations. Three drag lines now are on trial; and if good results are obtained, the 
problem of clearing the channels will easily be solved". 

The General Director centinued his speech with these words about the financial aspect 
of the organization, after explaining the work to be done during the period of canversion of the 
organization from "Presidency" into "General Directorate", and to be continued or underta
ken by the newly rearranged organization: 

"The General Directorate will not be satisfied with the fund devoted by the budget, but 
Will alsa provide foreign or native treasure bonds to obtain results rapidly; and will associate 
with people who are willing to share their capital with our organization. The General Directo
rate is able to found exploitations that use circulating capital, or to adıninister these exploita
tions together with people who are associetes, or to revolve the exploitations to the people, 
that ise for whom all these useful installations have been established, and when people pay 
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their debt to our organization at the end of the long validity, this money may be used for the 
construction of new installations. 

The General Directorate is also a research organization. It is possible to establish stati
ons for experiments and laboratories for research to find out the technical and economical 
principles on which the construction of our exploitations would depend. 

The General Directorate will carry out all these work through the provincial sections 
called regional directorates, and through departments dealing with operational work." 

He ended his speech hoping that the decisions to be taken at the meeting would be of 
great benefit to our country. 
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Komisyonların seçilmesi 

Üzerinde çalışılacak mevzulann geçen yıllara nazaran çok geniş ve mühim olması dolayı
siyle çalışmalarm komisyonlar halinde yapılması kararlaştırılmış ve bu suretle heyeti umumi
yenin altı koroisyana ayrılması uygun görülmüştür. 

I inci Komisyon : Proğramlar Komisyonu : 

Azaları : Necip Suveren, Nazmi Karatekin, Mehmet Erdoğan Yazar, Kemal Ölçügil, 
Cela.l Ergani, Sadık Taşkömür, Kemal Güneş, Avni Nalçacıoğlu, Selahattin 
Kılıç. 

D nci Komisyon : İhale Usulleri Komisyonu : 

Azaları : Nazmi Karatekin, !smail Arıman, Arif Onat, Selçuk Kansu, Leman Yurdakul, 
Adnan Sancar, Avni Karsan, Mustafa Berbars, Recai Kutan. 

m üncü Komisyon : Teşkilat ve İşletme Komisyonu : 

Azaları : İhsan Ceyhun, !zzet Ağış, Vedat Barbaros, Sadık Türkman, Osman Bibioğlu, 
Reşat Gürkan, Hikmet Temiziç, Nezihi Baran, Mustafa Kasnakoğlu, Korkut 
özal. 

IV üncü Komisyon : Devir İşleri Komisyonu : 

Azaları : Zeki Torun, Halil Tanyol, Rabi Üçer, Nermin Telyakar, Süheyla Arel, Zühtü 
Pekitkan, Orhan Göncüoğlu, M. Ergöktaş, Mehmet Doğukuntasal, Sabahat
tin Sayın, Ertuğrul Tunalı 

V inci Komisyon : İnceleme Komisyonu : 

Azaları : Kadri Gürsu, Zeki Çultu, İbrahim Köse, Necdft Seçkinöz, Ali Rıza Koç, Ke~ 
mal Türkün, Ragıp Burat. 

VI ncı Komisyon : Makine İşleri Komisyonu : 

Azaları : Ragıp Gönen, Hans Joachim Haas~, Walter Heidrich, Kemalİğrek, Baha Diri
len, Necati Kutan, Ahmet Dillioğlugil, Remzi Akalın, Ali Rıza Diyaroğlu, Re
fet Akın. 
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6200 Sayılı l(anunun 21 inci Maddesinin 

Tatbikalına Ait İhzari Sıralama Cetvelİ 

ve Mucip Sebepler Raporu 





6200 sayılı kanunun 21. madde sinin tatbikatma ait ihzari 
sıralama cetvelinin esbabı mucibe raporu 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün teşkilat ve vazifeleri hakkındaki 6200 sayılı kanu
nun 21. maddesinde tasrih edilen işlerin ele alınmasının ve bunların inşa sıralarının tesbiti hu
susu aynı madde de zikredilen Veka.letler mümessillerinin müşterek mesailerine tevdi olunmuş
tur. 

Bu heyetin çalışmalarına zemin teşkil etmek üzere etüd, amenajman, proje ve elde edi
len sair bilgilere dayanan kanaatlerimizi tebarüz ettirmek maksadı ile bağlı sıralama cetveli 
terti plenmiştir. 

Ele alınacak işler sıralamaya tabi tutulmadan önce mahiyet ve hususiyetlerine göre tas
nif edilerek dört grupta mütalaa olunmuştur. 

Birinci grup, 5259 sayılı kanunun birinci maddesine göre Vekiller Heyeti kararların
da yer alanlardan halen inşaatına devam edilen veya ihaleleri mukarrer bulunanlarla bun
ların ikmaline matuf işleri ihtiva etmektedir. 

!kinci grupta belli başlı havzalarımızda yeniden ele alınacak ve mahiyeti itibariyle 
geniş sahalara müessir ve şamil olabilecek işler mütalaa edilmiş olup havzalar da coğrafya 
tasniflerine göre cetvelde gösterilmiştir. 

Üçüncü grupta, yurdun herhangi bir yerinde bulunan, tek başına ele alınmaları kabil 
olan ve neticede mevzii ve mahalli faydalar sağlayabilecek münferit su işleri yer almıştır. 

Ve nihayet dördüncü grupta da yer üstü suları kifayetsiz bulunan mıntıkalarda ziraat 
yapma imkanını sağlamak veya arttırmak maksadı ile yapılacak yer altı suyu tesisleri düşü
nülmüştür. 

Bu şekilde gruplandırılmış bulunan işler kanunun istihdaf ettiği verimlilik ve zamret
leri bakımından üç sıra üzerine tesbit edilmiştir. 

Birinci gruptaki işler; Vekiller Heyeti kararnamelerinde yer almış olmaları veya bun
larla derpiş edilen maksat ve gayenin temini bakımından ele alınmaları gereken tamamlayıcı 
mahiyetteki konulardan ibaret bulunmalan hasebiyle hepsi birinci sırada mütalaa edilmiştir. 

Ikinci gruptaki işlerin sıralanmasında şu esaslar kabul edilmiştir : 

a) Ele alınacak işler Havzalara göre mütalaa edilmekle beraber havzalar arasında sı
ra bakımından bir rüçhaniyet gözetilmemiştir. 

b) Her havzanın içindeki işler ehemmiyet derecelerine göre üç sıra üzerinden tertiplen-
miştir. 

c) Her hangi bir havzada aynı sıradaki işlerin birbirlerine nazaran rüçhaniyeti yok-
tur. 

d) Her havzadaki işlerin sıralanmasında verimlilik ve zaruretle beraber müstaceliyyet ve 
bilhassa etüd, amenajman ve tatbikat projelerinin hazırlanmasındaki kolaylık ve im.kaniar göz 
önünde tutulmuştur. Bu sebeple birinci sıraya dahil olması icap eden bazı işlerin bizzarur 
ikinci veya üçüncü sırada düşünülmesi mecburiyeti hasıl olmuştur. Havzalar dahilinden 
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feyezan kontrolunun ve gerekse sulamalan düzenieyecek olan barajlar; inşaatlannın husu
siyeti ve kurak devreye girmekte olduğumuz göz önünde tutularak, umumiyetle birinci sıraya 
alınmışlardır. 

e) Cetvelde yazılan işlerin yanına tahmin edilebilen maliyetleri yazılmıştır. 

Üçüncü gruptaki işlere gelince; yurdun her tarafına serpilmiş ve sayısı pek çok olan ve 
bir kısmı da henüz belirmeyen münferit su işleri, birbirlerine rüçhaniyet gösteremiyecek du
rumda ve bulunduklan yerlerdeki ihtiyaç ve ıstıraplara cevap teşkil edecek mevzulardır. Bu 
sebepten hepsinin aynı bir sırada toplanması, diğer taraftan her birisinin bulunduğu yerde 
acil ve ehemmiyetli ihtiyaçlara tekabül etmesi dolayısiyle zamanında halledilebilmesi için bu 
mevzulann birinci sırada mütalaa edilmesi zaruri görülmüştür. 

Dördünccü grubun sıralanmasınnda; 

Yapılan araştırmalar sonunda yer altı suyundan istifade imkam bulunan sahalarda zi
rai su ihtiyacının temini maksadı ile tesisler kurulmasının ikinci, üçüncü sıralara terk edilme
sinin, ihtiyaç ve zaruretler muvacehesinde, doğru olmıyacağı düşünülerek bu mahiyetieki ko
nular birinci sırada mütalaa edilmiştir. Bu tesislerin mevkileri ve vüsati araştırmalann devam 
ve inkişafı ile belli olacağından cetvele tahmini bir bedel konulmakla iktifa edilmiştir. 

Bu cetvele birinci grup için kararname örnekleri matbu proğramlar ve ikmale matuf iş
lere ait gerekçeler, ikinci gruptaki izler için havza planlan ve gerekçeler, üçünccü gruba ait iş
lerin listeleriyle dördüncü grup için yer altı suyu faaliyeti hakkında izahat eklenmesi merke
zin faaliyetine bırakılmıştır. 
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SU IŞLERI REISLIGI 

Şube ~lüdürlerinin 18 - 28/1/1954 toplantısı esnasında teşkil 
edilen 2 Nuına.ralı Komisyonun Raporudur. 

Raporun Fihristi : 

1 - Komisyon azalan, 

2 - Komisyona verilen vazife, 

3 - Komisyon mesaisinin mesnetleri ve zihniyeti, 

4 - Su işleri "Arttırma, eksiitme ve ihale esasları" hakkında kısa izahat, 

5 - Devlet Su İşleri Eksiitme Şartnameleri hakkında kısa izahat, 

6 - Devlet Su İşleri Sözleşme Tasansı hakkında kısa izahat, 

7 - Devlet Su İşleri Genel Şartnamesi hakkında kısa izahat, 

8 - Yeniden tedvini lazım gelen mevzuat, 

9 - Gözden geçirilmesi l8.zım gelen mevzuat. 
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SU IŞLERI REISLIGI 

Şube Müdürlerinin 18/28/1/1954 toplantısı esnasında. teşkil 
edilen 2 No. lu Komisyonun Raponı. 

1 - Komisyon azaları : 

Komisyon aşağıda isimleri yazılan azalardan teşekkül etmiştir : 

Merkezden Proje ve !nşaat Bürosu Amir Muavini İsmail Arıman. 

Merkezden Proje ve !nşaat Bürosu Doğu Bölgesi Şefi Arif Onat (Raportör). 

Merkezden Proje ve !nşaat Bürosu Dava Masası Şefi Avukat Selçuk Kansu. 

Adana Şubesi Müdürü Adnan Sancar (Ikinci Başkan), 

Samsun Şubesi Müdürü Avni Karsan. 

Eskişehir Şubesi Müdürü Kemal Güneş. 

Erzincan Şubesi Yüksek Mühendis Mustafa Berbars (Raportör). 

Hukuk Müşavirliğinden Müşavir Avukat Leman Yurdakul. 

2 - Komisyona verilen vazife : ,,, 

Komisyona verilen vazife, Devlet Su . !şleri . Um~ MUdürlUğü ·t~şkilit ve vazifeleri hak
kındaki 6200 sayılı kanunun 34 üncü maddesinde Umum Müdürlüğün 2490 ve 1050 sayılı ka
nunun 83 ve 135 inci maddeleri hükümlerine tabi olmayan muamelelerinin tabi olacağı esasla
nu tanzim ve tesbitinden ibarettir. 

Komisyon bu busustaki çalışmalannı şu mevzuat üzerinde toplamıştır: 

1 - Devlet Su !şleri "Arttırma, Eksiitme ve İlıale Esaslan", 

2 - Devlet Su İşleri Eksiitme Şartnamesi, 

3 - Devlet Su İşleri Sözleşme Tasansı, 

4 - Devlet Su İşleri Genel Şartnamesi. 

3 - Koı:nisyon mesaisinin mesnetleri ve zihniyeti : 

Kendisine verilen vazifeyi ifa maksadiyle komisyonumuz Teşkilat Kanunu 34 üncü mad
desinde bahsi geçen işleri el'an, 2490 sayılı kanunun hükümleri dışında yapmakta olan Etibank, 
Sümerbank, Iller Bankası, Ankara Sular İdaresi, Ziraat Bankası İnşaat Şubesi, Devlet Kara
yollan, E. !. E. İdaresi ve Toprak Mahsulleri Ofisi gibi müesseselerin bu yoldaki mevzuatını 
Nafıa meclisince hazırlanmış olan Bayındırlık İşleri Genel Şartnamelerinin bazı maddelerinin 
değiştirilmesi, bakkındaki karan; 
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Ve tab'ıyle 2490 sayılı kanunla buna göre hazırlanmış olan eksiitme şartnamesi, sözleş
me tasansı ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesini incelemiştir. 

Ayrıca Şube Müdürlerinin ve merkezdeki şubelerin bu konularla ilgili mütalaa ve teklif
leri de gözönünde bulundurulmuş ve en nihayet komisyon azalarının tecrübe ve görgülerine 
müstenit kanaatleri her maddenin tedvininde esas teşkil etmiştir. 

Umumi heyete arzedilen işbu mevzuatm tedvininde komisyon azalanna hakim olan zih
niyet ve düşünceler şunlar olmuştur : 

1 - Tedvin edilen usul ve hükümler, sade ve basit, tek manalı ve doğru metinlerle ifa
de edilmelidir. 

2 - Bu usul ve hükümleri tatbik edecek olan her iki taraf hüsnüniyet sahibidir. 

3 - Serbest rekabet ve şahsi teşebbüs mekanizması, emniyet ve huzur içinde işlemeli-
dir. 

4 - Devlet Su İşleri Arttırma ve Eksiitme ve ihale esaslan bir kararname ile yürürlü
ğe gireceğinden nevima kanun gibi bütün vatandaşların bildiği kabul olunan mevzuat meyanın
dadır. 

5 - Sözleşmenin ekieri olarak kabul olunan Eksiitme Şartnamesi, Söıleşmenin kendisi 
ve Genel Şartnamedeki usul ve hükümlerden her hangi birisi bir defa kaydalunması mümkün 
mertebe tekrarlanması cihetine gidilmemelidir. 

4- Devlet Su İşleri "Arttırtııa, Eksiitme ve İhale Esaslan" hakkında kısa iza.lıat : 

ı - Arttırma, Eksiitme ve !hale işlerinde yetkili makam olarak Genel Müdürlükten 
başka Bölge Müdürlüğü ve bir de İşletme Müdürlüğü kabul olunmuştur. 

2- !hale usulleri bahsinde, bildiğimiz Kapalı Zarf, Açık Arttırma ve Eksiltme, Pazarlık 
ve Emanet şekillerine yeni olarak "Fiyat ve teklif istemek" usulü ilave edilmiştir. Bu usulün, 
mühim ve müstacel işlerimizin ihalesinde, teşkilatımıza geniş bir hareket serbesttiği vereceği 
muhakkaktır. 

Bu usulle yapılmasma karar verilen bir işte doğrudan doğruya alakalılara başvurul

mak; önce referans isteyip ehil görülenleri seçtikten sonra bunlara müracaat etmek veya doğ
rudan doğruya gazete ile ilan edilmek suretiyle fiyat ve teklif isternek yollan derpiş olun
muştur. 

Kapalı Zarf usulünde bildiğimiz şekil ana batıariyle aynen bırakılmış ve fakat tatbikatta 
açık ve eksik görülen taraflan tamamlanmıştır. 

Komisyonun salahiyet ve takdir hakkını tanımakla beraber serbest rekabette emniyet 
faktörünü sağlamak bakımından işin en uygun bedeli teklif eden talibe ihalesi esasına sadık 
kalmış ve DSİ nin ihaleyi yapıp yapmamaktaveya dilediğine yapmakta serbest olması gibi dü
şünceleri yerinde bulmamıştır. Buna mukabil, tasdik makamına bu hak tanınmıştır. 

!halelerde talip çıkmadığı veya yapılan ihale hükümsüz sayıldığı takdirde yetkili maka
mın hiçbir kayıt ve şarta bağlı kalmaksızın işi, dilediği usullerden birisi ile bir defa daha ek
siltmeye çıkarabileceği; yine talip çıkınazsa istediği kadar tekrar edebileceği veyahut birinci 
ihalenin muvaffakiyetsizliği üzerine şartlan de-diştirebileceği veyahut işi ihaleden kaldırabile
ceği kabul olunmuştur. 
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Pazarlık usulünde Bölge ve İşletme Müdürleri bedeli 10 bin liraya kadar olan işlerde re
sen karar verebilecek ve ihaleyi tasdik edebileceklerdir. Genel Müdürlük ise 50 bin liraya ka
dar olanlan resen ve fazlasını Bayındırlık Vekilinin muvafakatı alınmak suretne işin pazarlık 
usulüyle yapılmasına. karar verebilecektir. 

Tarifeleri Hükfu:netçe tesbit veya tasdik edilmiş olan vasıtalarla yaptınlacak taşıma iş
leriyle fiyatlan Hükfımetçe tesbit veya tasdik edilmiş maddelerin alımı işlerinde pazarlık ya
pılmıyacaktır. Emanet usulünde de Bölge ve !şletme Müdürleri için pazarlık usulündeki 
hadler aynen kabul olunmuştur. 

Emanet usulüyle yapılmasma karar verilen bir işi Emanet Komisyonu ya taşerona ver
mek veya malzemesini bizzat satın alıp işçi ve nakil vasıtası çalıştırmak veya DSİ nin perso
nel, makine ve vasıtalannı kullanmak suretiyle yapabilecektir. 

3- nan bahsinde şimdiye kadar maruz kalmanlar muhtelif müşkülat, ilanlann müd
deti, yeri, şekli ve tekerrürü tek manalı ifadelerle basit şekle konulmuş ve tesbit edilen kayıt ve 
şartlara uymayarak yapılan ilanıann hüküınsüz sayılacağı, ilanın yeniden yapılması lüzumu ve 
aksi halde ihalenin muteber addolunınayacağı kabul olunmuştur. Ancak işin müstaceliyeti haiz 
olması veya ihalenin yapılmasında DS! nin menfaati bulunması hallerinde Bayındırlık Vekale
tinin muvafakatİ şartiyle ihalenin muteber sayılabileceği kararlaştırılmıştır. 

4- Teminat bahsinde 2490 daki nisbetlere sadık kalınmıştır. Ancak kati teminatın def'. 
aten verilmesi hallerinde bu teminatm münhasıran nakit veya devlet veya hazine tahvili ol
ması şartı konulmuştur. 

Bedeli 5000 liradan aşağı olan işlerde DSİ, muvakkat ve kati teminat alıp almamakta 
muhtar bırakılmıştır. 

Ayrıca menfaat ve zaruret görülen hallerde her nevi malzeme, gereç, avadanlık ve ye
dek parçalarla sabit teçhizat alınınasında teminat aranmaksızın mukavele yapılabileceği der
piş olunmuştur. 

Aynı veçhile fiyat ve teklif isteme usulüyle yapılacak ihalelerde muvakkat teminatın 
bildiğimiz usule bağlı kalmaksızın maktu şekilde tayin olunabileceği kaydedilmiştir. 

Muvakkat ve kati teminat olarak ancak Türk parasiyle Devlet ve hazine tahvillerinin ve 
Hükfımetçe tayin edilecek hankalann verecekleri teminat mektuplarının kabul edilmesini, buna 
mukabil ipotek edilecek gayrimenkullerin red edilmesi yerinde ve uygun görülmüştür. 

5 - Merkezde, Bölge ve İşletme Müdürlüklerinde kurulacak komisyonlann başına., 
amir-i ita olabilecek şahısiann getirilmemesine dikkat edilmiştir. 

Arttırma ve eksiltmenin açılması saatinin tesbitinde mahallin merkez postahanesinin 
saati esas alınmıştır. 

Emanet komisyonlan, bu işe karar verrneğe yetkili makamca en az 3 kişi olarak se
çilecek, bunlardan birisi reis ve diğer birisi mutemet olacak ve işin hitamında kesin hesab, işe 
karar veren makamca tasdik olunarak emanet komisyonu ibra edilmiş bulunacaktır. 

6 - Umumi hükümler arasmda göze çarpan değişiklik ve yenilikler kısaca şunlardan iba. 
rettir: 

- !halenin kesinleştiğinin müteahhide tebliğ tarihini takip eden günden başlayarak en 
geç 25 gün içinde sözleşme akti her iki taraf için mecburidir. 
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-Müteahhid tarafından sözleşmesinin bozulmasına sebebiyet verilen taahhüt işlerinin 
geri kalan losımlarını, müteahhit nam ve hesabına tamamlanmak için fesili tarihinden itiba
ren her biri 1,5 ay müddetle iki defa kapalı zarf veya açık eksiitme ve arttırma veya pazarlık 
usullerinden biriyle ihalesi ellietine gidilir. Talip çıkmaması halinde iş ihaleden kaldırılır ve 
yalnız müteahhidin teminatının irad kaydolunmasiyle iktifa olunur. 

- tki tarafın rızasiyle sözleşmenin feshi cihetine gidilmesi halinde yetkili makamdan 
muvafakat alınır ve buna dayanılarak iki taraf arasında bir protokol tanzim olunur. 

- !şde değişiklik veya ilave yüzünden artma ve eksiitmelerde bunun nisbeti % 20 ye
rine 25 e çıkanlmıştır. 

- % 25 den fazla artarsa müteahhidin muvafakati ve Bayındırlık Vekilinin mucibiyle 
işbu fazla işler aynı sözleşme ile aynı müteahhide yaptırııabilir. 

!şin % 2b den fazla artması halinde müteahhit, işin % 25 fazlasına kadar olan miktarı, 
itiraz etmeksizin ve bir hak istemeksizin yapmaya mecburdur. Aynı veçhile işin bedeli ihale be
deliııin % 75 inden az olması halinde müteahhit itiraz etmeksizin işi bitiriDeğe mecburdur. An
cak bu takdirde kendisine bir miktar tazminat verilir. 

Bu varyantlarla birlikte DS!, yaptırılacak işin ihale bedelinin % 25 fazlası ile de ikmal 
edilemiyeceğiııi anladığı anda, lfı.zum görürse, sözleşmeyi bozabilir. Ancak bu takdirde müteah
hide bir miktar tazminat verir. 

- !haleye girmeleri yasak edilen şahıslar hakkında da daha sarih ve tek manalı bir me
tin hazırlanmış ve listeden damat ve kayınpeder çıkarılmıştr. 

- En nihayet herhangi bir müteahhidin sözleşmesinde yazılı müddetten evvel bitirilme
si halinde bazı kayıt ve şartlarla müteahhitlere mükafat verilebilmesi kabul olunmuştur. 

5 - Devlet Su İşleri EI<Siltme Şartnamesi hakkında kısa izalıat : 

Bu şartname, işin eksiltıneye çıkarılmasından başlayarak sözleşme akline kadar geçen 
bütün safhaları içine almaktadır. Bildiğiniz bu şartlarda belli başlı değişiklik, şimdiye kadar 
fenni ehliyet vesikası dediğimiz ve şimdi bizim "ihaleye iştirak belgesi" diye ulaştırdığımız ve
sikanın temin ve tedarikinde daha esaslı bazı kayıtlar konmasından ve yeknesaklığı sağlamak 
için mesela teklif mektuplarının, teklif zarfı muhteviyatının ve benzerlerinin matbu birer örne
ğe bağlanmasından ibarettir. 

Şartnarnelere uygun olmayan ve içinde şartnameler dışında şartları ihtiva eden teklif
Iere itibar edilmemesi prensibine sadık kalınmıştır. 

lhale kesinleştikten sonra idari ve mali sebepler dolayısiyle DSİ nin sözleşme aktinden 
sarfınazar etmesi halinde müteahhidin bazı masraflarının kendisine ödenmesi kabul olunmuştur. 

6 - Devlet Su İ~leri Sözl~me Tasarısı hakkında kısa izaha.t : 

Burada başlıca değişiklik ve yenilik şu noktalarda toplanmıştır : 

Şimdiye kadar işe başlamak ve bitirme tarihleri ve mücbir sebepler diye hillasa edilmiş 
olan mevzu, işe başlama ve ikmal tarihleri ve müddetin uzatılması şartlan diye iki madde halin
de ele alınmıştır. 
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Müddetin uzaWması şartları maddesi aynen şöyledir : 

A - İdarenin sebebiyet verdiği haller : 

1) D.S.t. tarafından işin hepsinin veya bir kısmuul'! durdurulması veya yavaşlahlması; 

2) Projelerin ve diğer fenni evrakın teslim ve tasdikinde veya yapılacağı yerlerin tes
liminde gecikmeler olması; 

3) Mevcut projelerde ve inşaatın yapılacağı yerlerde değişikliğe lüzum görülmesi yü-
zünden gecikmeler vuku bulması; 

4) Sözleşmelerin Divanı Muhasebatc;a tescilinde vaki olacak gecikmeler; 

5) Taahhüt edilen iş miktarının artması; 

6) Yukardakiler gibi işin gecikmesini intac eden ve sebebi idareye atfolunabilen sair 
hall er. 

B - Tabiat hadiseleri dolayısiyle vaki haller : 

1) Taahhüd edilen ic;in hepsinin veya bir kısmının çalışmalarına sekte veren her türlü 
yağış, hararet fazlalığı veya düşüklüğü, feyezan ve saire gibi haller; 

2) Yer sarsıntısı neticesinde işte bir gecikme olması. 

C - .tktisadi ve içtimai sebepler dolayısiyle vald haller : 

1) Yerli veya yabancı mcnşeli her türlü yapı malzemesi, akar yakıt ve mihanikl vasıta 
ve bunların işletmesine yanyacak yedek levazımın kafi derecede temin veya iş yerine nakledi
lememesi; 

2) Ecnebl menşeli makine ve malzemeyi vesair tesisleri verecek fabrikalarda ve tahmin 
tahliye ve nakliye işlerinde grev veya lokavt vuku bulması; 

3) Kısmi veya umumi seferberlik ilan edilmesi; 

4) İş ınıntakasında sari hastalık zuhur etmesi gibi haller yüzünden çalışmanın ehemmi
yetli şekilde aksamaya uğraması. 

D - İşin hususiyatine göre sözleşme akti sırasında kaydedilecek diğer hususlar : 

1) .................. . 

2) 

Bunların müracaat şekli, tevsik vesaire gibi muameleler, bildiğimiz gibi genel şartname
ye bırakılmıştır. 

Gecikme cezası bahsinde komisyonumuz, gecikme müddeti 30 günü geçtiği takdirde D.S.l. 
nin taahhüdü bozmaktaveya bu cezayı alarak işe devam etmekte veyahut cezalı gün adedini ön
ceden tesbit ederek müddeti uzatmakta ve en nihayet iş bu müddet zarfında da bitmediği tak
tirde sözleşmeyi feshetmekte serbest sayılmasım yerinde mütalaa etmiştir. 

Vergi ve fiyatıann yükselmesi maddesi aynen bırakılmıştır. Bu madde de bildiğiniz gi
bi yalnız çimento, betonarme demiri ve profilli demirler istisna edilmiştir. Komisyonumuz esas 
itibariyle ve doğrudan doğruya işe tesir etmesi şartiyle vergilere yapılacak zamlann veya ye
niden konulacak vergilerle resimlerin devalüation gibi arneliyelerin ve bir de akaryakıtın işin 
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maliyet bedeline aksettirilmesi uygun görülmüş ise de bunların basit aynı zamanda mükemmel 
denecek bir şekilde formüle edilmesi güç olduğundan şimdilik sartınazar edilmesi uygun görül
müştür. 

Avans verilmesi, idare makineleri verilmesi; zarar ve hasarın hud utlandıruması ve idare 
çimentosu ve alelUnıum çimentonun temin ve tedariki maddeleri, bugünkü şartlar altında, ay
nen bırakılmış ve eksiitme şartnamesi ile genelşartnamede yeralması icap eden bir çok madde
lerin sözleşmede tekranndan sarfınazar edilmiştir. 

7 - Devlet Su İşleri Genel Şartnamesi bakinnda kısa izahat : 

Hazırlayıcı komisyon tarafından tedvil ed ilm iş olan genel şartnarneyi te tk ike komisyonu
muz maattecssüf vakit bulamamıştır. Bu itibarla burada her hangi bir izahat verrneğe imkan 
yoktur. Anca k komisyon um uz, Reislik ve Umumi Heyet tensip ettikleri takdirde aynı komisyo
nun bu mesaiye devam ederek çok önemli olanbu şartnarneyi de incelemesini teklif ve tavsiye 
etmektedir. 

8 - Yeniden tedvin edilmesi lazım gelen mevzuat : 

Koınisyonumuz, kendisine verilen vazifeler dışında aşağıda kaydedilen mevzuatında en 
kısa zamanda ortaya konulması lüzumuna Reisliğin ve Umumi Heyetin nazarı dikkatini çekme
ği vazife bilmiştir. 

1) Muhasebei Umumiye Kanununun 83. avans maddesinin yerini tutacak olan yeni esas-
lar; 

2) Müteahhitlerin sicilleri, chliyet vesikaları ve ihaleye iştirak belgeleri hakkında esas-
lar; 

3) Satın alma işlerine ait esaslar; 

4) Açık arttırma ve eksiitme esaslarını ihtiva eden eksiitme şartnamesi; 

5) Emanet talimatnamesi; 

6) Kabul talimatnamesi. 

9 - Gözden geçirilmesi lazım gelen mevzuat : 

En nihayet komisyonumuz, esas vazifesi olan mevzuatla ilgili şu mevzuatın da gözden 
geçirilmesini lüzuınlu ve faydalı görmüştür. 

1) Su İşleri Umumi Fenni şatnamesi; 

2) Harita İşleri Umumi Fennil şartnamesi; 

3) Harita İşleri sözleşmesi; 

Kısa zamanda meydana getirilmiş olan bu tetltikatımızda noksan ve eksiklerle bazı te
nakuzlarm vuku bulmuş olacağı muhakkaktır. Umumi Heyetçe hoş görülmesini ve bu esas
ların yeni teşkilatımııda memleket için hayırlı faliyctlcre iyi bir temel teşkil etmesini can ve 
gönüld n dileriz. 

Komisyon azaları 
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İŞ LER İN SIRASI 

1. sıradaki işler n. sıradaki iŞler ID. sıradald Işler 

:; Tahmini Ta.hminl Tahıtılni Umwnt 
Q. 

keşif keşif 1 keşif yekftn e 
cı Havzalar İşin adı lOOOTL İşin adı lOOOTL İşin adı lOOOTL lOOOTL 

5259 sayılı kanu-
nun ı maddesine 

..... göre Veklller He-
-~ yeti kararlannda ..... 
Cil yer alanlardan ha-..., 

Muhtelif le n devam eden-
..q 

Jerle ihalesi mU-
I ;:ı 

kerrer olanlar ve 
~ bunların ikinaline 

matuf işler. 200.000 200 .000 

Bayburt - SUntir 
Çonıh ve H art ovalan 5.000 5.000 

i Havzası sulamasJ. 

a) Almlliı barajı, 30.000 
a) Geldingen ova- 10 .000 a) Kelkit vadisi 

2.000 
sı sulaması. ıslahı. Ye§ilırmak b) Suluova sula- 5.000 8,000 Havzası 

ması. 
b ) Kazova sol sa- b) Çarşamba del- 20.000 75.000 
hi! sulaması. tasının ıslahı. 

a) Kızılırmak ıs-

lahı ve sulamala-
N n (Hilfanlı'dan 

..... Devrez kav§utuna 
Kızılırmak a) Hilfanlı barajı 100,000 kadarl . 10 000 

ı:: 
Havzası 

II 
Cil b) Bafra ovası ıs-

'tl lahı. 20.000 130 .000 

"' 
'"' a) Yukan Sakar- 2.000 

a) Kargın deri-
a) Yukan Sakar- vasyon u. 2.000 "' ya bölgesi ıslahı. ya. bölgesi sula.-

b:l (Porsuk lcaV§U- 5.000 
mala.n. b) Murtat ovası 20 .000 

sulaması. 
. 

Sakarya tundan menbaa. 
Havzası kadar. 

b) Aşa.~ Sakarya 
bölgesi ıslahı (Me 50.000 
kece'den denize 
kadar.) 

c) lnegöl ve Yeni-
şehir ovaları ve 

' 
Koca.su ıslahı. 5.000 8-4.000 
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İŞLERİN SIRASI 

L sıradald işler II. s ıradald işler m . sıradald işler -
... \ "':."::' ı s Talunini Talımini Umwni 
o. 

keşU 
-~ 

ke§il yekfuı = ... 
İşin adı ' lOOO TL. İşin adı lşin ıulı ç:ı Havzala r lOOOTL I OOOTL IOOOTL 

a) İzmit ovası ıs-.... 
la.hı. 1 o .000 10 .000 N .... 

ı:: 
Q) 

o 
a ı Karacabey Bo- al Simav gölü ıs- 10 .00 a) M. Kemalpaşa 

<1! 2 .500 ... g-azı (Uludere) ıs- 2 .000 lahı. ovası sulaması. 
<1! lahı. b) Karacabey ova-s Susurluk 
... Havzası sı sulaınası . 4.000 
Cil bl Manyas göl c) Manyaı:ı ovası 

~ seddes1. 10.000 sulaınası. 4. 500 24 .000 

Meriç Meriç ve kolları 

Havzası ıslahı . 10 .000 10 .000 

-
ı;ı 

- Bakırçay a) Kırkagaç ovası 

ı= 
Havzası ıslahı. 2 .000 2 ,000 

II Q) 

o a) Gediz vadisi 
a) Gediz van de-Gediz 

a) Gediz Barajı. 18.000 sa~ ve sol sasil reteri ıslahı Havzası 
sulaınasJ. 20 ,000 s.ooo 43.000 

Q) 

b.o 

('il 
a) Mansao gölleri a) Menba kısmı 

K Menderes 
drenaj ve kolma- ıslahı. 4 .000 5.000 Havzası 
tajla.n. 1.000 
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lŞLERlN SIRASI 

ı. sıradaki işler II. sıradaki işler m. sıra.daki işler 

!'- -
... 
!! Talımini Talunini Talımini Umumi 
c. 
:ı lceşif 1 ){eş if k eş il yeldbı .. 
~ Havrr..aJar lşin adı lOOOTL. İşin adı lOOOTL. İşin adı lOOOTL. lOOOTL -

a) Akça;v Barajı a) Akça;v ovası a) Çine ovası su-

ve kemer san- sulaması . 2.000 laması. 3.000 
tralı 20.000 b) Söke ovası su-

b) Aydın ovası 
b ı Çine Barajı. 24.000 laması. 13.000 

sulaması. 16 .000 
B. Menderes c) Karakuyu ba-

4 000 
Havzası ..:J Söke seddelerı 4.000 taldıgı ıslahı. 

.,... 
N d) ÇUrliksu vadisi ·a 
Gl ıslahı ve sa~ sa- d ı Sandıkh ve Çöl 
Q 

Gl 
hi! sulaması 5.000 ovaları ıslahı. 4,000 95 .000 

bl) 

a) Dalaman ova-
Dalamllii 

sının drenaj ve 
Havzası 

sulanması. 1 o. 000 10-000 

a) DUden çayı ıs-

lahı ve sulaması. 5.000 

b) Aksu ıRiahı ve 

II sulaması 10.000 

Antalya c) KöprUcay ıs la-
bölgesı 

hı ve sulaması. 15 .000 1 Havzaları 

d) Manavgat ıs-

lahı ve sulaması 5.000 

e) Finike ovası ıs-

. !:S lah ı . 3.000 38.000 
ı:: 
Gl 

"' a) Anamur su la- a) Alata o!( Mersin 
< Anamur- mala n. 4 .000 Deliçay arası ıs-

Mersin lahı ve sulaması. 10.000 
Bölgesi b) SilifkP ovası 

Havzaları sulaması ve ıs-

lahı. 4.000 18.000 

Seyhan a) Seyhan regU- a) Seyhan sag- ve 

Havzası ıa.tör kapakları. 4 .000 sol sahil sulama-
lan. 50.000 

b) Zamantı s ula-
mR.Iarı. 10.000 64.000 
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İ Ş L E RİN SIRA S I 

I. sıradaki işler ı ll. sıradaki Işler m. sıradaki işler -
ı.. 

TahmhUI ~ Talımini Tahmlnll Umumi -a lceşlf keşif keşif yelrun 2 

" Havzalar İşin adı 1000 TL. İşin adı 1000TL. lşin adı 1000 TL. 1000 T L 

aı Elbistan ovası aı Aksu vad.isi ıs-
sulaması. 5.000 lah ı ve sulamala-

Ceyhan a) Ceyhan ovası rı. 5.000 
Havzası ıslahı. 20.000 bi Ceyhan ovası 

sulaması. 50.000 80.000 

N Hatay a) Amik ovası su-
·a Bölgesi lam alan. 5.000 Q) 

s 0001 

ı 
'O Havzaları 
~ 

a ı Erzııı·um Ka- ı al Tercan Pekeriç a) Karakaya Ba-

~ rasu sulaması. 2. 000 ovası sulaması. 5.000 raj ve Yazıhan 

ovası sulaması. 15.000 
bl Erzurum Top-

Fıı·at 
b) Elflzı~ Uluova man ovası s ula- b) Hınıs ovası su-
sulaması. 10.000 

laması. 5.000 II Havzası mas• . 5.000 

·~ cı Akçada~ su la- c) Adıyaman KAh-
..... ması 7.000 ta ovası sulaması. s 000 54.000 ı.. :o 
::tl ., 
.... 
gı Dicle a) Batman ovası 
p:ı 

Havza.<;ı 20.000 20.000 sulaması. 

20 ,000 
a) Aksaray ovası 

a) Aksaray Ma-
sulaması. 20.000 

masin Barajı. 

b) Deveı; Sultan 
Sazlı~ı ıslahı. 20.000 

Orta Anadou 
kapalı havza lan c} Konya - Altın-

15.000 apa Barajı. 

d l Afyon - Akar-
çayı ıslalu. 10.000 85.000 
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İŞLERİN SIRASI 

ı. sı radaki işler n. sı ra.dakj jşJer m. sıradald işler -
~ Tahmini Tahmini Tahmini Umumi 
o. 

keşif keşl1 1 k eş ll yeldln ;: .. 
Işin adı Işin adı lı.:;in adı lOOOTL. lOOOTL. "' H avzala r lOOOTL. lOOOTL. 

.N 
·a al Ig"dır ovası su- a) Pasinner ovası 
4) 

Araıı laması . 15.000 sulaması. 15 000 30.000 o .. Havzası G) 

:;ı 
ll: 

H 
Van Kapalı a) Muradiye ova-
Havzası sı sulaması. 15.000 15.000 

Muhtelif MUnferit su işleri. 200.000 200.000 
lll 

lV Muhtelif Yeraltı sulan . 20 000 
20.000 

Yekfuı 897.000 309.000 116.000 1 321000 
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T. C. 
NAFIA VERALETİ 

Devlet Su İşleri Umwn Müdürlüğü 

Art1rma, Eksiitme ve ihale Esaslar• 

ANKARA - 1954 





MADDE 1 

MADDE 2 

Devlet Su Işleri Umum Müdürlüğü 

a) 

b) 

c) 

d) 

Artırma, eksiitme ve ihale esasları 

Devlet Su İşleri Um um Müdürlüğü tarafından yapılacak; 

Her türlü inşaat ve tamirat, 

Her türlü etüd ve amenajman planlan ile projelerin yaptınlması ve 
bunların kontrolü, 

Her nevi malzeme, gereç, avadanlık ve yedek parçalada sabit teçhi
zat satın alınması, 
Her nevi kiralama ve kiraya verme taşıma ve taşıtma işleri. 

Bu esaslarda yazılı usul ve hükümler dairesinde yürütülür. 

Birinci maddede yazılı işler aşağıdaki usullere göre yaptırılır : 

a) Fiyat ve teklif istemek, 
b) Kapalı zarf usulü ile arttırma veya eksiltme, 

c) Açık arttırma veya eksiltme, 
d) Pazarlık, 

e) Emanet. 
Bu usullerden hangisinin tatbik olunacağı bu usulün tatbikatındaki 

Umum Müdürlük menfaati veya zanıretler nazara almarak Umum Mü
dür, Bölge Müdürü, !şletme Müdürü tarafından tespit olunur. 

MADDE 3 - a) !kinci maddedeki usullerden birisi ile, yapılacak işlerin yaptırılması
na 50.000 liraya kadar olanlara Bölge ve İşletme Müdürleri ve bu mik
darm üstündeki işler için de Umum Müdür karan verir. 

b) 1 inci maddede yazılı işlerden tutarı 10.000 liraya kadar (10.000 lira 
dahil) olan alım ve ihale kararları, Bölge veya İşletme Müdürlerinin 
ve bundan yukarı olanlan Umum Müdürün tasdiki ile kesinleşir. 

A - FlY AT VE TEKI.İF İSTEMEK : 

MADDE 4 - a) İşin mahiyet ve özellikleri, 
b) Olağanüstü veya acele haller dolayısiyle görülen zaruretler, 
c) Umum Müdürlük menfaatleri. 
Bakımlarından faydalı görülen hallerde "fiyat ve teklif isteme" usulü 
tatbik olunur. 

Fiyat ve teklif istemedeki lüzum, zaruret ve faydalar ve teklif isteme 
şeklinin 5 inci maddedeki şıklardan hangisi ile yapılacağı 3 üncü maddenin 
a fıkrasında zikredilen yetkililer tarafından verilecek kararda açıkça be
lirtilir. 
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MADDE 5 - a) Liyakat ve iktidarları tanınmış olanlara doğrudan doğruya yazı ile 
baş vurulmak, 

MADDE 6 

MADDE 7 

b) Gazetelere ilan verilmesi üzerine çıkacak talipler arasından seçilecek 
olanlara, yazı ile müracaat edilmek, 

c) Doğrudan doğruya gazete ile ilan edilmek suretiyle fiyat ve teklif is
tenilir. 

Fiyat ve teklif istemelerde eksiltme şartiaşması tanziminden sarfına
zar edilebilir. 

Bu takdirde 5 inci maddenin a ve b fıkralanndaki yazılarla c fıkrasın
daki ilanda, işin genel vasıfları, hangi ihtiyacı karşılayacağı ve işin mahiye
ti ile miktarlann bildirilmesi gibi fiyat ve teklife esas olacak bilgilerin be
lirtilmesi şarttır. 

Bu kabil fiyat isteomelerde münasip bir müddet tayin edilir. Bu müd
detin tayininde kendilerinden fiyat istenenierin cevap verebilecekleri as
gari müddet nazarı itibara alınır. 

Müddetin bitiminde o zamana kadar yapılmış olan teklifierin ilgili mü
tehassıslar veya memurlar tarafından mukayeseleri yapılır. 

Bu mukayeselerde vasıf, zaman ve fiyat itibariyle D.S.t. nin menfa
atine en uygun teklif bir raporla belirtilir. 

Müddeti içinde verilmeyen tekliflerle, teklif isteomelerden gelecek mü
racaatlar nazarı itibara alınmaz. 

MADDE 8 - 3 üncü maddenin b fıkrasında tayin edilen hadiere göre yetkili makam 
teklif ve mukayese sonuçlarını belirten raporu göz önünde tutarak, vasıf, 
zaman ve fiyat bakımından O.S.!. nin menfaatine en uygun teklifi tayin 
ve kabul ile ihaleyi yapar veya reddi balinde sebebi ile ikinci defa tatbik 
erlilecek usulü belirtir. 

B -KAPALI ZARF USULÜ : 

MADDE 9 Kapalı zarf usulü ile yapılacak arttırma veya eksiitmelerde teklif mek-
tubu mühürlü bir zarf içine konur, zarfın üzerine isteklinin ismi, adresi 
yazılır. Bu mühürlü zarf, geçici teminata ait makbuz veya banka mek
tubu ve diğer istenilecek vesikalarla birlikte başka bir zarfa konularak bu 
zarf da mühürlenir. Bu dış zarfın üzerine yalnız teklif mektubunun han
gi işe ait olduğu yazılır. 

MADDE 10 - Teklif mektubunda şartlaşmanın tamamen okunup kabul edildiğinin 
kaydedilmesi teklif olunan fiyatıann hem yazı ve hem de rakamla açık ola
rak yazılması kazıntı ve silinti olmaması lazımdır. 

Teklif mektupları arttınna veya eksiitmeyi açma saatinden bir saat ev
veline kadar sıra numaralı makbuzlar karşılığında arttırma veya eksiit
meyi yapacak komisyon reisliğiııe verilir. 

Verilen makbuz numaraları zarfın üzerine yazılır. Bu müddet tamam 
olunca Reis ve aza ile katip hazır olmak şartı ile bir zabıt varakası ya 
pılır. Ve her üçü tarafından imzalanır. 



MADDE ll - Teklif mektupları 10 uncu maddede gösterilen saate kadar yetişrnek 
üzere, iadeli taahhütlü mektup şeklinde de gönderilebilir. 

Bu takdirde teklif zarfının mühür mumu ile iyice kapatılmış olması is
teklinin ismi ile açık adresinin ve teklif mektubunun hangi işe ait olduğu
nun yazılması lazımdır. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez ve geç gelen mektubun alınma 
zamanı bir zabıtla tespit olunur. 

MADDE 12 - Arttırma veya eksiitme gün ve saatinin geldiğinde zarflar açılmadan 
evvel 10 uncu maddeye göre tanzim edilen zabıt okunarak komisyon üyele
rine imza ettirilir. 

Bundan sonra zarflar numara sırasiyle birer birer açılarak arttırma 
veya eksiltıneye girmek için aranılan umumi ve hususi şartlar yapılmış ve 
muvakkat teminatm verilmiş olup olmadığı aranılır ve neticede kimlerin 
arttırma veya eksiltıneye kabul edildiği orada bulunanlara söylenir. 

Kabul edilmiyen teklifterin iç zarfları açılmayarak kendilerine veya ve
killerine geri verilir. 

MADDE 13 - İç zarflar açılmadan önce isteklilerden gayrısı arttırma veya eksiitme 
odasından çıkarılır. Bundan sonra teklif mektuplan yine numara sıra

siyle birer birer açılarak Reis tarafından yüksek sesle okunur. 

9, 10, ll, 12 nci maddelerde zikredilen hususlara uygun olmayan ve 
içinde şartlaşma dışında şartlar bulunan tekliflere itibar olunmaz. Ancak 
pul, imza, adres v.s. gibi şekle ait noksanlar komisyon huzurunda tamamlat
tınlır. Teklifierin tetkiki neticesinde en uygun bedel teklif eden anlaşıl
dıktan sonra bu bedelin layık olduğu hadde olup olmadığına bakılarak 
ihalenin yapıldığı veya 16 ncı maddenin hükmüne göre yetkili makamın 
tasdikine bağlı kaldığı veyahut arttırma veya eksiitme hükümsüz sayıl
dığı veya şartnameye muhalif olmayan bazı teknik meselelerin tetkiki 
için kararın başka güne bırakılması icap ettiği takdirde bu husus arttır
ma veya eksiltıneye girenlere tebliğ ve aynı celsede komisyon karan ya
zılarak azalarına imza ettirilir. 

Komisyon kararlarına kabul edilen teklifin hillasası ve ihale yapılma
dığı ve kabul edilmiyen teklifler bulunduğu takdirde kabul edilmediklerinin 
sebepleri mutlaka yazılır. 

MADDE 14 - 3 üncü maddenin b fıkrası gereğince yetkili olan makam arttırma veya 
eksiitmeyi tasdik etmekte veya hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. 

Bir kaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve layık hadde gö
rüldüğü takdirde aynı celsede yalnız bu tatipierin komisyon odasında ve 
önünde yazacakları ikinci teklif kağıtlan alınarak bunlardan en elverişli 
fiyat teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyat teklif eden isteklilerden 
teklifleri posta ile gönderilmiş olanlar bulunursa tebliğ tarihinden itiba
ren 3 gün içinde yeni bir teklif vermeleri komisyonca bu isteklllere bil· 
dirilir. 

Bu fiyat 2 nci defa yapılan tekliflerde de birbirinin aynı olursa kur'a 
ile ihale yapılır ve keyfiyet tutanakla tesbit olunur. 
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MADDE 15 - Arttırma veya eksiitme esnasında hazır bulunmayan veya Noterden 
tasdikti vekiUetnameyi haiz vekil göndermiyen teklif sahipleri ihalenin icra 
tarzına itiraz edemezler. 

MADDE 16 - Yetkili makamın ihale üzerindeki tasdik veya reddine dair son emrinin 
zarflarının açıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde isteklilere bildirilmesi 
mecburidir. Bu müddetin sonunda tebliğat yapılmazsa istekli taahhüdün
den vazgeçecektiıe. 

MADDE 17 - Kapalı zarf usulü ile yapılan arttırma veya eksiitmelerde istekli çıkma-
dığı veya ihalenin yetkili makamca tasdik edilmediği hallerde adı geçen 
makam ihtiyacını 2 nci maddedeki usullerden her hangi biri ile karşıla
malrta muhtardır. 

Bu hususta yazılacak kararda değiştirme sebepleri ve kabul edilen 
usulün zaruret ve faydalan belirtilir. 

O - AÇIK AR'I'TIRMA VEYA EKSİLTME : 

MADDE 18 - Açık arttırma veya eksiitme istekliler ilan olunan saatte; bu maddede 
yazılı zaptın tanzimine kadar teminatlarını vermek şartiyle arttırma ve
ya eksiltınelere iştirak ederler. Komisyon Reisi peyler sürülmeden istek
lilerin şartlaşma veya ilanlarda gösterilen evrakını inceliyerek kimlerin 
arttırma veya eksiltıneye girebileceklerini söyler ve girerniyecek istekll
lerin evrak ve teminatıarım geri vererek kabul edilmeyiş sebeplerini an
latır ve bütün bu hususlar istekliler önünde bir zabıtla tesbit edilir. 

MADDE 19 - Zabıtın tanziminden sonra Reis isteklileri şartıaşmayı imzaya ve pey 
sürmeye davet eder. Sürülen peyler tutulacak arttırma veya eksiitme kağı
dıııa yazılır ve peyden el çekenler durumu arttırma veya eksiitme kağı
dını-ı yazmaya ve imzaya mecburdur. lmza etmezlerse komisyon, kararın 
altına şerh verir. 

Arttırma veya eksiitme sonunda pey sürmek isteği kesildiirten sonra 
son pey layık görüldüğü takdirde komisyonca yetkili makamın tasdiki şar
tına bağlı kalmak üzere ihalenin kendisine yapıldığı bildirilir ve bu bu
sus arttırma ve eksiitme kağıdı altına yazılarak imzalanır. 

MADDE 20 - Açık arttırma veya eksiitmelerde sürülen pey layık hadde görilimediği 
veya istekli çıkmadığı takdirde arttırma veya eksiltıneye konulan işin 3 
üncü maddenin b fıkrasında yazılı yetkililer tarafından 2 nci maddede ya
zılı usullerden birisi ile tekrar ihaleye çıkarılmasına karar verilir. 

MADDE 21 - Açık arttırma veya eksiitmelerde isteklilerin rağbetini kıracak sözler 
söylenınesi veya talipler arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaretler ve 
arttırma veya eksiitmenin doğruluğunu bozacak şekillerde müzakere ve 
münakaşalar yapılması yasaktır. Bu yasağa rağmen gelenler komisyon 
kararı ile arttırma veya eksiitme yerinden uzaklaştırılır. Tutulcak zabıt 
va~·akası üzerine baklarında kanuni takibat yapılır. 



D - PAZARLIK : 

MADDE 22 - Birinci maddede yazılı işlerden keşif veya muhammen bedelleri 10.000 
liraya kadar olanların pazarlıkla yaptırılmasına Bölge Müdürleri ve İş
letme Müdürleri, 50.000 liraya kadar olanları için Umum Müdür yetki
lidir. 50.000 liradan yukarı işlerin pazarlıkla yapılabilmesi Bayındırlık 
Vekilinin muvafakatına bağlıdır. 

500 liradan daha az işlerin pazarlıkla yapılması için bir komisyon teş
kiline lüzum yoktur. 

' MADDE 23 - Muhammen bedelin 50.000 lirayı geçmesi halinde dahi aşağıda yazılı 
husus1 mahiyet arzeden işlerin pazarlıkla yapılmasına Umum Müdür yet
kilidir. 
a) Yalnız bir kimse elinde bu1unan işlerin yaptırılması veya eşyanın alın

ması, 

b) D.SJ. hizmetleri için satın alınacak veya kiralanacak binalar vesair 
gayrimenkuller, 

c) Evvelce düşünülmeyen ani ve olağanüstü bir durumun çıkması üze
rine acele olarak yapılmasına zaruret görülen alım, tamirat, her tür
lü etüd ve taşıma işleri, 

d) Müteahhidin adına ve hesabına yapılacak birinci madde de yazılı işler. 

MADDE 24 - Tarifleri Hükfımetçe tesbit veya tasdik edilmiş olan vasıtalarla yaptı-
rılacak taşıma işleri ile fiyatlan Hükfımetçe tesbit veya tasdik edilmiş 
ma d delerin alımı işlerinde pazarlık yapılmasına lüzum yoktur. 

MADDE 25 - Resmt dairelerle, resmi müesseseler ve belediyelerden yapılacak alım-
lar kıyınet takdiri sureti ile yapılır. !ki taraf kıyınet takdirinde anlaşamaz
la!'sa bedel, mahallin en büyük Mülkiye Amiri'nin teşkil edeceği komis
yon tarafından tayin olunur. 

MADDE 26 - Resmi daire veya resmi müesseseler marifetiyle yaptınlacak işlerde bu 
daire veya müessesenin tanzim edeceği fatura bedeli aynen ödenir. 

MADDE 27 - 24, 25, 26 ncı maddelerde yazılı işlerin yaptırılmasına keşif veya mu-
hammen bedellerine göre 10.000 liraya - 10.000 lira dahil - kadar alanianna 
Bölge veya !şletme Müdürleri daha yukarısına Umum Müdür yetkilidir. 

EMANET: 

MADDE 28 - Her türlü inşaat, tamirat, bakım, etüd ve taşıma işleri; araya bir mü-
teahhit girmeksizin taşarona verilmek veya malzemesi satın alınmak, işçi 
ve nakil vasıtası çalıştırmak veya D.S.l. nin personel, makine ve vasıtaları 
ku1lanılmak suretile 53 üncü maddelerde yazılı komisyon eliyle doğrudan 
doğruya yaptırılabilir. 

MADDE 29 - 24 üncü maddede yazılı işlerden keşif veya muhammen bedelleri 10.000 
liraya kadar olanların emaneten yaptınlmasına Bölge Müdürleri ve İşlet
me Müdürleri, 50.000 liraya kadar olanlan için Umum Müdür yetkilidir. 
50.000 liradan yukarı işlerin emaneten yaptınlması Bayındırlık Vekilinin 
muvafakatına bağlıdır. 
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Şartlaşmalarla ligili Hükümler 

MADDE 30 - Şartlaşmalarda taahhüdün taallük ettiği maddelerin veya işlerin ma-
hiyetine göre lwnulacak hususi ve fenni şartlardan başka umumi surette 
aşağıdaki hususlar gösterilir. 
a) Taahhüdün taallfik ettiği iş veya maddelerin mahiyeti, miktar ve va

vasıfları ve gayrimenkullerin kiralama ve kiraya verilmelerinde bun
ların yeri, hududu, 

b) Satın alınacak eşyamn yerli malı olup olmıyacağı ve yaptınlacak hiz
metler için yalmz yerli vasıta ve maddelerden faydalanıp faydalanıla
mıyacağı, 

c) Taahhüdün müddeti, ne zamandan başlıyacağı taahhüdün vaktinde 
yapılmadığı veya tamamlanmadığı takdirde verilecek cezalar, 

d) Taahhüdün yapılacağı yer, teslim ve tesellüm müddetleri, taahhüt be
delinin ödeme tarzlan ve yerleri, 

e) Sözleşme tatbik edilerek bazı resim ve giderlerinin D.S.!. tarafından 
aynca verilmesi şart koşulmuşsa bunların nelerden ibaret olduğu, 

f) Muvakkat ve kati teminat miktarları, 

g) Teahhüdün bir kısmını veya tamamını yapmıyanların teminatı üzerin
de D.S.!. nin taşıdığı haklar, 

h) İhalenin yetkili makam tarafından tasdik veya reddedildiğinin ihale
nin icrasım takip eden günden başlıyarak, kaç gün içinde müteahhide 
bildirileceği aksi halde müteahhidin teahhüdünü yapmakta muhtar 
olacağı. 

MADDE 31 - Şartlaşmalarda fenni olmayan veyahut husulü halen imkansız kayıt ve 
şartlarm bulunduğu anlaşıldığı takdirde komisyon ihaleyi geri bırakır ve 
yeniden yapılacak şartıaşmayı ilan eder. 

1 LAN 
MADDE 32 - a) Kapalı zarf, açık arttırma veya eksiitme veya yapılacak hallerde iha.

le gününden evvel en az 10 gün içinde münasip aralıklatla behemahal 
3 defa işin bulunduğu yerin vilayet hudutlan içerisinde çıkan gazete
lerden biri ile (gündelik gazete) ilan olunur. 

2 - lşin bulunduğu yerin vilayet hudutları içerisinde hiç gazete çıkml
yorsa keyfiyet o işi yaptıracak olan bölge merkezindeki gazetelerin biri
si ile ilan olunur. 

3 - Gündelik gazete çıkmayan yerlerde 10 gün içinde 3 defadan az ga
zete çıkmış ise o kadar ilan kafi görülür. 

4- 5.000 liradan daha az bedelli işler ile 23 üncü maddenin a, b, c fık
ralan ile 24, 25, 26 ncı maddelerde yazılı işler için ilan yapılması mec
buri değildir. 
b) Tahmin edilen bedeli 100.000 liray ıaşan ve kapalı zarf veya açık art

tırma ve eksiitme veyahut pazarlık usulleri ile yapılacak olan ihaleler
de bu ihale a fıkrasında zikredilene ilave olarak Ankara, !stanbul ve 
İzmir şehirlerinde çıkan gündelik gazetelerden birisinde ve a fıkra
sındaki şartlar dairesinde ilan olunur. 



c) 3 üncü maddenin a fıkrasındaki yetkili makam, uygun gördüğü tak
dirde bu ilanlara ilaveten münasip göreceği şekil ve yerlerde ilan yap
tırabilir. 

MADDE 33 - !şin mahiyeti icabı olarak ecnebi memleketlerdeki firmalarm iştiraki 
uygun görülen hallerde keyfi)Tet en az iki ayrı yabancı memlekette çıkan 
gazete ile ilan olunur. 

Yabancı memleketlerde yapılacak ilan, memleketin uzaklığına ve 
ilandan beklenecek fayda ve neticelere göre, ihaleden kaç gün evvel ya
pılması gerektiği Umum Müdürlükçe tesbit olunur. 

MADDE 34 - 32 ve 33 üncü maddelerdeki kayıt ve şartlara uymayarak yapılan 
ilanlar hükümsüzdür. Bu takdirde ilamn yeniden yapılması lazundır. Ak
si halde yapılan ihaleler muteber sayılmaz. Ancak işin müstaceliyeti haiz 
olması veya ihalenin yapılmasında D.S.!. nin menfaati bulunması halle
rinde Bayındırlık Vekaletinin muvafakati şartı ile ihale muteber sayıla
bilir. Aksi halde yapılan ihale muteber sayılmaz ve akid yapılmış ise fesh 
olunur. 

!halenin feshi halinde müteahhidin fesih tarihine kadar tahakkuk et
miş istihkakı varsa verilir ve bükmen tahakkuk edecek hakiki zararlan 
D.S.t. ce tazmin olunur. 

MADDE 35 - nanlarda aşağıdaki hususlann yazılması lazımdır. 
a) Teahhüd edilecek şeyin cinsi, mahiyeti miktan ve muhammen veya 

keşif bedelli veya bedelsiz nereden alınacağı, 

b) Şartlaşma, plan, model, haritalar ve diğer kağıtlann bedelli veya be~ 
delsiz nereden alınacağı, 

c) Arttırma, eksiitme veya pazarlığın hangi tarihte ve saatdenerede ya
pılacağı, 

d) Arttırma veya eksiitmenin kapalı zarf usuliyle veya açık surette mi 
veya pazarlıkla mı yapılacağı, 

e) Muvakkat teminat miktan, 
f) İsteklilerden bazı vesikalar istenildiği hallerde bu vesikalann neler

den ibaret olduğu, 
g) Kapalı zarf usulü ile yapılacak arttırma veya eksiitmelerde teklif 

mektublan hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği, 

MADDE 36 - Uanlar yapıldıktan sonra şartlaşmalarda ve fiyata tesir edecek şey-
lerle; model, plan ve diğer bağlı evrak üzerinde değişiklik yapılmaz. Deği
şikliğin yapılmasına sebep ve zaruret görülürse bu sebep ve zaruretler 
bir zabıtla belirtilir ve evvelce yapılan ilan hükümsüz sayılarak keyfiyet 
yeniden ilan olunur. 

MADDE 37 - 1Ianda bildirilen ihale günü bayram veya tatil günlerine rastlarsa 
tekrar ilana lüzum olmaksızın tatilden sonra gelen ilk iş gilnünde ve ay
nı saatte ihale yapılır. 

MADDE 38 ___: Fiyat ve teklif isteme usulü ile yapılacak ihaleler için, 3 üncü mad-
denin a fıkrasında yazılı yetkililer ilAnı münasip gördUkleri veçhile yapa
bilirler. 
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MADDE 39 - Her türlü inşaat, tamirat1 etüd, amenajman, proje yapılması her nevi 

MADDE 40 -

satııı alma taşıma ve taşıtma ve kiraya verme işlerine gireceklerden mu
hammen veya keşif bedeli üzerinden muvakkat ve kati teminat alınır. 

Muvakkat teminat muham.men veya keşif bedeli üzerinden : 

a) Elli bin liraya kadar olan işler için % 7,5 

b) Elli bin liradan iki yüz elli bin liraya kadar olan işlerin elli bin lirası 
için % 7,5 ve üst tarafı için o/o 5, 

c) İki yüz elli bin liradan bir milyon liraya kadar olan işlerin iki yili~ 

elli bin lirası için b fıkrasına göre ve üst tarafı için o/o 4, 

d) Bir milyon liradan fazla işlerin bir milyona kadar olan kısmı için (c) 
fıkrasına göre ve üst tarafı için o/o 3 dür. 

Kati teminat ihale bedeli üzerinden yukandaki 'nispetlere göre he
' sa b edilecek miktarın iki mislidir. 

Keşif veya muham.men bedeli 50.000 liraya kadar olan işlerde (50.000 
lira dahil) kati teminat defaten alınır. 

Keşif veya muhammen bedelin 50.000 lirayi aşması halinde müteah
hit kati teminatı defaten verebUeceği gibi istihkak raporlarından o/o 10 
kesilmek suretile de ödiyebilir. 

Kati teminatın defaten verilmesi hallerinde bu teminatın nakil veya 
devlet veya hazine tahvili olması ve ihaleden sonra ....... inci maddede ya-
zılı müddet içinde yatırılması şarttır. 

Keşif veya mukavelenin dışında kalmış fakat yapılması ihaleden 
sonra kararlaştınlmış işler için kati teminat artan iş nisbetinde arttırılır. 

MADDE 41 - Umumiyetle 5000 liradan aşağı işlerde gerek muvakkat ve gerekse 
kati teminat alıp almamakta D.S.t. muhtardır. 

MADDE 42 - Menfaat ve zaruret görüldüğü hallerde, araya bir mutavassıt girmeksi-
zin yerli veya ecnebi fabrika veya firmal~dan heı; nevi malzeme, gereç, 
avadanlık ve yedek parçalada sabit teçhizat alınmasında teminat aran
maksızın mukavele yapılmasına Bayındırlık Vekilinin muvafakatİ ile 
Umum Müdür yetkilidir. 

MADDE 43 - Fiyat ve teklif isteme usulü ile yapılacak ihalelerde muvakkat temi-
nat olarak 39 uncu maddedeki nispetlere bağlı kalmaksızın, 

Maktu bir miktar tayin olunur. !hale katileştikten sonra bu miktar, 
ihale bedeline göre 39 ve 40 ıncı maddelerdeki nispetlere uygun olarak 
kati teminat miktanna çıkanlır., 

MADDE 44 - D.S.!. nin genel, katma ve özel bütçe ile idare olunan daire ve mües-
seselerle sermayesinin tamamı veya yansından fazlası Devlete ait bulu
nan müesseselerle girişeceği teahhütlerde teminat istenmez. 

MADDE 45 - Muvakkat ve kati teminat olarak şunlar alınır. 
a) Tedavülde olan Türk parası, 

b) Hükfımetçe tayin ediiecek Bankaların vere.cekleri teminat mektuplan, 



c) Alelfunum Devlet tahvilleri, Devlet bütçesinden ödenmeleri şart ko
şulan faizli kısa vadeli (15 seneye kadar) hazine thavilleri veya bono
lan (reesül maldan kalan kısmının itibari kıymeti üzerinden), 

d) Hükfunetçe tayin edilecek sair milli esham ve tahvilat, (muameleye 
en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksan hesabı ile), 
Bankalarm verecekleri muvakkat teminat mektuplanndan başka te

minat akçeleri ile nakit mahiyetindeki evrakın ihaleye girecekler tarafm
dan doğrudan doğruya D.S.!. veznesine yatırmalan mecburidir. Bunlan 
ihale komisyonları alamaz. 

Üzerine ihale yapılanların teminat mektuplan ihaleden sonra D.S.l 
veznesine teslim edilir ve üzerine ihale yapılmayan isteklllerin muvakkat 
teminatları hemen geri verilir. 

MADDE 46 - 45 inci maddenin d fıkrasında yazılı esham ve tahvilat kısmında % 
15 den fazla düşüklük olursa müteahhid doğrudan doğruya yapılacak teb
liğatın ertesi gününden itibaren D.S.t. ce tayin olunacak müddet içinde 
teminatı bu esaslarda istenilen miktara çıkarmaya mecburdur. 

D.S.!. nin tayin edeceği müddet bir aydan fazla olamaz. Müteahhit 
bu müddet içinde isteği yerine getirmezse D.S.!. sözleşmeyi bozmağa ve
ya müteahhidin alacağından bu miktan protesto çekilmesine ve hüküm 
alınaya hacet kalmaksızın tevkife yetkilidir. 

MADDE 47 - !halenin yapıldığının müteahhidin kendisine veya kanuni ikametga-
hına bildirilmesi tarihinden başlıyarak 25 gün içinde (tatil günleri hariç) 
ve her halde sözleşmenin imzası tarihinde muvakkat teminatm kesin te
minat miktarına çıkarılacağı, sözleşmenin bu müddet içinde yapılması za
rureti ve müteahhit bu veeibelerini yerine getirmediği takdirde ihalenin 
bozulup muvakkat teminatın, 
a) Para ise doğrudan doğruya, 
b) Banka teminat mektubu ise Bankadan tahsil edilerek, 
c) Esbam ve tahvilat ise borsada satılarak D.S.!. ne gelir kaydedileceği 

şartlaşmalara yazılır. 

MADDE 48 - Teahbüd tamamen ve sözeşme ile şartıaşmaya uygun olarak yapıl-
dığı usulüne göre sabit olduktan ve müteahhidin ilişiği kestidikten sonra 
kati teminat geri verilir. 

Komisyonlar 

MADDE 49 - 2 nci maddenin b, c ve d fıkralarındaki usullerle aşağıda gösterilen 
komisyonlarca yapılır. 5000 liradan az bedelli işler için her hangi bir ko
misyon kurulmasına lüzum yoktur.) 

BU KOMİSYONLAR; 

a) Merkezde, ilgili Daire Reisi veya tevkil edeceği memurun başkanlığın
da Muhasebe Müdürü, ilgili daireden bir mütehassıs veya bunların 

tevkil edecekleri memurlardan, 
b) Bölgelerde ilgili Baş Mühendis veya tevkil edeceği memurun başkan

lığında mesul Muhasip ve ilgili şubeden, 
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c) lşletmelerde, İşletme Mühendisi veya tevkil edeceği memurun başkan
lığında Mesul Muhasip ve ilgili mütehassıs veya tevkil edecekleri me
murlardan, 

teşekkül eder. 

MADDE 50 - Komisyonlar layık haddi tayine ve bütün ihaleleri yapmaya yetkili-
dir. Ancak ihaleler yetkili makamın tasdiki ile kesinleşir. 

MADDE 51 - Eksik üye ile komisyon toplanamaz, katiplik vazifesini işin taalluk 
ettiği daire ve şubenin azadan olmayan memurlarmdan biri yapar. 

Kararlar çoğunlukla verilir, reyler müsavi olduğundan Reisin bulun
duğu taraf tercih olunur. Muhalif kalan aza muhalefet sebeplerini kara
rm altına yazarak imza eder. 49 uncu maddede yazılı komisyon üyeleri 
kendi adiarına gönderdikleri kimselerin rey ve kararlarından bizzat me
sul olup bu mesuliyete namlarına gönderilen kimseler de iştirak eder. 

MADDE 52 - İhalelerin hangi şehir veya kasahada ve hangi binada icra edileceğini 
o ihaleyi yapmaya yetkili makam tesbit eder. 

Arttırma ve eksiitmenin açılması zamanı memleket saat ayarı ile ve 
umumi çalışma saatleri bitmezden en az 1 saat evvel olmak şartı ile tes
bit olunur. Bu saatin tesbitinde mahallin merkez postahanesinin saati 
esas alınır. 

MADDE 53 - Emanet komisyonları bu işe karar vermeye yetkili makamca en az 
üç kişi olarak seçilir. Bunlardan birisi Reis diğer birisi de mutemet olur 
işin hitamında yapılacak kesin hesabın, işe karar veren makamca tasdi
ki ile emanet komisyonu ibra edilmiş olur. 

MADDE 54 - Müteahhit ihalenin kesinleşliğinin kendisine tefhim veya kanuni ika-
metgahına tebliğ edildiği tarihten başlıyarak 25 gün içinde (tatil günleri 
hariç) sözleşmeyi imza etmediği veya teahhüdünden vazgeçtiği ve her ne 
suretle olursa olsun sözleşmenin bozulmasına sebebiyet verdiği takdirde 
teminatın protesto çekrneğe ve hüküm almaya hacet kalmaksızın D.S.t. 
ce irat kaydolunur. 

MADDE 55 - Her ne suretle olursa olsun müteahhit tarafından bozulmasına sebe-
biyet verildiği takdirde teahhüdün yerine getirilmemiş kısımları müteah
hid namı hesabına tamamlattırılır. 

Müteahhit namı hesabına tamamlattırılacak işler, feshedilen ihale
deki şartlar baki kalmak üzere en geç fesili tarihinden itibaren 1,5 ay zar
fmda kapalı zarf veya açık eksiltme veya arttırma veya pazarlık usul
lerinden biri ile ihaleye çıkarılır. Buna talib çıkmaması halinde yine 1,5 
ay zarfmda aynı şartlarta ve yukanki usullerden biri ile 2 nci defa iha
leye çıkarılır. 

Yine talip çıkmaması halinde iş ihaleden kaldırılır. Ve yalnız müte
ahhidin teminatının irad kaydedilmesi ile iktifa olunur, 

Müteahhid namı hesabına tamamlattırılacak işlerde birinci ve ikinci 
müteahhitlerin tenzilat ruspetleri dolayısiyle tahassili edecek farklar ı 
inci müteahhit lehine ise kendisine verilmez. 



Fiyat ve teklif isternek usulü ile yapılmış ihalelerde müteahhidin ve
cibeleri getirmemesi sebebile teahhüdün feshi halinde yukardaki husus
lara aynen riayet edilir şu kadar ki bu halde yapılacak ihaleler yine fiyat 
ve teklif isteme usulü ile yapılır. 

MADDE 56 - 2 nci maddenin a, b, c ve d fıkralannda yazılı usullerden her hangi 
biri ile yapılan ihalelerde talip çıkmadığı veya yapılan ihale hükümsüz 
sayıldığı takdirde 3 üncü maddenin a fıkrasında zikredilen yetkili makam 
hiçbir kayıt ve şarta tabi olmaksızın ihaleyi 2 nci maddedeki usullerden 
her hangi biri ile yapınağa ve yine talib zuhur etmezse istediği kadar tek
rara veyahut birinci ihaleden sonra dahi şartlan değiştirmeye veya iha
leden kaldırmaya selahiyetlidir. 

MADDE 57 - Mukavelenin tatbiki sırasında mukavele veya keşifte yazılı işlerde 
değişiklik zarureti hasıl olduğu veyahut mukavele ve keşif dışmda kal
mış ve fakat görülen zaruret üzerine yapılması ihaleden sonra kararlaş
tırılmış işleri çıktığı ve bu yüzden inşaat, ameliyat, proje, etüd, harita ve 
amenajman bedelleri yekfulunda artma veya eksiitme hasıl olduğu tak
dirde müteahhit, ihale bedeli tutannın % 25 i içinde kalan fazla veya ek
sik işleri aynı mukavele hükümleri dahilinde yapınağa mecburdur. Müte
ahhit bu suretle inşaat ve ameliyatın gerek artmış ve gerekse eksiimiş 
olmasından dolayı hiçbir talep ve iddiada bulunamaz. 

Değiştirilen iş ihale bedelinin % 25 inden fazla artarsa bu takdirde 
Umum Müdürlük, Müteahhidin muvafakatını ve Bayındırlık Vekilinin 
mucibini almak şartiyle ayni mukavele hükfımleri dairesinde işbu fazla iş
leri ayni müteahhide yaptınlabilir. 

!hale mevz.uunda % 25 den fazla bir eksilme vaki olduğu takdirde 
müteahhit mukavelenin feshini istiyebilir. 

Mukavelenin tatbikatı sırasında yaptırılacak iş ihale bedelinin % 25 
ini geçmesi halinde müteahhit, teahhüdünün % 25 fazlalaşan kadar mik
tarını hiçbir itiraz ve hak dermeyan etmeksizin yapmaya mecburdur. 

Buna mürnasil olarak yaptınlacak işi nbedeli ihale bedelinin % 75 
inden az olmasş halinde de müteahhit, itiraz etmeksizin işi bitirmeye 
mecburdur. Bu takdirde müteahhit mucip sebepler göstermek 'şartı ile 
yaptığı işin tutarı ile ihale bedelinin % 7 5i arasındaki bedel farkının % 5 
ine kadar tazminat talep edebilir. 

Mukavelenin tatbiki sırasında yaptınlacak işin, ihale bedelinin % 25 
fazlası ise de ikma ledilemiyeceğinin anlaşılması halinde, D.S.!. lüzum gö
rürse mukaveleyi bozabilir. 

Bu takdirde müteahhit, mucip sebepler dermeyan etmek şartı ile, 
mukavelenin bozulması anına kadar yaptığı iş tutan ile ihale bedelinin 
% 75 i arasındaki bedel farkının % 5 ine kadar tazminat talep edebilir. 

MADDE 58 - Mukavelenin herhangi bir sebebe bozulması halinde Müteahhidin bu 
ana kadar yaptığı imalat, inşaat ve ihzarat nazan itibara alınır. Ayrıca 
D. S. !. isterse müteahhidin tesisat, alat, edevat, ve makinelerini de satın 
alabilir. 
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MADDE 59 - Bu umumi esaslar mucibince eksiltınelere veya arttırmalara girebil-
mek için isteklilerin kanuru ikametgah göstermeleri istenilen teminatı 

vermeleri ve icabında D. S. !. tarafından istenilen vesikaları ibraz etme
leri şarttır. 

MADDE 60 - Attırma ve eksiltınelere girebilecek şirketler, 59 ncu maddedeki şart-
lan yerine getirmekle beraber aşağıda sayılı vesikalar da gösterrneğe 
mecburdur. 
A - İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline 

kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makam
dan, şirketin sicille kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bir ve
sika (bu vesikanın davet tarihinden muahhar tarihli olması şarttır.) 

B - Şirketin sirküleri veya şirket narnma tekliflerde bulunacak kimse
lerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir tasdikti Vekaletname. 

Yabancı şirketler arttırma ve eltsiltmelere girnıek için Türk şirket
lerile, yabancıların tabi oldukları kayıtlara bağlıdırlar. 

MADDE 61 - Aşağıda yazılı kimseler gerek doğrudan doğruya ve gerek bir vasıta 
ile ihalelere giremezler. 
a) Umum Müdür, Umum Müdür Muavini, Daire Reisleri, Bölge Müdürleri, 

İşletme Müdürleri. 
b) İlıale komisyonlarının çalışmalanna esas teşkil edecek ilk veya son iş

leri ve evrakı hazırlayan, imzalayan, tamamlayan ve ihale neticelerini 
tatbik edecek memurlar. 

c) Umum Müdürün, Umum Müdür Muavinin ne ihale mevzuunun ait oldu
ğu Daire, Bölge veya İşletme Müdürünün ve ihale Komisyonu azalan-
nın, 

Ana, Baba, Kardeş, Çocuk, Karı, Koca ve bunların dahil olduklan or
taklıklar (Anonim Ortaklık hariç) 

MADDE 62 - Her türlü inşaat, tamirat, etüd, amenajman işlerinin keşif bedelleri, 
arttırma ve eksiitme ilanından evvel ilgili dairesi tarafından tespit edilir. 

Satın alınacak veya kiralanacak veya kiraya verilecek eşya, levazım 
ve gayri menkullerin ve muayyen tarifesi olmayan vasıtalarla yapılacak 
taşıma işlerinin tahmin bedelleri mümkün olduğu takdirde ilgili dairesi 
tarafından aksi halde Borsa, Ticaret Odası, Belediye veya fen adamların
dan veya bilirkişilerden incelenmek sureti ile tespit edilir. 

Bu suretle tespit edilecek rouhammen bedellere ait evrak işe ait dos
yada saklanır. 

MADDE 63 - !halenin kesinleştiğinin müteahhide tebliğ tarihini takip eden günden 
başlayarak en geç 25 gün içinde her iki taraf için sözleşme akdi mecburidir. 

MADDE 64 - 24, 25, 26 ncı maddelerdeki yazılı işlerle bedeli 5000 lirayı aşmayan 

veya ihale günü ile sözleşmenin akdi tarihi arasında teslim edilecek işler
de sözleşme yapılmıyabilir. 

MADDE 65 - Gerek doğrudan doğruya ve gerek bir vasıta ile ihaleye girnıeye-
ccği 61 nci maddede yazılı kimselerden birisi bilerek veya bilıniyerek ek
siltroeye girdiği takdirde üzerine ihale yapılmış bulunursa bu ihale bozula
rak muvakkat teminatı irat kaydolunur. 



Sözleşme yapılmış ise ayni veçhile sözleşme bozularak kat'i teminatı 
irat kaydolunur ve işin gerisi için . . . . cı maddedeki hükümlere göre mu
amele yapılır. 

MADDE 66 - Müteahhit taahhüd eylemiş olduğu işi kısmen veya tamamen hiç bir 
sebep ve bahane ilc başkasına devredemez. Devredebilmesi için D. S. İ. nin 
yazılı müsaade ve muvafakatını alması şarttır. Bu muvafakatı almadan işi 
devrettiği takdirde sözleşme ..... ncı madde hükümleri dairesinde bozu
lur, ve kat'i teminatı D. S. !. tarafından irat kaydolunur. 

MADDE 67 - Miiteahhidin ölümü halinde D. S. İ. sözlcşmeyi bozulmuş addetmeye 
selahiyetlidir. Bununla beraber müteahhidin varisieri ayni şartlar dairesin
de taahhüdün devamını arzu ettikleri ve ölüm tarihinden itibaren bir ay 
içerisinde bu işe lazım olan teminatı verdilderi takdirde D. S. t işi bunlara 
devrede bilir. 

MADDE 68 - Müteahhidin iflası veya her hangi bir sebeple müteahhidin işlerinin 
mahkemece tasfiyesi veyahut sanatını yapmaktan men'e karar verilmesi 
hallerinde sözleşme bozulur ve teminat D. S. !. tarafından irat kaydedil
mekle iktifa olunur. 

MADDE 69 - Her hangi bir taahhüdün sözleşmesinde yazılı müddetten evvel bitiril-
mcsi halinde 
a) Hiç bir suretle müddet temdidi alınmamak 

b) Geçici kabul tutanağı ile işin bitirildiği tarih tesbit edilmek. 
Şartları ile, işin bitirildiği tarih ile sözleşmesine göre bitirilmesi icap 
eden tarih arasmda geçen (resmi tatil günleri hariç) beher gün için mü
teahhide muayyen bir miktar para mükılfatı vermeye sözleşmelere bu 
hususu dereetmek suretile D. S. t. yetkilidir. 

MADDE 70 - !şbu Umumi esaslar 620 sayılı kanunun 34 ncü maddesine uyularak 
tanzim ve tespit edilmiştir. 
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Devlet Su İşleri 
Umum Müdürlüğü 

............................................................ usulü ile 

EI(SİL TME ŞARTNAMFSİ 

lşin ismi : ........................................................... . 

İş yeri : .......................................................... .. 

ANKARA - 1954 





D. S. İ. 

EKSlLTME ŞARTLAŞMASI 

İçindekiler: 

Madde 

" 
" 

" 
., 

" 

" 

" 
ll 

" 
., 

, 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" ,. 

1 - İşi eksiltıneye koyan 

2 - Eksiltıneye konan iş 

3 - Eksiitmenin şekli, yapılacağı yer ve tarih 

4 - İşin muhammen keşif bedeli 

5 - Eksiltıneye girebilme şartlan 

6 - Fenni ehliyet vesikası 

7 - Eksiltıneye giremiyecekler 

8 - Muvakkat teminat miktarı ve teslim yeri 

9 - Muvakkat ve kati teminat olarak nelerin kabul edileceği 

10 - Teklifin yapılması şekli 

ll - Teklifin verilmesi zamanı 

12 - Tekliflerin açılması 

13 - Şartnameler dışmda teklif ve şartlan ihtiva eden teklifler 

14 - İhalenin katileşmesi 

15 - İsteklinin teklifinden dönebilmek selahiyeti, 

16 - Umum Müdürlüğün mukavele aktinden sarfmazar etmesi 

17 - Mukavelenin akdi 

18 - !hale ve mukavele masraflan 

19 - Kafi teminat 

20 - Yerli malı kullanılması 

21 - thtilaflarm akdi 

22 - Eksiitme evrakının listesi 
- Kanuni ikametgah ve imza. 
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MADDE 1 

MADDE 2 

MADDE 3 

MADDE 4 

MADDS 5 -

60 

............................................................ usulü ile 

Eksiitme şa.rtla§ması 

İŞİ EKSİLTMEYE KOYAN: 

EKSİLTMEYE KONAN iŞ: 

EKSİLTMENİN ŞEKLİ VE Y APILACAGI YER VE TARİH : 

Eksiitme ......... ...................................... usulü ve ............................................................................... .. 
binası içinde toplanacak eksiitme komisyonunca .............................................................. .. 

da 
tarihine t esadüf eden .......... ............. .. ..... ....... ........ .. ..... günü saat ........................ --

de 
yapılacaktır. 

iŞİN 1\IUHAMMEN KEŞİF BEDELi : 

Yapılacak işin muhammen keşif bedeli (. ................................................................... ) 
............................................................................................................................................................ liradır. 

EKSİLTMEYE GİREBİLMEK ŞARTLARI : 

Eksiltıneye girebilmek için, her isteklide şu şartlar aranır. 

1 - Kanuni ikametgahı olması, 

2 - Bu şartlaşmanın 8 inci maddesinde yazılı muvakkat teminatın ve
rilmesi, 

3 - İsteklinin ihale gününden (tatil günleri hariç) en az .......... gün evvel 
yazı ile Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne müracaat ederek D. 
S. İ. den usulline göre alacağı ihaleye iştirak belgesi alması 
(D.S.t. bu belgeyi verip vermemelde tamamen muhtardır) 

4 - İsteklinin telilif mektubuna eklenmesi gerekli bulunan eksiitme 
şartlaşmasını sözleşme tasarısını ve genel şartnarneyi ve bu şart
laşmanın 22 nci maddesinde yazılı sair evrakı Damga Kanununda 
yazılı miktarda pul yapıştırarak imza etmiş olması. 

5 - Ticaret ve sanayi odasına veya esnaf odasına kayıtlı bulunduğuna 
dair bu eksiitmenin ilanından sonra alınmış belge göstermesi. 

6 - İstekli şirket olduğu takdirde : (Husus! ve tescil edilmemiş ortak
lıklar kabul olunmaz). 



MADDE 6 

MADDE 7 

MADDE 8 -

a) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 
bulunduğu ticaret odasından veya sair resmi makamdan şirketin si
elle kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu eksiltmenin ilaru ta
rihinden sonra alınmış bir belgeyi göstermesi, 

b) Şirketin sirkülerini veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimsele
rin bu şirketin vekili olduğunu gösterir N oteriikten tasdikti vekalet
name göstermesi. 

c) Yabancı şirketler artırma ve eksiltınelere girmek için Türk şirketle
rile, yabancıların tabi olduklan kayıtlarla bağlıdırlar. 

d) Hususi ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul olunmaz:. 

tHALEYE İŞTİRAK BELGESi İÇİN : 

5 inci maddede gösterilen şartları haiz istekliler, şimdiye kadar bu 
işin teknik önemini haiz bizzat müteahhit, veya şef şantiye veya kontrol 
amiri veya mühendis veya fen memuru olarak muvaffakiyetıc yapmış 

veya yaptınruş oldukları işlere ve bunların bedellerine, teknik teşkilatının 
kimlerden teşekkül ettiğine ve hangi bankalar ile muamelede bulundukla
nna ve bu işleri hangi daire veya müesseselere karşı teabbüd etmiş ol
duklarına dair işbu şartnamenin . .. ... . cı sahifesinde gösterilen maltımatı 
ve vesikalann eksiitmenin yapılacağı günden ........ gün evvel (Resmi 
tatil günleri hariç) D.S.t. ye vereceklerdir. 

EKSİLTMEYE GiRECEKLER : 

Aşağıda yazılı kimseler gerek doğrudan doğruya ve gerek bir vasıta 
ile ihaleler e giremezler. 

a) Umum Müdür, Umum Müdür Muavini, Daire Reisleri, Bölge Müdür
leri, İşletme Müdürleri. 

b) !hale komisyonlannın çalışmalarına esas teşkil edecek ilk veya son 
işleri ve evrakı hazırlayan, imzalayan, tamamlayan ve ihale netice
lerini tatbik edecek memurlar. 

b) Umum Müdürün, Umum Müdür Muavininin ve ihale mevzuunun ait 
olduğu Daire, Bölge veya İşletme Müdürünün ve ihale komisyonu aza
larının, 

Ana, baba, kardeş, çocuk, kan, koca ve bunların dahil olduklan 
ortaklıklar (Anonim ortaklık hariç). 

1\IUVAKKAT TEl\IİNATIN MİKDARI VE TESLİM YERİ: 

Muvalrkat teminat tutarı ( .................. ... .......................... ) .............................................................. . 
...................................................................................................... ...... liradır. 

Madde 9 da yazılı para ve para mahiyetindeki evrakı teminat olarak 
vermek isteyen istekliler bunları doğrudan doğruya D.S.t. veznelerinden 
birine yatıracaklar ve eksiltıneye iştirak için icabeden muvakkat temi
natı verdiklerine dair makbuz alacaklardır. 
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MADDE 9 -

MADDE 10-

62 

MUV AKKAT VE KATI TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLEOEGt: 

Muvakkat ve kati teminat olarak şunlar alınır. 

a) Tedavülde olan Türk parası, 

b) Hükfımetçe tayin edilecek bankaların verecekleri teminat mektupları, 

c) Alelumum Devlet tahvilleri, Devlet bütçesinden ödenmeleri şart koşu
lan faizli kısa vadeli ( 15 seneye kadar) hazine tahvilleri veya bonolan 
(resül maldan kalan kısmının itibari kıymeti üzerinden). 

d) Hükfunetçe tayin edilecek sair milli esham ve tahvilat, (muameleye 
en yakın borsa cetvelleri üzerinden o/o 15 noksan hesabı ile). 

Bankaların verecekleri muvakkat teminat mektuplarından başka te
minat akçeleri ile nakit mahiyetindeki evrakın ihaleye girecekler tarafın
dan doğrudan doğruya D. S. !. veznesine yatırmalan mecburi dir. Bunları 
ihale komisyonlan alamaz. 

Üzerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra D.S.!. 
veznesine teslim edilir ve üzerine ihale yapılmayan isteklilerin muvakkat 
teminatları hemen geri verilir. 

TEKLlFtN Y APlLMASI ŞEKLİ : 

a) İstekliler aşağıdaki formillde teklif mektuplarını daldurarak imza 
edecekler ve bir zarfa koyup mühürliyecekler ve zarfın üstüne de 
(teklif mektubu) cümlesini ve isteklinin isim ve adresini yazacaklar
dır. İstekliler teklif mektuplarında yapacakları tenzilat miktarını hem 
rakam ve hem de yazı ile yazacaklardır. 

TEKLİF MEKTUBU ÖRNEGt : 

............................................................ Müdürlüğüne 

.................................................................................................................................... 1 ............ 1 19 ............. .. 

tarihinde eksiltınesi yapılacak olan ve tahmini keşif tutan (. ................................... ) 

liradan ibaret bulunan ................................................................................................................................... . 

inşaatını, eksiitme şartıaşması ve ilişiği, sözleşme, projeler, şartnameler, 
birim fiyat cetveli vesair evrakın hükümleri dahilinde ve birim fiyat cet
velinde yazılı fiyatıann her birine ayrı ayrı şamil olmak üzere o/o 
( ........................................................................ ) tenzilatla ve birim fiyatı esasile yapmağa 
talip olduğumu bildiririm. 

fmza 

b) !s tekliler aşağıda yazılı : 

1 - Yukarıda mezkiir teklif mektubunu havi kapalı zarfı, 

2 - 9 uncu maddede yazılı muvakkat teminat mektubunu veya 8 inci 
maddede yazılı makbuzu, 



MADDE ll -

MADDE 12-

3 - 5 inci maddenin 5 inci bendinde yazılı vesikayı ve şirket ise a ve b 
fıkralannda yazılı iki vesikayı, 

4 - D.S.t. den alınacak ihaleye iştirak belgesini, 

5 - Eksilme şartiaşması ile beraber 22 maddede yazılı bütün eksiitme 
evrakını, 

Bir zarf içine koyarak mühürliyecekler ve zarfın üzerine yalnız 
hangi işe ait olduğunu yazacaklardır. 

TEKLİFİN VERİLMESİ ZAMANI : 

Teklif mektupları, 3 üncü maddede yazılı eksiitmenin yapılacağı ta
rih ve saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde eksiitmeyi 
(arttırmayı) yapacak komisyon reisliğine verilmiş olacaktır. Mektupla
rın bu saate kadar yetişrnek üzere iadeli teahhütlü mektup şeklinde posta 
ile gönderilmesi caizdir .Bu halde dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması ve isteklinin adı ile açık adresinin ve teklif mektubunun 
hangi işe ait olduğunun yazılması lazımdır. Postada olan gecikmeler ka
bul edilmez. 

TEKLlFLERİN AÇIUIASI : 

Muhtelif istekiiiere ait teklif mektupları D.S.!. tarafından teşkil edi
lecek ihale komisyonunca açılır. Zarflann açılması esnasında istekliler 
veya vekilieri haz.ır bulunabilir. En uygun bedel teklif edene, yetkili ma
kamın tasdikine bağlı kalmak şartı ile ihale yapılır. 

Ancak; 

Yetkili makam eksiitmeyi (arttırmayı) tasdik etmekte veya hüküm
süz saymakta tamamen serbesttir. 

Diğer isteklilerin teminatı kendilerine hemen iade edilir. 

MADDE 13- ŞARTLAŞMALAR DIŞINDA TEKLİF VE ŞARTLARI tHTtvA 
EDEN TEKLİFLER : 

Şartlaşmalara uygun olmayan ve içinde şartlaşmalar dışmda şartla
rı bulunan teklifiere itibar edilmez. 

MADDE 14- İHALENiN KESİNL.EŞMESl: 

Eksiltıneye veya arttırmaya mevzu teşkil eden inşaatın D.S.l. ce 
uhdesine ihalesi kararlaştırılan istekliye eksiitme (arttırm&) gününden 
itibaren 15 gün zarfında bu hususta tebliğat yapılır ve yetkili makamın 
ihaleyi tasdik ettiği bildirilir. Bu suretle ihale kesinleşir. 

MADDE 15 - lSTEKLlNtN TEKLİFİNDEN DÖNEBİLMEK SELAıltYETl : 

İstekliler teklif evrakını ihale komisyonu reisliğine verdikten sonra 
tekliflerinden geri dönemezler. Teklifinden geri dönecek olan isteklinin 
muvakkat teminatı protesto çekmeğe, veya hüküm almaya hacet kal
maksızın D.S.t. tarafından irat kaydedilir. 
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MADDE 17-

MADDE 18-

MADDE 19-
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Ancak 3 üncü maddede yazılı eksiitme gününden itibaren 15 gün 
içinde yetkili makamın isteklinin teklifini kabul ettiği istekliye tebliğ edil
mediği takdirde istekli teklifinden geri dönmeye selahiyetlidir. Bu takdirde 
teminatı geri verilir. 

D.S.t. NİN SÖZLEŞME AKTİNDEN SARFINAZAR ETMESt: 

İlıale katileştikten sonra idari ve mali sebepler dolayısiyle D.S.t. söz
leşme akdinden sarfınazar ettiği takdirde, müteahhidin teminat mektubu 
için ihtiyar etmiş olduğu masraflar ile ihale evrakı bedeli yapıştırdığı pul
ların parası teminat mektubu ile birlikte iade olunur. Müteahhit başkaca 
hiçbir masraf ve bu sebebe müstenit zarar ve ziyan iddiasında bulunamaz. 

SÖZLEŞMENİN AKDİ : 

İhalenin kendi üzerine katileştiği D.S.!. ce istekliye tebliğ edildiği ta
rihten itibaren (resmi tatil günleri hariç) en çok 25 gün zarfında istekli, 
bütün masraflar kendisine ait olmak üzere muvakkat teminatı kati temi
nata çevirmeye ve D.S.!. ile sözleşme aktederek Noterliğe tescil ettirmeğe 
ve sözleşmenin tasdikti nüshasını (D.S.!.) ye verrneğe mecburdur. 

İstekli bu mecburiyete riayet etmediği takdirde, protesto çekmeğe, 
hüküm almağa hacet kalmaksızın D.S.t. ihaleyi fesili ve isteklinin muvak
kat teminatını irad kaydeder. 

lHALE VE SÖZLEŞME MASRAFLARI : 

İlıale karanna ve sözleşmenin akdine ifasına ait bütün resim, vergi, 
vesair masraflar müteahhide aittir. 

TEMİNAT: 

a) lnşa. tamir, imal, nakil veya kiraya verme işlerile satın almalara gi
receklerden tahmin ve keşfedilen bedel üzerinden aşağıdaki nisbetlere 
göre muvakkat teminat alınacaktır. 

b) Kati teminat işin ihale bedeli üzerinden aynı nisbetlerle hesaplanacak 
miktarın iki mislidir. 
c) Muhammen veya keşif bedeline göre geçici teminat miktarlan : 

1 - 50.000 liraya kadar işler için % 7,5 

2 -- 50.000 liradan 250.000 liraya kadar olan işlerin 50.000 lirası için 
% 7,5 ve üst tarafı için % 5, 

3 - 250.000 liradan 1 milyon liraya kadar olan işlerin 250.000 lirası için 
(B) fıkrasına göre üst tarafı için % 4, 

4 - Bir milyon liradan fazla işlerin bir milyon liraya kadar olan kısmı 
için (C) fıkrasına göre ve üst tarafı için % 3 alınır. 

d) 9 uncu maddenin c fıkrasında yazılı esham. ve tahvilatın kıymetinde 
% 15 den fazla düşüklük olursa müteahhid yapılacak tebliğatın ertesi 
gününden itibaren (30) gün içinde kati teminatını yukandaki mikdara 
çıkarmaya mecburdur. Aksi takdirde protesto çekmeye ve hüküm al
maya hacet kalmaksızın D. S. 1. sözleşmeyi bozabilir ve eldeki esham 
ve tahvilatı satarak irad kaydedebilir. 



MADDE 20-

MADDE 21-

MADDE 22-

YERLİ MALI KULLANILMASI : 

Yapıda kullanılacak malzeme mümkün mertebe yerli malı olacaktır. 

İHTİLAFLARIN HALLİ : 

lşbu eksiitme şartlaşmasının tatbikinden doğabilecek her türlü ihti
laflar D.S.!. arttırma eksiitme ve ihale esaslan göz önünde tutularak 
........................................................................ mahkemelerinde halledilir. 

EKSll.TME EVRAKININ LlSTESt : 

(Eksiltmeye eklenmiyen evrak silinecektir.) 

1 - Eksiitme şartlaşması, 

2 - Sözleşme, 

3 - Genel şartlaşma, 

4 - Özel şartlaşma, 

5 - Umumi fenni şartlaşma, 

6 - Hususi fenni şartlaşma, 

7 - Birim fiyat cetveli, 

8 - Muhammen inşaat bedel cetveli, 

9 - Projeler ( ........... adet) listesi eklidir. 
10-

11-

lSTEKLlN:tN KANUNI İKAMETGABI VE İMZASI : 

1ami : .............................................. .. ......................................... ................. .. 

Kanuni ikametgahı : Bütün eksiitme evrakını tetkik ve 
hükümlerini kabul ettim . 

............ / ............ /19 ........... . 

Pul 

İstekli imzası 
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T. C. 
NAFİA VEKALETt 

Devlet Su İşleri 
Umum Müdürlüğü 

SÖZLEŞME 

ANKARA - 1954 





MADDE 1 -

MADDE 2 -

MADDE 3 -

MADDE 4 

SÖZLEŞME 

Bir taraftan Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne izafeten Umum 
M .. d.. B''l M''d'' .. İşi t M''d'' .. il di u ur, o ge u uru, e me u uru .................................................................. e -
ğer taraftan ............................................................................................................ mukim müteahhit 
............................................................................................................ arasında aşağıdaki şartlar da-
hilinde işbu sözleşme aktedilmiştir. 

Aşağıdaki maddelerde Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü, Bölge Mü
dürlüğü, İşletme Müdürlüğü yalnız D. S. 1. remzi ve diğer taraf müteah
hit kelimesi ile ifade edilmiştir. 

Teahhüdünün mevzuu ve bedeli : 

Devlet Su İşleri ........................................................................ Müdürlüğü hudutlan da-
hilinde bulunan (. ......................................... ) lira (. ................. ) kuruş muhammen keşif 
bedelli ............................................................................................................................................................................... .. 
işi müteahhit ..................................................................................................... ihale edilmiş, müte-
ahhit de mezkilr ameliyat ve inşaatı bu sözleşeye bağlı birim fiyatlan cet-
velindeki fiyatlarda % ................................................ tenzilatla ve birim fiyatı esası 
üzerinden (. ............................................... ) lira (. ................. ) kuroşa yapınağı kabul ve 
taahhüt eylemiştir. 

Sözleşme ekieri : 

Müteahhit teahhüdüne ait bütün hususlarda bu sözleşme ile eksiitme 
şartlaşmasının (22) inci maddesinde yazılı ihale evrakına uygun olarak iş 
yapınağı ve bu işi projesine göre ilanal etmeyi kabul ve teahhüt eder. 

İşe başlama ve ikinal tarihleri : 

Müteahhit sözleşmenin ................................................................................................. .. ................. .. 
edildiğinin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren ........................ gün içinde 
ışe başlamayan ve teahhüdünden .................................................................................................... .. 

···································································································································································································• 
kısmını ...................................................................................................... tarihinde ve 
...................................................................... -... kısmını da ................................................................................... . 
tarihinde tamamlamaya mecburdur. 

Bu müddetin tespitinde .................................................................. ile ........................................ .. 
........................................................................ arası kış mevsimi olarak kabul edilmiştir. 

Müddetin uzatılması : 

lşbu sözleşmenin ikmal müddeti aşağıda tağdat edilen mücbir sebep
ler yüzünden temdit edilebilir. 
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A) İdarenin sebebiyet verdiği haller : 

1 - D. S. t. tarafından işin veya bir kısmının, durdurulması veya yavaş
latılması, 

2 - Projelerin ve diğer fenru evrakın teslim ve tasdikinde veya işin ya
pılacağı yerlerin tesliminde gecikmeler olması, 

3 - Mevcut projelerde ve inşaatın yapılacağı yerlerde değişikliğe lüzum 
görülmesi yüzünden gecikmeler vuku bulması, 

4 - Sözleşmelerin Divanı Muhasebatça tescilinde vaki olacak gecikmeler, 

5 - Teahhüd edilen iş miktarının artması, 

6 - Yukardakiler gibi işin gecikmesini intaç eden ve sebebi idareye at
folunabilen sair haller. 

B) Tabiat hadiseleri dolayısiyle vaki haller : 

1 - Teahhüd edilen işin veya bir kısmının çalışmalara sekte veren her 
türlü yağış, hararet fazlalığı veya düşüklüğü, feyezan v.s. gibi hal
ler, 

2 - Yer sarsıntısı neticesinde işte bir gecikme olması. 

C) İktisadi ve içtima.i sebepler dolayısiyle vaki haller : 

1 - Yerli veya yabancı menşeli her türlü yapı malzemesi, akar yakıt ve 
milianiki vasıta ve bunların işlemesine yarayacak yedek levazımın 
kafi derecede temin veya iş yerine nakil edilememesi, 

2 - Ecnebi menşeli makine ve malzemeyi vesair tesisleri verecek fabri
kalarda tahmil tahliye ve nakliye işlerinde grev veya lokavt vuku
bulması, 

3 - Kısmi veya umumi seferberlik ilan edilmesi, 

4 - İş romtıkasında sari hastalık zuhur etmesi gibi haller yüzünden ça
lışmanın ehemmiyetli şekilde aksamaya uğraması, 

D) İşin hususiyatine göre sözleşme akti sırasında kaydedilecek diğer 
hususlar: 

1-

2-
Mücbir sebeplerio müracaat şekli, müddeti ve bu sebeplerin tevsik 

tarzı, müddetin uzatilması v.s. gibi usule müteallik muameleler D. S. 1. 
genel şartnamesinin ............. maddesi hükümlerine tabidir. 

Bu mücbir sebepler kış mevsimi içinde vuku buldukları zaman na
zarı itibara alınmaz. 

Gecikme cezası : 

Kabul edilen mücbir sebepler dışında, işin sözleşme ile tesbit edilen 
muayyen zamanında bitirilmemesi halinde hiçbir ihtar ve hükme hacet 
kalmaksızın müteahhitten beher gecikme günü için ceza olarak maktuan 
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...................................................... lira kesilecektir. Ancak bu gecikme ......................................... . 
günü geçtiği takdirde D.S.!. teahhüdü bozmakta veya bu cezayı alarak 
işe devam ettirmekte veyahut da cezalı gün adedini (bir defaya mahsus 
olmak üzere) işbu müddet zarfmda da bitmediği takdirde sözleşmeyi fes
hetmekte serbesttir. 

Hakediş raporlan ve ödemeler : 

Genel şartnamenin 37. maddesinde tarif edildiği veçhile hakediş ra
porları tanzim ve idarece tasdik edildikten sonra tahakkuka bağlanır ve 
ita emrinin Divanı Muhasebatca vize edildiği tarihten itibaren 15 gün 
içinde D.S.1. Muhasipliğince nakten veya bono ile ödenir. 

Bu müddet içinde tediye yapılmazsa geri kalan müteahhit geri kalan 
teahhüdü için sözleşmeyi bozmakta serbesttir. Ancak bu hakkını kullana
cağını 30 gün vadeli bir Noter ihbarnamesiyle bildirmesi şarttır. Bu 30 
gün içinde hakediş raporu ödendiği takdirde müteahhit sözleşmeyi boza
maz. 

Müteahhide yapılacak ödemeler : 

195 yılı bütçesinden 
195 
195 
195 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

Şu kadar ki bu miktarlar, müteahhidin de nzası alınmak ve 6089 
aayılı kanun gereğince yıllık bütçe kanunlan ile verilen pdenek miktan 
dahilinde kalınmak şartiyle inşaatın seyrine ve D.S.l. ce görülecek lüzu
ma göre azaltılıp çoğaltılabilir. 

Şantiye şefi bulundurulı:na.sı : 

Müteahhit iş başında daimi olarak bu işlerde ihtisas sahibi bulunan 
ve D.S.t. ce kabul edilecek olan şantiye şefi bulundurmakla mükelleftir. 

Kesin projeler (xı) 

Kesin teminat : 

Kati teminat miktarı ( ......................... -.......... _ ... ) lira (. ................. ) kuruştur. (xı ) 

MADDE 10 - Müteahhit sözleşmenin imzasından sonra. teahhüdünden vaz geçerse 
veya her hangi bir suretle teahhüdünü ifa etmezse, D.S.l ce protesto çek
rneğe hüküm alınağa hacet kalmaksızın teminatı irad kaydedilir. Ve D. S. 
1. ihale umumi esaslarının 55. maddesi hükümleri tatbik olunur. 

MADDE ll - Vergi ve fiyatıann yükselmesi: 

Müteahhit ihale tarihinden sonra gerek esas taahhüt süresi içinde 
gerekse mücbir- sebeplerden dolayı uzatılan müddet içinde teahhiıidün ta-

(x,) Hangi projelerin ve bunla,rla Ugili e~Udlerin kimler tarafından yapılacag-ı işin 

huııusiyetlerine göre yazılacak. 
(x,) Teminat miktan ihale bedeli

1 
üzerinden D.s.t. ihale umumı esaslannın 39 ve 40 

ıncı maddelerine göre be~aplan1r. · 

7'1 
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mamen ifasına kadar vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve re
simler konulması, fiyatıann yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin art
ması gibi sebeplere istinat ederek fazla para verilmesi veya müddet uza
tılması talebinde bulunamaz. 

1 - Keşif fiyatlarına esas teşkil eden yerli malı çimentonun betonanne 
demirinin veya profili demirlerin fabrika resmi fiyatlannda eksilt
mesinin yapıldığı tarihten sonra değişiklik olması halinde, değişmiş 
fiyatlar üzerinde satın alınan ve inşaat bünyesine girmek suretiyle 
kullanılan yerli malı çimento betonanne demiri veya profil demir 
için bunların eksiitmesinin yapıldığı tarihteki fabrika resmi fiyat
larına göre hesaplanacak bedel farkı, 

2 - Yerli malı portlant çimento yerine idarenin izni ile yerli malı sü,. 
perisınan kullanılması halinde, inşaat bünyesine girmek suretiyle 
kullanılan yerli malı süperisınan için yerli malı portlant çimentosu
nun iş yerine en yakın istasyon, iskele veya limanda ve eksiitmenin 
yapıldığı tarihteki resmi rayici ile süperismanın bu istasyon iskele 
veya limanlardaki hakiki rayiçlerine göre hesaplanacak bedel farkı, 

3 - İdarenin izni ile yerli malı yerine ithal malı çimento, betonanne de· 
miri veya profilli demir kullanılması halinde, inşaat bünyesine gir
mek suretiyle kullanılan ithal malı çimento, betonanne demiri veya 
profilli demir için yerli malı çimento, betonanne demiri veya pro
filli demirin iş yerine en yakın istasyon iskele veya limanda ve ek
siltmenin yapıldığı tarihteki resmi rayici ile ithal malı mezkur mal
zemenin bu istasyon, iskele veya limanlardaki hakiki rayiçlerine 
göre hesaplanacak bedel farkı, eksiitme tenzilatlarına tabi tutul
maksızın müteahhidin istihkakma ilave veya tenzil olunur. 

İthal malı çimento, betonanne demiri veya profilli demir için 
tesbit edilen hakiki rayicin mahalli ticaret odalarından o tarihlere 
ait alınan rayiçlerden fazla olması halinde fazlası nazan itibara 
alınmaz. 

Ecnebi menşefi çimento : 

Ecnebi memleketten getirtilen çimentolardan yapıda kullanılacak 

olanların faturalanna Türk normlanna uygun bulunduklan hakkında tek
nik üniversiteden almacak analiz raporlan istenir. 

Hasarın ödenmesi : 

Bu inşaatm devamı sırasında : 

a) Taşkın sular gelip mecranın .......................................................................................... mevki-
lerinde seviye 1 sarfiyat ölçmek üzere rakım 1 metre
küp saniyede ve rakım 1 1 metreküp saniyede ve 
daha çoğuna baliğ olarak her türlü hafriyat ve inşaat ve iınalatla ih
zaratta zarar ve hasarlar sebebiyet verdiği takdirde bu zarar ve hasar 
tutan bir tutanakla tesbit olunur. Ve bedeli yükleDieiye idare tarafın· 
dan tanzim edilir. Alat ve edevat ve makineler için zarar ziyan kabul 



edilmez. Tutanak, iki tarafın selahiyetii temsilcileri tarafından im
zalanır. 

Yukarda yaz:ılı miktarlardan küçük olan sarfiyatların sebep ola
cağı zararlara karşı idare her hangi bir tazminat vermez. Böyle taş
kınlara karşı yüklenici gerekli bütün tedbirleri bedelsiz olarak yerine 
getirmekle mükelleftir. 

Sarfiyat ölçüsünde takip edilecek teknik esas ve usuller, işin 

başlangıcında taraflarca bir protokola bağlanır. 

b) Her türlü yatak ve kanal ve mecra hafriyatında projenin uygun ola
rak ilrmal edilen ve rölevesi yapılarak attaşmana geçirilen kısımlarda 
sonradan kayma, çökme ve işletme gibi sebepler yüzünden dolma vu
ku bulduğu takdirde ikinci defa yapılan hafriyat ve temizlik bedelleri 
yükleniciye idare tarafından tazmin olunur. 

MADDE 14 - Taahhüdün ifası sırasında hadis olabilecek kazalardan ve bu kaza-

MADDE 15-

MADDE 16-

MADDE 17-

MADDE 18-

ların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya müteahhit mesuldür. 

İhtilB.flarm balli : 

Bu sözleşmenin tatbikannda doğabilecek her türlü ihtilaflar ...... . 
. . . . . . . . . . . . . .. . . mahkemelerinde D. S. !. ihale umumi esaslan hüküm
leri dairesinde hallolunur. 

Resim ve vergiler : 

!hale ve sözleşmeye ve teahhüdün ifasına ait her türlü resim, vergi 
ve barçlarla belediye dellallık resmi ve 4 772 ve 5417 sayılı kanun gereğin
ce ödenecek sigorta primleri ve asker ailelerine yardım tamamen yükle
niciye aittir. 

Avans verilmesi 

a) Birinci maddede yazılı işlerin finanse edilmesi maksadı ile Müteahhi
de banka teminat mektubu (avans miktan kadar) karşılığında avans 
verilir. 

Bu avans miktarı avans verme taribindeki geri kalan iş bedelinin % 
........ geçemez. 

b) Yükleniciye verilen avans, her bakediş raporundan verilen avans nis
betine yüzde beş ilave edilerek leesilmek suretiyle kapatılır. Mahsup 
olunan avans miktanna tekabül eden teminat serbest bırakılır. 

D. S. İ. Makinesi : (*) 

a) D. S. 1. bu iş için yükleDieiye mümkün olduğu takdirde makine verir. 

b) D. S. 1. bu iş için yükleniciye aşağıda cins ve adetleri yazılı makineleri 

iş yerinde işler vaziyette teslim edecektir. 

( •) A ve B fıkralarından birisi lcabına göre çizilecektir. 
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İdare çimentosu : 

D. S. t. lüzum gördüğü ve mümkün olduğu takdirde bu işte kulla
nılmak üzere depolanndaki ithal malı çimento stoklanndan lüzumu kadar 
çimentoyu bedeli mukabilinde Müteahhide verir. Bu suretle verilecek çi
mentonun miktarı ve zamanı ile hangi depodan verileceğinin takdiri ta
mamen idareye aittir. 

Buna çimento, D. S. İ. ce tesbit edilecek depo fiatı ve miktarı tuta
rı zikredilmek suretiyle tanzim edilecek bir senet mukabilinde D. S. 1. nin 
uygun göreceği D. S. 1. deposunda müteahhide teslim edilir. Bu tutar tes
lim tarihini takip eden ilk hakediş raporundaki müteahhit istihkakından 
defaten kesilir. 

Depo fiyatı, deponun bulunduğu mahalde ithal malı çimentonun ha
kiki rayici olarak kabul edilmek suretiyle, sözleşmenin çimentoya dair ll 
nci maddesinde bulunan ithal malı çimentoya ait hükümler tatbik olunur. 

Çimentonw1 temin ve tedariki : 

İnşaata lüzum2u çimentolann temini 

A) Müteahhit sözleşme aktini müteakip senesi içinde yapılması lazım 

gelen inşaatm beyeti umumiyesine muktazi çimento keşfini tanzim 
ederek ihtiyaç belgesini almak üzere sözleşme taribinden itibaren 
resmi tatil günleri hariç en geç 30 gün içinde ve gelecek yıllara geçi
ci işlerde müteakip yıllara ait çimento ihtiyaçlarını da iş pragramla
rına göre tesbit ederek sözleşme tarihinden itibaren en geç 90 gün 
içinde idareye yazı ile müracaat edecektir. Bu müracaatlar üzerine 
idare lüzu.mlu çimentoların yerli fabrikalarına sipariş edilmesi, yok
sa ithal malındanını tedarik edilmesi lazım geldiğini müteahhide teb
liğ eder. Ithal malı çimento kullanılacaksa müteahhit derhal tedari
kine tevessül etmeğe ve yerli malı çimento alınacaksa bu husustaki 
tebliğatm kendisine veya kanuni ikametgahına tevdi tarihinden iti
baren resmi tatil günleri hariç en geç 10 gün içinde yerli fabrikaca 
istenilen nakit teminatı yaptırmak suretiyle kat'i sipariş verrneğe ve 
malın fabrikadan alınmasına kadar devamlı takibatta bulunarak işin 
safabahndan vakit ve zamanında D. S. t. yi yazı ile haberdar etmeğe 
mecburdur. 

Yerli fabrikalarca sipariş kabul edilmemesi veya çimentonun geç ve
rileceğinin bildirilmesi hallerinde müteahhit fabrikadan alacağı bel
geyi on gün içinde idareye verecektir. Bu takdirde idare Müteahhide 
yazı ile ya ithal malı çimento kullanılmasına izin verir. Veyahut yerli 
fabrikadan çimentonun verileceği zamarn beklenilmesini tebliğ eder. 

B) ldarece tasdikli iş programma göre inşaatm yürütülmesine muktazi 
Çimentoların iş başmda vakit ve zamanmda temininde müteahhidin 
sun'u taksiri olmaksızın vaki olacak gecikmeler müddet uzatırnma 

esas teşkil eder. Şu kadar ki ithal malı çimentonun kullanılma izninirı 
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tebliğ tarihinden itibaren en çok 60 gün zarfında çimento iş başına 
getirilmediği takdirde 60 günden fazla gecikmeler müddet uzatımı 

hesabında nazara alınmaz. 

C) Müteahhit çimento temin ve tedariki hususunda yukarıdaki A fık
rasındaki yazılı mükellefiyetiere ve mühletlere riayet etmemiş olur
sa çimento teminindeki gecikmeden dolayı müddet uzatımı talebinin 
hakkı olmıyacağı gibi inşaata lüzumlu çimentoyu hiç bir fiat farkı 
olmaksızın temin ile mükellef olur. 

Kısmi kabul : 

Bu inşaatın aksamını teşkil eden 
den her biri ikmal edildikçe usulü dairesinde kısmi olarak kabulleri yapılır. 
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Devlet Su Işleri Genel Şartnamesi 

Genel şartnamenin tatbik edileceği İ§ler : 

Bu genel şartname, Devlet Su İşleri tarafından müteahhide ihale 
edilen her türlü inşaat, tamirat ve ameliyatın ve her türlü etüd, amenaj
man planlan ile projelerin yapılması hususunda tatbik edilecek genel 
şartları tayin eder. Akdedilecek mukavelelerin ayrılmaz bir parçası sa
yılır. Bu şartnarnede Devlet Su İşleri Umurn Müdürlüğü kısaca "Umum 
Müdürlük" kelimesiyle ifade olunmuştur. 

İnşaat ve imalata ait proje ve sair fenni evrak:ın müteahhide teslimi : 

Mukavelenin imzasından sonra işe başlamak için lazım olan ve ihale 
mevzuuna taalluk eden ve eksiitme sırasında istekliler tarafından kabul 
ve imza edilen ilk fenni evrak ve şartnameler, mukaveleye ilişik olarak 
teati edilir. Bunun dışında olarak mukavelenin tatbikatı sırasında veri
lebilecek sair projeler hakkında 6 ncı madde tatbik olunur. 

İnşaat, imaJat, proje ve etüdün kontrolu : 

Mukaveleye bağlanan her türlü inşaat, ameliyat, etüd, amenajman 
ve proje, Su İşleri veya onun tayin edeceği memur veya teşkilat tarafın
dan kontrol edilir. Bu teşkilat bu şartnarnede kısaca "kontrol" sözü ile 
ifade edilmiştir. 

Kontrolwı seliUı.iyetleri : 

Müteahhit bütün inşaat ve ameliyatı, etüd ve projeleri, kotrolun, 
mukavele ve ilişiklerindeki hükümlere aykırı olmak şartiyle, verecegı 

emir ve talimata göre yapınağa mecburdur. İnşaatın devamı sırasında 
müteahhit, kendisine yapılan tebliğatm mukavele hükümlerine aykırı ol
duğunu veya fenne muvafık olmadığını iddia ederek bu husustaki iddia 
ve itirazlarını tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde kontrola ve aynı 
zamanda Su İşierine yazı ile bildirrneğe mecburdur. Bu müddet gecikme 
müteahhit, bu emri kabul etmiş sayılır ve itiraza hakkı kalmaz. 

Şurası da bilhassa kararlaştırılmıştırki her hangi bir işin, kontrolun 
murakabesi altında yapılmış olması, müteahhidin deruhte eylemiş olduğu 
işi, mukavele ve şartnamelerine ve fenni vasıf icaplarına uygun olarak 
yapmak hususundaki mükellefiyetini ve bu kaptaki mesuliyetini kaldır
maz. 

İ§ programı : 

Müteahhit, mukavelenin imzalanması tarihinden itibaren en çok 30 
gün zarfmda kontrol amiriyle müştereken bir iş programı tanzim eder ve 
Umum Müdürlüğe gönderilmek üzere kontrol teşkilatma verir. Umum 
Müdürlük bu iş programını (10) gün zarfmda aynen veya tadilen tasdik 
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ile geri gönderir. Müteahhit, bütün inşaat müddetince, bu pragrama ria
yet etmekle mükelleftir. 

Müteahhidin, iş programı ayannca yeter bir faaliyet ile çalı§ıp çalı§
madığı takdirde, münhasıran Umum Müdürlüğe aittir. Resmi tatil gün
leri veı mukaveede yazılı çalışınağa müsait olmayan günler müstesna ol
mak üzere diğer günler pragram dahilinde ve tamamen faal olarak geçi
rilmelidir. 

Müteahhidin, tasdik edilmiş olan iş programında gösterilen müddet
ler za.rfında inşaatın ikmal edilmiyeceğini Umum Müdürlükce kanaat ha
sıl olursa keyfi yazı ile müteahhide bildirir. Müteahhit bu tebliğat üzeri
ne ve tebliğattan en çok onbeş gün zarfında çalışma tarzını, melhuz gecik
meleri telafi edecek şekle ibiağa ve Umum Müdürlükçe istenilen faaliyeti 
yerint:! getinnekle ve bunıın için gerekli tedbirleri almağa mecburdur. Bu 
mPcburiyeti yerine getinnediği takdirde Umum Müdürlük, bir taraflı ola
rak mukavelenin feshi cihetine gider. 

Projelerin tanzim ve teatisi : 

a) Sözleşmede aksi yazılı olmadıkça inşaat ve ameliyata ait bütün tatbi
kat ve tadilat projeleri idare tarafından işin ve iş programının icabı
na göre ve işin ilerlemesini takiben peyderpey tanzim edilerek mak
buz mukabilinde ikişer nüsha olarak müteahhide teslim olunur. 

b) Projelerin tanzimi sözleşmeye göre müteahhide ait olduğu takdirde 
müteahhit tatbikat ve tafsilat projelerini, fenni hesaplan ve fenni 
mucip sebepler layihalanm sözleşme hükümlerine uygun olarak ha
zırlanarak ikişer nüshalarını idareye verecektir. Bu projeler idarece 
tasdik edildikten sonra tatbik olunur. 

!dare bu projeleri, sözleşmede aksi yazılı değilse, en geç 15 gün için
de inceleyip müteahhide geri verir. Müteahhit tasdik olunan projele
rin, tasdik edilmiş şekle göre tadil veya tashih olunmuş birer adet, 
kopya çıkarınağa elverişli orijinal kalki ile ikişer kopyasını idareye 
ayrıca verecektir. 

Müteahhit tarafından hazırlanan ve iş sırasında değişikliğe uğrayan 
projelerin değişmiş şekilleri de aynı veçhile müteahhit tarafından 

idareye verilecek ve inşaatın umumi mahiyette değişiklik olduğu za
man müteahhit işin sonunda umumi hey'et resimlerinden son vaziyete 
göre değiştirilen orijinal kalkini ve keza kat'i profillerin tashih edil
miş kalkini idareye teslim edecektir. 

c) Müteahhidin yapacağı projeler ve hesaplar, fen ve sanat kaidelerine 
mutabık ve idare tarafından kendisine verilecek esaslara, talimata ve 
tipiere uygun olacak ve tatbikatta lüzum olan bütün ebat ve tefer
rüat ve tafsilatı havi bulunacaktır. 

d) Müteahhit, hazırlayacağı projelerin ve fenni hesapiann noksanlık ve 
yanlışlıklarından ve bunun bütün neticelerinden doğrudan doğruya 
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mesuldür. Projelerin idare tarafından görülmüş ve tasdik edilmiş ol
ması, müteahhidi bu mesuliyetten kurtarrnaz. 

e) Müteahhit tarafından proje ve hesapiann fenni noksanlık ve yanlış
lıklan sebebiyle idarece tasdik edilmeksizin iade edilmiş olmalanndan 
dolayı zaman kaybedilmesinden ileri gelen bütün inşaat teehhürlerin
den müteahhit mesul sayılacaktır. 

İnşaatın projelerine uygunluğu : 

Mukavelenin mevzuunu teşkil eden bütün inşaat ve ameliyat, mad
de 6 uyannca Umurn Müdürlük tarafından müteahhide verilecek veya 
tnüteahhitlik tarafından tanzim olunup Umum Müdürlükçe tasdik edile
cek olan plan, profil, arzani makta, proje ve resimlere tamamen uygun 
olarak meydana getirilecektir. 

Projelerin tadili : 

Umum Müdürlük, inşaata ait proje ve sair fenni evrakta lüzum gö
receği her türlü tadilatı yapınağa selahiyettardır. 

Müteahhit, inşaatın devamı sırasında kontrol tarafından projelerde 
ve sair fenni evrakta lüzum gösterilecek tadilat dairesinde işe başlamağa 
mecburdur. Ancak bu tadil, işin keyfiyet ve cinsi ellietinden mesela kar
gir bir yapının ahşap veya demire tahvil gibi, mühim bir değişikliğini icap 
ettirirse, bu takdirde tarafeyn mukavelenin feshinde veya yeni bir anlaş· 
hlaya varrnakta muhayyerdir. 

Yapılacak varyantlarla sair tadilat neticesinde iş miktarı, mukavele 
mevzuu dahilinde, gerek }{erniyet ve gerekse keyfiyet itibariyle her tür
lü değişikliğe uyabilir. Fakat Müteahhit, yaptığı inşaatın birim fiatlarına 
göre hesap edilecelr bedellerden gayn bir fark isteyemez. Yalnız proje
nin tadili, ilk projeye göre yapılmış ihzaratın veya bir kısım inşaatın ter
kini veya tadilini veya malzemenin başka yerde kullanılmasını icap et
tirirse bu yüzden hasıl olacak fazla işçilik ve masraflan müteahhide ve
rilir. Götürü işlere ait projelerde yapılan tactilat neticesinde hasıl olacak 
fiat farklan da nazan dikkate alınır. 

Proje tadilatı, inşaat müddetine tesir yapacak mahiyette ise, müd
det, 39 ncu maddedeki şartlar dairesinde Umum Müdürlükçe, tesir dere
ccsine göre uzaWır. Umum Müdürlüğün veya kontrolun yazı ile yapılmı§ 
bir tebliği olmaksızın müteahhit tarafından yapılacak tadilatın mesuli
yetleri tamamen kendisine aittir. Böyle bir tadil dolayısiyle Müteahhit, 

· Umum Müdürlüğe karşı hiç bir talep ve iddiada bulunamaz. 

l\lütcahhidin fenni mesuliyeti : 

Müteahhit, verilen projeye göre inşaat yapmakla bu projelerin fenni 
kaidelerine, inşaat yerinin icaplarına. uygun olduğunu tetkik ve kabul et
miş ve bu suretle işin fenni mesuliyetini üstüne almış olur. Müte
ahhit, Umum Müdürlük tarafından kendisine verilen bütün projeleri ve 
bu projelere göre inşaatın yapılacağı yeri, inşaatta kullanılacak her tür-

81 



MADDE 10 -

MADDE 11-

82 

lü malzemelerin evsafının keyfiyetini tetkik ederek bunların yerlerine 
ve fen icaplarına uygunluğunu tetkik ve tahkik etmiş sayılır. Fenni me
suliyete matuf müteahhidin itiraz hakkı bakidir. 

İnşaat miktarnun artma veya oksiJtmesi : 

Mukavelenin tatbiki sırasında mukavele veya keşifnarnede yazılı in
ı:ıaat ve ameliyatta ve projelerde değişiklik zarureti hasıl olduğu veyahut 
mukavele ve keşifname dışında kalmış ve fakat görülen zaruret üzerine 
yapılması ihaleden sonra kararlaştınlmış işler çıktığı ve bu yüzden inşa
at, ameliyat, proje, etüd ve amenajman bedelleri yekfınunda artma veya 
eksiitme hasıl olduğu takdirde müteahhit, ihale bedeli tutarının % 30 zu 
içinde kalan fazla veya eksik işleri, aynı mukavele hükümleri dahilinde 
yapınağa mecburdur. Müteahhit bu suretle inşaat ve ameliyatın gerek 
artmış ve gerekse eksiimiş olmasından dolayı hiç bir talep ve iddiada bu
lunamaz. 

Değiştirilen iş ihale bedelinin % 30 zundan fazla artar bu takdirde 
Umum Müdürlük, müteahhidin muvaffakatını ve Bayındırlık Vekilinin 
mucip almak şartiyle aynı mukavelename hükümleri dairesinde işbu fazla 
işleri aynı müteahhide yaptırılabilir. 

İşiere )h 30 dan fazla bir eksiitme vaki olduğu takdirde müteahhit 
mukavelenin feshini isteyebilir. 

Temel işlerindeki artma veya eksiltmeler, yukandaki nisbetler göze
tilrneksizin aynı mukavelename hükümleri dairesinde aynı müteahhit ta
rafından yapılır. 

!nşaat miktarının artması inşaat için tayin edilen müddetin uzama
sını icap ettirirse bu müddet 39 ncu maddedeki hükümler dairesinde, 
Umum Müdürlükce uzatılır. 

İnşaat yerlerinin müteahhide teslimi : 

Mukavelenin imzasından sonra Umum Müdürlük veya kontrol tara
fından, müteahhidin mukavelede yazılı müddetler içinde işe başlanması 
için güzergah, mihver kazıkiarı bulunan ve röperler zemin üzerinde mü
teahhide teslim edilir ve müşterek bir zabıt yapılarak teati olunur Müte
ahhit, kendisine teslim edilen röper ve komalkazıklannı, işin nihayetine 
kadar muhafazaya ve güzergih mihver kazıklarını da tesviyei türabiye 
ameliyatından sonra profil mucibince tekrar yerlerine çakmağa mec
burdur. 

İnşaatın yapılmasına ve esas kanal ve teferrüatının açılmasına ve 
sair tesisatın kurulmasına lüzum olan arazi ile her türlü toprak işlerine 
ait ayriyet ve depo mahallerinin ve hizmet yollarının işgal edeceği yerleri 
idare müteahhide meccannen teslim eder. 

Mukavelede aksi yazılı olmadığı takdirde doğrudan doğruya inşaata 
lüzumu dolayısiyle işgal edilecek arazi ve emlikin istimlakine veya mu
vakkat işgaline müteallik harita ve cetveller ve sair bütün formaliteler 
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idarece yapılır ve istimlak edilecek veya muvakkaten işgal edilecek yer
lerin istimlak veya muvakkat işgal muameleleri de idare tarafından ikmal 
edildikçe peyderpey müteahhide teslim olunur. 

Proje ve inşaat yerlerinin müteahhidetesliminde gecikme vukuu : 

İnşaata lüzumu olan projelerle diğer fenni evrakın ve inşaatın yapı
lacağı yerlerin müteahhide tesliminde iş programına göre gecikme vuku
bulduğu veya mevcut projelerde ve inşaatın yapılacağı yerde iş icaplan 
dolayısiyle idarece değişiklik yapılmasma lüzu.m görülerek yeni projeler 
ile yeni yerler bir müddet sonra verildiği takdirde müteahhit itirazda bu
lunmaz ve tazminat isteyemez. Ancak bu gecikme, inşaatın bir kısmının 
veya hepsinin vaktinde bitirilmesine tesir yaparsa sözleşmede tayin edil
miş olan inşaat süresi, inşaatın bir kısmı veya hepsi için 39 ncu madde 
hükümleri dairesinde uzatılır. 

Müteahlıidin kendi ihtiyacı i~in işgal edeceği yerler : 

Müteahhidin malzeme, alan ve edevat, anbarları ve arnele barakaları 
gibi kendi ihtiyacı için işgal edeceği yerlerin idare tarafından müteahhi
de meccanen verildiği mukavele yazılı olduğu takdirde, müteahhit muh
taç olduğu bu yerlere aüt, harita, plan ve cetvelleri vaktinde idareye ver
rneğe ve bu yerlerin sahipleriyle komşu arazi sahiplerine ek az zarar ve
recek mahallerde olmasını nazara alınağa mecburdur. Bununla beraber 
idare lüz.um gördüğü takdirde müteahhidin işgal edeceği yeri kendisi in
tihap ve temdit ederek müteahhide gösterebilir. Bu takdirde müteahhit 
idare tarafından gösterilecek yerlerden başkasını ancak sahipleriyle an
laşmak şartiyle işgal edebilir. 

Bu kabil yerlerin meccanen verilmesi mukavelede yazılı değilse mu
vakkat işgalden mütevellit bilcümle masraflar müteahhide ait olur. An
cak bu yerlerin muvakkaten işgali resmi bir muameleye mütevakkıf ol
duğu takdirde bu baptaki muamelenin ikmali için lazım gelen formalite
ler, muvakkat işgale müteallik Harita, plan ve cetveller müteahhit tara
fından yapılmak şartiyle, idare tarafından yapılır. 

Devlete ait hali araziyi işgal için müteahhit bir güna ücret vermez. 

Müteahlıidin iş başmda bulunması : 

Taahhüdün devamı müddetince müteahhit ya bizzat iş başında bulunma
ğa veyahut işleri hiç bir vesile ile geciktirmeyecek veya durdurmayacak 
surette kendisinin yerini tutacak ve Umum Müdürlük tarafından kabul 
edilecek selahiyetli bir vekil bulundurmağa mecburdur. 

Müteahhit veya vekili, Umum Müdürlüğün mesaisini almadan ve ye
rine aynı şartları gaiz bir vekil bırakmadan iş yerinden ayrılmaz. Müte
ahhit veya vekili her talep vukuunda inşaat üzerindeki devirler esnasın
da konrola refakat etmeğe mecburdur. Bu şartnarnede adı geçen müte
ahhit vekilden maksat, bu maddede tarif edilen müteahhit vekilden iba
rettiı·. 

83 



MADDE 15-

MADDE 16-

MADDE 17-

MADDE 18-

MADDE 19 

Mukavelenin devri : 

Müteahhit hiç bir sebep ve bahane, ile, taahhüt etmiş olduğu inşaat 
ve ameliyatı etüd ve proje ve amenajmanı, Umum Müdürlüğün yazı ile 
müsaadesini almadan kısmen veya tamamen başlrasına devir edemez. 
Devir ettiği takdirde mukavelesi 47 nci madde hükümleri dairesinde bo
zulur ve kati teminat parası irat kaydolunur. 

İş yerlerinin muhafazası : 

!nşaat ve ameliyat yerlerindeki her türlü alat, inşaat malzemesi ve 
sair levazım ile ihzarat ve tesisatın muhafazası müteahhide aittir. Şehir 
ve kasabalar hudutları dışındaki inşaat ve ameliyat yerlerinde inzibat ve 
intizamın muhafazası için Umum Müdürlük tarafından verilen emir ve 
talimata müteahhit riayete mecburdur. 

Mütca.hhidin ka.fi vasıta.larla inşaata devam etmesi mooburiyeti 

Mukavelenin imzasını müteakip müteahhit, Alelumum inşaata ve 
imalatı sınaiyeye muktezi levazım ile alat ve edevatı ve makineleri ve iş
çileri tedarik vasıflara matuf tedbirleri almağa, velhasıl işin devamı müd
detince taahhüt olunan işin ehemmiyeti ile münasip ve iş programına mu
vafık bir faaliyet gösterrneğe mecburdur. 

İnşaatın mukavele müddeti içinde bünyesine kifayet edecek miktar
da malzeme, işçi ve her türlü vesaik müteahhit her vakit iş başında bu
lundurulmakla mükelleftir. Müteahhit iş başında lüzumu kadar malze
me, işçi ve vesait bulundurmadığı takdirde kendisine yazı ile yapılacak 
ihtarın tebliği tarihinden itibaren en çok on gün içinde bunlan kifayet 
derecesine çıkarınağa mecburdur. 

Müteahhidin kontrola puvanta.j ve bordro vermesi mooburiyeti : 

Müteahhidin kullandığı amele, işçi ve nakil vasıtalariyle alat ve ede
vat ve makinaların Umum Müdürlükçe her vakit kontrol edilebilmesini 
temin için her gün bunların miktarlarını gösteren birer cetvel verrneğe 
mecburdur. Bundan başka müteahhit arnele ve işçilerine yaptığı tediya
tın bordrolanndan birer nüshasını, bordrolann tanzim tarihinden itiba
ren en geç onbeş gün zarfında kontrola verir. Bordrolarda işçilerin sa
natlan ve çalıştıklan yerler ve soy adları sarahaten yazılır. Müteahhit 
tarafından tevdi olunacak olan bu bordrolar, muhteviyatına göre tedi
yat yapıldığı yolunda müteahhit veya vekilinin tasdikini ihtiva eder. 

Müteahhidin memur ve müstahdeminin uygunsuzluklan : 

Müteahhidin fen ve idare memurlan, müstahdem, işçi, arnele ve ta
şeronla.rı arasmda hilesi, iktidarsızlığı, itaatsızlığı veya her ne suretle 
olursa olsun iş başmda bulunmasma mani halleri görülenler, Umum Mü
dürlük ve kontrol tarafından yapılacak tebliğ üzerine darhal ve itiraz et 
meden iş başından uzaklaştırmağa müteahhit mecburdur. Umum Mü
dürlük aynı suretle müteahhit vekilinin dahi değiştirilmesini isteyebilir. 
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İşçilerin haklan : 

Müteahhit işe aldığı her arnele ve işçiye, yedi gün çalıştıktan sonra 
işe girdiği tarihi, ismini, gündeliğini ve gündeliğinin ödeneceği tarihi gös
terir müteahhit veya vekili tarafından imzalı ve numunesine uygun bir 
karne verrneğe mecburdur. 

Gündeliklerin miktan ve tavsiye tarihi değişmedikçe bu karne her 
iki tarafca muteber sayılır. Değişiklik olursa müteahhit ameleye verdiği 
karneyi ona göre değiştirmek mecburiyetindedir. Arnele değişikliği kabul 
etmezse müteahhit arnelenin o güne kadar olan hesabını derhal keser. 

Arnele ve işçi gündelikleri tamamen para ile ödenir. Para yerine kıB
men de olsa marka vermek usulü ve müteahhidin bakkaliyesinde para
dan başka her hangi bir şeyin para yerine kullanılması katiyen yasaktır. 
Arnele ve işçilerden hakları müteahhit tarafından tamamen veya kısmen 
verilmemiş olanlar bulunduğu . .takdirde idare bu gibilerin ellerindeki kar
neye ve müteahhidin idareye verdiği bordrolara göre tahakkuk edecek 
haklarını müteahhide ödetir. Müteahhit ödemezse idare bu alacakları 

sahiplerine tediye ederek baliğini müteahhidin eşhasından kanndan kes
rneğe seHi.hiyettardır. 

İdare müteahhit hesabına ameleye para vermek için evvela arnelenin 
müracaatını müteahhide bildirir ve müracaat tarihinden itibaren en çok 
on gün zarfmda müracaat eden işçinin istihkakı tamamiyle tesviye edil
miş olduğu müteahhit tarafından bordro veya karne ile isbat edildiği 
takdirde arnelenin istediği müteahhit tarafından kabul edilmiş addoluna
rak işçiye idare tarafından tesviye edilir. 

Müteahhidin götürücü veya taşeı·on olarak iş verdiği kimselerin gün
delikle çalıştırdığı amele, işçi ve nakil vasıtaları da tamamen müteahhit 
işçisi hakeminde olup bunların istihkaklarının tediyesinden de doğrudan 
doğruya müteahhit mesuldür. Müteahhit bunların gündelik miktarlariyle 
istihkakları hakkında aynen kendi amelesi gibi ve yukanda kaydedildiği 
veçhile muamele yapmak mecburiyetindedir. 

Götürücü ve taşeronlara gelince: Umum Müdür lük, müteahhidin iş 
ınıntakalarmda götürücü taşeron sıfatiyle çalıştırdığı kimselerle inşaata 
ait her hangi bir muamelede bulunmaz. Götürücü ve taşeronlarm Umum 
Müdürlüğe karşı hiç bir sıfat ve selahiyetleri olmayıp bunlara yaptırılan 
işlerden münhasıran ve tamamen müteahhit mesuldür. 

İşçilerin sağlık işleri ve mütea.hhidin mecburiyetleri : 

Müteahhit bütün. masraflan kendisine ait olmak üzere hizmetinde 
çalıştırdığı memur, müstahdem, işçi ve arnelenin gerek şahıslannı ve ge
rekse topluca yaşadıklan yerler itibariyle icap eden her türlü sağlık ted
birlerini almağa ve hastalıklardan korunmalanna ve hastalık veya bir 
kasa halinde yapılacak tedavilerle arnele ve işçilerin mahalli şartlara gö
re sıhhi bir surette yemeleri içmeleri ve yatıp kalkmalan ve yıkanmaları 
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hakkında Urouro Müdürlük teşkilatı tarafından kendisine verilecek emir 
ve talimatıara tamamen riayete mecburdur. 

Kaza ve zararıara karşı erruıiyet tedbirleri 

İnşaat müddetince şantiyede yapılacak işler yüzünden arnele ve işçi
lerle cıvar halkının l{azaya uğrarnamaları ve bir güna zarar görmeleri ve 
müteahhidin yaptığı inşaata hasar ve zarar olmaması için müteahhit her 
türlü lüzumlu tedbirleri almağa ve bu maksadın temini için kontrol tara
fından verilecek emir ve talimata riayet etmeğe mecburdur. 

Müteahhit, şantiyede kullanılan alat edevat ve makinelerle patlayıcı 
maddelerin ve diğer vasıtaların sebep olabileceği kazalardan korunma 
usul ve çarelerini işçilere öğretir. Kazaya uğrayan ameleye müteah-
hit ........ ncı maddede yazılı tazminatı verrneğe mecburdur. 

MADDE 23 - İşçilerin yiyeceği : 

MADDE 24-

Müteahhit işe aldığı amelenin, bilhassa şehir ve kasabalardan uzak 
yerlerde, yiyeceğini temin etmek üzere lazım gelen bütün tedbirleri alma
ğa mecburdur. Fakat bu mecburiyet hiç bir veçhile bir inhisar şeklini al
mamalı ve arnelenin dilediği her hangi bir yerden yiyeceğini temin etmek 
hususundaki serbestilcrini hiç bir veçhile bozmamalıdır. Müteahhit, in
şaat ınıntakasında seyyar veya sabit satıcıların bulunmasına mani ola
maz. 

Müteahhidin inşaat yerinde satacağı her türlü yiyecek ve içeçek şey
lerin fiyatları, inşaat yerine en yakın kasabadaki perakende satış fiatın
dan hiç bir sebep ve bahane ile fazla olamaz. 

Birim fiatlannda dahil sayılan masraflar : 

Sözleşme ve eklerinde aksine bir kayıt bulunmadığı takdirde: 
lazım olan bütün malzemenin ve gerek dinarnit ve saire gibi yardım
cı maddelerin tedariki, iş yerine nakli ve inşaat vücuda getirmek için 
sarfedilecek el emeği ve işçilikler: 

b) Her nevi alat ve edevat, makine ve icabında kullanılacak muharrik 
kuvvetlerin tedarik, nakil tesis ve işletme masraflan; 

c) Gerek işin idaresi ve gerekse kullanılacak her nevi malzeme, alat ve 
sairenin muhafazası için baraka iptidai tesisler, ve benzerlerinin ya
pılması ve muhafazası masraflan müteahhide aittir. 

d) sözleşme ve eklerinde ayrıca hususi bir kayıt bulunroadıkça inşaatın 
yapılması ve taahhüdün yerine getirilmesi için iktiza edip müteahhldin 
kendisi tarafından görülen yollann ve geçitierin yapılması; inşaatın 
devamı müddetince geliş ve gidişin kesilmemesi için alelade tedbirle
rin alınması, taş, kum ve balast ocaklannın; su kuyularının açılması 
ve işletilmesi masraflan için de müteahhide ayrıca bir bedel verilmez. 

e) Bunlardan başka, müteahhidin memur, müstahdem, işçi ve arnelesin
den iş başında iş yüzünden ölen veya kazaya uğrayanların yapılacak 
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tetkik ve tedavi masraftariyle kendilerine ve ailelerine verilecek taz
minat müteahhide aittir. Müteahhit bu hususta, mukavelenin akdi sı
rasında meriyette bulunan Bayındırlık Vekaleti karar ve talimatna
melerine de tabidir. En nihayet, şantiyede korunma tedbirleri olarak 
yapılacak bütün işlerin masrafları da müteahhide aittir. Mukavelede 
ayrıca bir kayıt olmadıkça müteahhidin vücuda getirdiği inşaatm kati 
kabule kadar yangın yüzünden uğrayacağı bütün zarar ve hasarlar ve 
sigorta masraflan da müteahhide aittir. 

Malzeme ocaklan ve oeaklann işgali : 

a) Taş, kum, çakıl, gravye, balast tu,ğla ve kireç gibi malzeme ocaklan
nın mevkileri sözleşme ve eklerinde tayin ve tesbit edilmiş ise mü
teahhit bu gibi malzemeyi gösterir yerlerden tedarik etmek mecburi
yetindedir. 

Sözleşmenin tesbit ettiği ocaklardan istenilen evaafta ve kafi miktarda 
malzeme temin edilernemesi sebebiyle veyahut daha elverişli ve yakın 
yeni ocaklar bulunması halinde - bu yeni ocaklar mahsullerinin sözleş
me ve eklerinde gösterilenlere muadil olması şartiyle - keyfiyet kont
rol ile müteahhit tarafından bir tutanak ile tesbit olunur. Sözü edilen 
tutanağın ancak Umum Müdürlükçe tasdiki ile y~ni ocaklardan malze
me tedarik olunması kabul edilmiş olur. 

Bu takdirde ve sözleşmede aksi yazılı değilse yeni ocaklara göre mal 
zeme fiatları, ancak açılması ve servis yollan masraflan da nazara 
alınmak suretiyle yeniden hesaplanarak sözleşmedekinden ucuz ne
tice veren fiatlar bunlara ait yeni ocaklardan getirilmiş olan bütün 
malzerneye ve sözleşmedekinden babalı netice veren fiatlar, bunlara 
ait yeni ocaklardan yukanda sözü edilen tutanağın tanzim tarihinden 
sonra getirilmiş olan malzerneye tatbik olunur. Sözleşmedekinden ba
halı netice veren fiatıara ait yeni ocaklardan, tutanağın tanzim tari
hinden evvel iş yerine getirilmiş olan malzeme bedelleri, sözleşmedeki 
fiatıara göre ödenir. 

b) Ocaklardan çıkanlacak malzemenin iyi damarlardan ve işe elve
rişli cinsten olması şarttır. 

c) Müteahhit mahalli arazi dahilindeki ocaklan bir güna ücret terliyesine 
mecbur olmaksızın bu iş için muvakkaten işgal ve istimal eder. Ruh

satiye alınması Umum Müdürlüğe aittir. 

d) Sahipli arazi dahilinde ocak açılması halinde sözleşmede aksi yazılmış 
olmadıkça ocak açılması masraflan müteahhide ve ocağın işgal mas
rafları Umum Müdürlüğe aittir. 

Ruhsatiyeye bağlı sahipli ocaklardan tedarik edilen malzeme için ocak 
sahiplerine verilecek bedel, sözleşmede aksi yazılı değilse, müteahhide 

aittir. 

e) Ocak yerlerinin işgali için bazı formaliteler yapılması 18..zı.msa, işgal 
masrafı gerek Umum Müdürlüğe ve gerek müteahhide ait olsun, bu 
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formalitelerin teminine lüzumlu olan plan ve cetveller ile sair evrak ve 
teklifler müteahhit tarafından hazırlanır. Resmi dairelerce olan for
maliteleri Umum Müdürlük yapar. Formalite yapılmasını icap ettiren 
hallerde müteahhidin işi gecikmeye uğratmayacak veçhile vaktinde 
Umum Müdürlüğe müracaatı şarttır. 

MADDE 26 - Umum Müdürlük tarafuıdan gösterilen ocaklardan çıka.rılaıı ~ 

me ile ticaret yapılması memnuiyeti : 

Müteahhit, taahhüdün yapılması için Umum Müdürlük tarafından 

kendisine verilen haklara istinaden işlediği ocaklardan istihsal ettiği mal
zemeyi, taahhüdün mevzuunu teşkil eden inşaatm gayrı başka hiç bir in
şaatta kullanamıyacağı gibi bu malzemeyi hiç bir kimseye de satamaz. 

MADDE 27 - Malzemenin muayene ve kabulü ve şartnameye uymayan ~me-

MADDE 28-

nin durumu: 

Müteahhit, kullanacağı her türlü malzemeyi kontrola gösterip işe el
verişli olduğunu kabul ettirıneden iş başında malzeme hazırlığı yapa
maz. Malzemenin fenni şartnameye uygun olup olmadığını tetkik ve mu
ayene için kontrol istediği tarzda tecrübeler yapar. Bu tecrübelerin ister 
şantiyede ister hariçte resmi bir laboratuvarda yapılması masr.alfla.rı, 

sözleşmede aksi yazılı değilse, müteahhide aittir. 

Müteahhit tecrübelerin şantiyede yapılmasını isterse, bu tecrübelere 
lazım gelen alat ve edevatı temin etmeğe mecburdur. 

Kontrolun kabul ettiği malzemeden mümkün olanlar mühürlenerek 
inşaatın sonuna kadar muhafaza edilir. Mü tea hhidin iş başına getirdiği 
malzemenin fenni şartnamesine veya tutulmuş nümunesine hı.uvafık ve 
işe elverişli olmadığı anlaşıldığı takdirde müteahhit, lwntrolun yazı ile ya
pacağı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde bu malzemeyi iş başından 
kaldırınağa mecburdur. Aksi takdirde kontrol bunları bütün masraf ve 
zaruri müteahhide ait olmak üzere inşaat ınıntakası dışına çıkarınağa se
lahiyetlidir. 

Projeye uymayan inşaat : 

Müteahhit kendiliğinden projede hiç bir tadilat yapamaz. Ebadı ve
ya sureti istimaH, şekli ve vaziyeti proje ve şartnarnede yazılı olanlara 
uymayan, fena ve kusurlu oldukları tesbit olunan inşaat ve imalatı, kont
rol memurlannın emriyle tayin edilen müddet içinde bila bedel de iştir
ıneye ve imalatı bozup yeniden yapınağa müteahhit mecburdur. Bundan 
dolayı bir gecikme olursa mesuliyeti müteahhide aittir. 

Bununla beraber eğer kontrol, müteahhit tarafından proje ve şartna
meye uygun olmayarak yapılmış olan inşaat ve imalatm fen ve sanat ka
idelerine ve zevki salime uygun olduğunu kabul eder ve Umum Müdürlük 
de bunu tasdik ediyorsa, bu gibi inşaat ve imalat kabul olunabilir. Ancak 
bi takdirde müteahhidin, daha büyük eb'at ve miktarda malzeme kullan
dığı ve daha ziyade el emeği sarfettiği vesilesiyle fazla bedel isterneğe 

hakkı yoktur. Bu gibi haller sitüasyonlara proje ve şartnamelerde gös-



MADDE 29-

MADDE 30-

MADDE 31-

MADDE 32-

terilen veya tahriri emirlerle tebliğ edilen ebada göre hesap olunan mik
tarlar üzerinden geçirilir. Eğer bu suretle yapılan yeni şekillerin ebat ve 
el emeği kıymeti ve malzemesi daha azalsa parası ona göre verilir. 

İnşaatm hata, lmsur ve noksanlarmm taJıkik ve tesbiti : 

Kontrol, müteahhit tarafından yapılmış olan inşaatın noksan, hatalı 
ve kusurlu bulunduğuna ve malzemenin şartnamesine uygun olmadığına 
delillet edecek arnare ve deliller gösterdiği takdirde, gerek inşaat esasm
da ve gerek kabulü katiye kadar olan müddette, bu gibi inşaatın tahk:ik 
ve tesbiti için lüzumlu görülen yerlerin kazılmasını veya yıkılıp yeniden 
yapılmasını, kontrol 8.miri marifetiyle, müteahhide tebliğ eder. 

Bu gibi tahkikat müteahhidin buzurlyle yapılır. Müteahhit, bu hap
ta vukubulacak davete icabet etmezse kontrol tarafından gıyabmda ya
pılır ve bu hususta bir zabıt tutulur. Bu gibi tetkikat ve tahkikatın icrası 
için yapılan masraflar, inşaat hatalı veya kusurlu olduğu anlaşılırsa, mü
teahhide ait olur. Hatalı ve kusurlu ve malzemesi fena inşaatm bedeli, 
muvakkat sitüasyonlara geçmiş bulunursa bu bedeller müteakip sitüas
yonlarla kati sitüasyondan ve icabmda teminattan kesilir. 

Kontrol mühendisleri için yazıhane ve baraka inşası : 

Sözleşmede aksine bir kayıt olmadıkca müteahhit, kontrol teşkilatı
nın çalışması ve icabında yatıp kalkması için bina ve baraka yapmak veya 
sağlamak mecburiyetinde değildir. Müteahhidin idare ihtiyaçları için yap
mak veya sağlamakla mükellef olduğu bina ve barakaların vasıpan ile 
bu mükellefiyetİn yerine getirilmesine karşılık ödenecek bedelierin sözleş
mede belirtilmiş olması lazımdır. 

Müteahhidin iş başında kendi ihtiyaçları için yaptırdığı barakalardan 
Ur.aum Müdürlült, inşaatm sonunda lüzum gördüklerini satın almak ister
se müteahhit, eskime payı göz önünde bulundurularak arada kararlaştı
rılacak bir bedel karşılığında, bunlan hey'eti asliyelerini bozmaksızın sat
ınağa mecburdur. Bu bedel, barakalarıo takdir edilecek inşa maliyet mas
raflarının yarısını geçemez. 

Geliş ve gidişin kesilmemesi : 

Müteahhit, yaptığı işler dolayısiyle geliş ve gidişin kesilmemesi için 
icap eden tertibatı almağa ve yabancı vesaitin bir gün müşkilat ve tehli
keye uğramadan geçmesinitemine mecburdur. !hale dahilindeki işlerin lü
zum gösterdiği malzamenin taşınması yüzünden cıvar yollarda tahribat 
yapıldığı takdirde, müteahhit bunları tamir eder ve bu yoldan lüzumlu ge
liş ve gidişi sağlar. 

Eski inşaatm yılalması: 

İnşaat malıallerine tesadüf edip yıkılması icap eden ve müteahhide 
yıktırılan eski inşaattan çıkacak malzemenin yeniden işietebilmesi ve 
lüzumunda kullanılabilmesi için müteahhit tarafından dikkatle çıkarılma
sı, kontrol tarafından gösterilecek yerlere istif edilmesi lazımdır. Bu yı-
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kılmalar içi birim fiatlarında veya keşifnarnede yazılı paralar verilir. Eğer 
Birim fiatlarında veya keşifnarnede bu yıkınalar için fiat yoksa, müteah
hidin masrafları, eksiitme tenzilatına tabi olmaksızın % 10 ilavesiyle 
ödenir. 

Hafriyat ve yıkıntıla;rdan çıkacak malzeme ve kıymetli eşya : 

Devlete ait arazide yapılan hafriyatta ve yıkılınalarda çıkan malze
me Umum Müdürlüğe aittir. Aynı suretle çıkacak kıymetli eşya ve sanat 
eserleri hükümete aittir. Bu gibi eşyayı çıkarmak için icap ettiği takdirde 
müteahhidin ihtiyar edeceği masraflar kendisine verilir. 

Bu gibi eşya ve sanat eserlerinin meydana çıkanlmasında müteahhit 
derhal iş başındaki Umum Müdürlük memurlarına malfımat verrneğe ve 
ilgili memurları gelip teslim alıncaya kadar bunların muhafazalarına ve 
bu baptaki kanun, nizarnname ve talimatname hükümlerine riayete mec
burdur. 

Devlete ait yıkmalardan veya bafriyattan hasıl olan malzemenin kul
lamlması: 

Müteahhidin mukavelesinde veya ilişiklerinde gösterilenlerden gayrı 
hafriyattan çıkacak malzemenin kullanılmasım kontrol münasip görür
se müteahhit bu gibi malzemeyi kullanınağa mecburdur. 

Bu nevi malzemenin ihzarı bedeli verilmez. Ancak bu malzemenin iş
çiliği ile kullamlmasından ileri gelen masraflar, 36 ncı madde hükmüne 
göre tayin olw1arak müteahhide verilir. 

Ata~manlar : 

İnşaat yerinde yapılan, fakat iş bittikten sonra görülmeyen temel 
hafriyatı ve inşaatı ile temel kaplamaları ve benzerleri inşaatın ve temel
lerde yapılan hafif, kargir, kaplama, blokaj, drenaj gibi tertibatın eb'adı 
ve miktarlarını ve hafredilen arazinin cinsi ile toprak altındaki su seviye
leri ve kargirin nevi gibi tafsilatlı göz önüne kaydetmeğe, mahsus olmak 
üzere nümunesine göre ataşman ve lrroki ve buna müteferrik evrak ve 
defterler, müteahhidin huzuriyle kontrol tarafından tutulur. Ve iki taraf
ca imza olunur. İnşaatın seyri esnasında vukua gelecek hadiseler ve haki
katlardan müteahhitleştikçe veya Urouro Müdürlül<çe tevsikine lüzum 
görülenler ataşman defterine kaydedilir. 

Müteahhit tarafından ataşmana kaydedilmesi talep edilen hususların 
bu deftere kaydında kontrol teşkilatile, müteahhitlik arasında anlaşmaz
lık vukuunda müteahhit, ataşman defterine kaydını istediği hususları 

yazı ile ve vakit geçirmeksizin Genel Müdürlüğe bildirir. Bu şekilde ge
rek ataşman defterine kaydedilmemiş ve gerek Umum Müdürlüğe yazı ile 
bildirilmemiş olan hususlardan dolayı Umum Müdürlüğün ıtlaını, müteah
hit iddia edemez. 

Kontrol teşkilatı tarafından ataşman defterine kaydedilen hususla
rın müteahhitlik tarafından imzasından istinkaf edildiği takdirde, mü~ 
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teahhit bu hususları kabul etmediğine dair sebepleri zikretmek suretile 
imzadan istink8.f ettiğini ataşman defterine kayıt edip imzalar ve key
fiyeti, yazı ile genel Müdürlüğe bildirir. Bu şekilde ataşman defterine ya
zılı olup müteahhide tebliğ edilen hususları tebliğ tarihinden itibaren bir 
hafta zarfında imzalamaz veyahut imza etmemesi sebeplerini ataşmana 
kaydetmezse defterde yazılı hususlar, müteahhit tarafından kabul edilmiş 
addolunur. 

!nşaat esnasında saniyede daimi defterleri ve lüzumu halinde relove 
defterleri de tutulacaktır. Müteahhit veya vekili bu defterleri imzaya 
mecburdur. 

Birim fiyatları ve fiyatları belli olmayan işler için yeni fiyat yapılması: 

Müteahhit tarafından vücuda getirilen inşaat ve ameliyatın bedeli, 
ihalenin esasına göre sözleşmeye bağlı birim fiat cetvelinde veya keşifna
rnede yazılı fiatıara göre bilhesap müteahhidin kendi refakatiyle eksilt
ınede yaptığı tenzilatın ve sözleşmesindeki kayırlara göre yapılacak diğer 
tevkifat çıktıktan sonra sözleşmenin tediyata ait hükümleri dairesinde 
tesviye olunur. 

Sözleşmeye ilişik birim fiat cetvelinde herhangi bir inşaat ve ameli
yat için fiat gösterilmiş olması müteahhide mutlaka o nevi inşaat ve ame
liyat yapmak hakkını vermez. 

Birim fiat cetvelinde veya keşif hülasasında, fiatı gösterilmemiş 

olup da yapılması idarece emredilen inşaat, ameliyat ve tadilat ve nakli
yatın ve her türlü ilirazatın fiatı, taahhüt edilen işin ait olduğu dairede 
mevcut ve o işe ait fiat analizleri cetveline ve ihalede kararlaştınlan di
ğer fiatta kıyasen tayin olunur. Bu suretle tayini mümkün bulunmayan 
fiatlar için, Bayındırlık Vekaletince kullanılan "İnşaat Genel fiat analiz
lerini" müracaat olunur. Bu analizde de işe kabili tatbik bir pozisyon mev
cut bulunmaması halinde ya muteber ecnebi literatörüne baş vurulur ve
yahut mahallinde bilfiil ataşman tutularak işin mahiyeti hesap edilir ve 
netice birim fiatına icra olunur. 

Yeni fiatın analizinden kullanılacak rayiçler, sözleşmeye bağlı birim 
fiatların esas olan fiat analizler cetvelinden alınır. Bu cetvelde yazılı bu
lunmayan işçilik ve malzeme bedelleri için işin yapılması emredilen za
manındaki mahalli rayiçler muteber olur. 

Yukarda yazılı suretlerden her hangi biri ile yeniden tayin edilen fi
atlar, eksiitme tenzilatına tabi olur. Ancak, işin sözleşmesine bağlı birim 
fiatlannın hesabına esas olan fiat analizi cetvelinde mevcut olmayıp da 
maliyet esasına göre hesaplanmış olan malzeme bedelleri ve birim fiatlan 
üzerinden teklif almak suretiyle yapılan ihalelerde, sözleşmede mevcut fi
atlara kıyasen tanzim edilen yeni fiatlar, aksiitme tenzilatına tabi olmaz
lar. 

Yeni fiatlar, yukarda yazılı fikralar mucibince kontrol Arnirliği ile 
Müteahhitlik arasında anlaşarak tayin ve müşterek bir zabıtla tesbit olu
narak Umum Müdürlüğün tasdikine arzolunur. 
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Yukarda yazılı fıkralar mucibince fiat tayini hususunda Umum Mü
dürlükle Müteahhit arasmda uyuşulamazsa bu fiat, Bayındırlık Vek8.1e
tinin Bayındırlık Kurulunca tayin olunur. Bayındırlık Kurulunca tayin 
olunan fiatm her iki tarafca kabulü mecburidir. 

Her hangi bir fiat hususunda Müteahhitle Umum Müdürlük arasmda 
anlaşmazlık hasıl olduğu takdirde Müteahhit bu anlaşmazlığın hallini bek
lemeden !dare tarafından tesbit edilen fiat tatbik edilmek şartiyle inşaat 
ve ameliyata devam etmeğe mecburdur. 

Fiatı belli olmayıp ayrıca bir Müteahhit yaptınlması mümkün olan 
inşaat ve ameliyatı Umum Müdürlük, istediği takdirde başkasına yaptır
mak hakkını muhafaza eder. Bu muameleden dolayı Müteahhit hiç bir 
talepde bulunamaz. 

Bu madde mucibince hesap olunan birim fiatlannda 50 santim ve da
ha fazla kesirler vahide iblağ edilir. Ve 50 santimden az kesirler terkolu
nur. 

Muvakkat hakedi§ ra.porla.n : 

Müteahhidin yaptığı inşaat ve ameliyat ile ihzarattan doğacak ala
cakları muvakkat sitüasyonlarla ve mukaveleterin hükümlerine göre 
avans mahiyetinde tesviye olunur. 

a ) Bir im fiatları sistemi üzerinden yaptırılan işlerde mukavelenin imza 
edildiği ayı takip eden takvim ayından itibaren her ayın sonuncu gü
nü muvakkat sitüasyon yapılmak üzere bir yeşil defter tanzim olunur. 
Bunun için müteahhit veya selihiyetli vekili hazır olduğu halde işe 
başlandığı tarihten beri vücuda getirilen inşaat ve ameliyat ile mev
cut her türlü malzeme ve ihzaratın miktarları kontrol tarafından öl
çülür: Ve bulunan miktarlar yeşil deftere geçirilir. Patlayıcı madde
lerle bunun gibi inşaat ve ameliyat vasıtalan ve ocaklarda hazırlanmış 
ve fakat henüz iş başına nakledilmemiş malzeme ihzarat olarak yeşil 
deftere geçirilemez. Tanzim edilen bu yeşil defterdeki miktarlann si
tiasyonlara geçirilebilmesi için iş başmda bulunan müteahhit veya 
vekili tarafından imzalanmış olması gerektir. 

Yeşil defterin şantiyede ikmalinden sonra Bölge Müdürlüğünce birim 
fiatlarına göre ve yeşil defterde yazılı miktarlar dairesinde muvakkat 
hakediş raporu tanzim olunur. 

Müteahhit Yeşil defterleri ve sitüasyonların vaktinde imzalamamış 

olursa tediyatta vuku bulacak gecikmeden hiç bir şikayet ve talepte 
bulunamaz. Şantiyeden gönderilen yeşil defterlere istinaden tanzim 
olunan sitüasyon, tahakkuk muamelesi yapılıncaya kadar selahiyetli 
memurlar tarafından tashih edilebilir. Tashibat yapmak için yanlış 
rakam çizilerek doğrusu yanı başına başka renk mürekkeple yazılır ve 
tashihlerden çıkan netice aynı renkte mürel<:keple hem rakam hem 
yazı ile yazılarak tashihi yapan selahiyetli zat tarafından ayni mürek
keple imzalanır. 

Müteahhidin yeşil deftere ve muvakkat sitüasyonlara itirazı olduğu 
takdirde itirazının neler olduğunu ve dayandığı sebepleri, Umum Mü-
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dürlüğe vereceği bir mektupla izah etmesi ve "Umum Müdürlüğe ve-
rilen ....... tarihli istidada yazılı ihtirazi kayıtlarla" diyerek im-
zalaması lazımdır. Aksi takdirde Müteahhit yeşil defteri ve muvakkat 
sitüasyonu olduğu gibi kabul etmiş sayılır. 

Her sitüasyon baliğinden ondan bir evvelki tenzil edilir. Geride kalan 
mikdardan, Müteahhidin yaptığı eksiitme tenzilatı çıktıktan sonra ar
tanından mukavelede yazılı tevkifat, varsa Umum Müdürlüğe olan 
borçları ve cezaları çıkarıldıktan sonra kalanı Müteahhide veya vekili
ne, sitüasyonun imzalandığı tarihten itibaren mukavelede yazılı müd
det içinde tediye olunur. 

Müteahhit veya vekili, tebliğ edilen günden yeşil deftere geçirilmesi 
lazım gelen ölçülerde bulunmazsa kontrol, ölçüleri resen yaparak yeşil 
deftere tanzim eder. Müteahhidin bu bapta hiç bir itirazı dinlenmez. 
Müteahhit, yeşil defterin tanziminden itibaren bir hafta zarfında im
za etmezse kontrol bu yeşil defteri Bölge Müdürlüğüne gönderir ve 
Müteahhit imza edilineeye kadar sitüasyon tanzim edilmiyerek ve bir 
muamele yapılmıyarak bekletilir. Müteahhit bu hususta hiç bir me
talip ve iddiada bulunamaz. 

b) Götürü olarak yaptırılan işlere ait sitüasyonlar, yaptırılan işlerin söz
leşmede yazılı şartlarına göre tanzim olunur. Bunlann tanzim şekil
leri ile tashih ve tediyeleri yukarda yazılı hükümlere tabidir. 

Aylık yeşil defterlerin ve inşaat esnasında yapılması önce lüzumlu gö
rülen keşiflerin tanzimi için arazi üzerinde yapılan ölçülerde yardım· 
da bulunmak üzere kontrolun lüzum göreceği miktarda personeli 
Müteahhit meccanen kontrol emrine verir. 

Kati hakediş raporları ve hesap tasfiyesi : 

Bütün işlerin ikmalini müteakip kontrol müteahhitle karşılıklı olarak 
kat'i yeşil defterlerin tanzimine ve buna müteallik hesapları yapmaya ve 
sözleşme mucibince yapılan inşaat ve ameliyatın hesaplannın tasfiyesine 
başlar. Bu hesaplar yapıldığı müddetçe hesaplarm yapıldığı yerde müte· 
ahhit veya vekili bulunmaya mecburdur. 

Müteahhidin hesaplarının görülmesi için münhasıran kat'i yeşil def
terde gösterilen miktarlar esas alınır ve bunlarla muvakkat yeşil defter
lerdeki rakamlar arasında beliren farkıara bakılmaz. Bu suretle hazırla
nan kat'i yeşil defterdeki miktarlar esas ittihaz edilerek kat'i sitüasyon 
tanzim olunur. 

Kat'i hesaba müteallik bütün cetvellerle diğer fenru evrak ve kat'i 
yeşil defter ve kat'i sitüasyon tamamlandıktan sonra keyfiyet yazı ile 
müteahhide bildirilerek tetkik ve imzasına hazır bulundurulur. Müteahhit 
bir itirazı olduğu takdirde bunu, tebliğ tarihinden itibaren en çok 30 gün 
zarfında itiraz sebeplerinin sarih olarak bir istida ile Umum Müdürlüğe 
bildirir. Ve "Umum Müdürlüğe verdiğim . . . . . . . tarihli mektubum
daki itirazlanm mahfuz kalmak kaydiyle" diyerek kat'i sitüasyonu im
za eder. Aksi takdirde kat'i hesap evrakı müteahhit tarafından kayıtsız 

93 



MADDE 39-

94 

ve şartsız kabul edilmiş sayılır. Ve bundan sonra kat'i sitüasyon muame
leye konularak bu bapta bilahare vuku bulacak her hangi bir itiraz asla 
nazarı dikkate alınmaz. 

Kat'i hesaba müteallik bütün evrak, müteahhit tarafından ancak 
Bölge Müdürlüğünün memurlan huzurunda tetkik olunur. Bunların hiç 
biri Bölge Müdürlüğünden başka bir yerde tetl<ik için müteahhide veril
mez. Hesap kesme meselesi, vücuda getirilen bütün inşaat bedelinden ek
siltme tenzilatı ile inşaat esnasında muvakkat sitüasyonlarla verilen pa
ralar, teminat tevkifatı ve sözleşmeye göre kesilecek tevkifat ve Umum 
Müdürlüğün borçlu bulunduğu paralar kesilmek suretiyle tanzim olunur. 

İnşaat müddeti u:r..atılması: 

!hale edilen inşaat ve ameliyatın sözleşme ile muayyen zamanda ta
mamlanıp muvakkat kabule şayan bir halde teslim edilmesi, sözleşmenin 
en esaslı şartlarmdan birisidir. Müteahhit bu esaslı şarta her hangi bir su
rette riayet etme:;;se, sözleşmede gösterilen cezalar tatbik olunur. 

Ancak, İdarenin sebebiyet verdiği sebeplerle diğer mücbir sebepler 
altmda vukua gelen teahhurlar bundan müstesnadır. 

MesuHyet Müteahhide ait olmıyan sebeplerio ve mücbir hallerin zu
huru ile inşaat ve ameliyatın miadında tamamlanmasına imkan kalmadı
ğı takdirde kı>yfiyet Umum Müdürlükçe tetkik olunarak mali sebeplerin 
ve yapılacak inşaatın mahiyetine göre teahhüdün mevzuunu teşkil eden 
inşaat ve ameliyatın bir kısmı veya heyeti umumiyesi için müddetler 
uzatılır. 

Müddetin uzatılınasını icap ettiren hadiselerin vukuunda müteahhit, 
bu hadiselerin vulmu tarihinden itibaren en çok 10 gün içinde İdareye 
müracaat ederek bu hadiselerin tafsilat ve neticelerini ve inşaat müdde
tinin ne kadar uzatılınası icap ettiğini ve müddetin tayini mümkün değilse 
sebeplerini yazı ile bildirmesi şarttır. 

Vaktinde yapılınıyan müracaatlar nazara alınmaz ve müteahhid.il:ı 
süre uzatımı istemeye hakkı kalmaz. Devamlı olarak mücbir sebeplerde 
sonradan vuku bulacak müracaatlar, 10 gün evveline sari olmak üzere 
nazarı itibara alınır. 

Ancak İdare tarafından yazı ile tebliğ suretiyle inşaat ve arneliyar 
tın hey'eti umumiyesinin veya bir kısmının durdurulması veya yavaşla
tılması, projelerin ve diğer fenni evrakın ve inşaatın yapılacağı yerlerin 
tesliminde gecikme olması veya mevcut projelerde ve inşaatın yapılacağı 
yerlerde değişikliğe lüz.um görülmesi vesaire gibi idare tarafından sebe
biyet verilen gecikme hallerinde müteahhidin 10 gün zarfmda müracaatı 
aranmaksızın sözleşme müddeti içinde müracaatı halinde mezkur mücbir 
scbeplerin işin tesiri derecesine göre süre uzatılır. 

Sözleşmesinde inşaatm ikmali için sözleşme tarihinden itibaren mu
ayyen bir tarih veya süre tayin olunan ve başkaca bir kayıt bulunmuyan 
işlerde inşaat ve ameliyat için tesbit olunan devreye tesadüf edecek kış ve 
suların yükselme mevsimleri ve resmi tatil günlerinin tesiri de göz önün-
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de tutulmuş olacağından müteahhidin çalışmadığı bu gibi günleri mevzu
bahis ederek süre uzatılması talebine hakkı olamaz. 

Sözleşmedeki inşaat süresi sözleşme tarihinden itibaren geçecek ça
lışılan günlerin adedi ile tayin edilmiş olursa - ki bu cihet sözleşmede tas
rih edilmiş olacaktır - ancak bu takdirde resmi tatil günleri ile yağmur, 
kar, fırtına ve yüksek su ve don gibi haller yüzünden çalışmak kabil ol
mıyan günler, geçen zamandan tenzil edilmek suretiyle hakiki çalışma 
günleri hesab edilir. Bu halde sözleşme tarihinden itibaren çalışmak ka
bil olmıyan günler, yevmiye veya ataşman defterlerinde müştereken tes
bit olunur. 

Her sitüasyon yapıldıkça sözleşme tarihinden itibaren geçen müd
cletle arada çalışılamıyan günleri gösterir bir hillasa zaptı yapılarak sitü
asyona raptedilir. 

Mütcahlıidin mesuliyeti ve zarar ve hasar vukuu : 

Yapılan inşaat ve ameliyatın kat'i kabul muayenesinin Umum Müdür
lükçe tasdiki tarihine kadar her türlü mes'uliyetleri tamamen müteahhi
de aittir. 

Binaenaleyh bu tarihe kadar gerek malzemenin kötülüğünden ve ge
rek inşaat ve ameliyattaki her hangi kusur ve noksanlıklardan dolayı ida
rece lüzum görülecek bütün tamirat ve islahatı, yatak ve kanallarm ve 
seddelerin ve imalatı sınaiyenin daimi bakım işlerini müteahhit kendi 
hesabına derhal yapmaya mecburdur. 

Müteahhit bu mecburiyetini ifa etmediği takdirde, Umum Müdürlük 
Müteahhidi bir mektupla teahhüdünü ifaya davet eder. Bu mektubun 
Müteahhide veya vekiline iş başında tebliği ve bulunmadıklan takdirde 
müteahhidin sözleşmede yazılı kanurıl ikametgahına tebliğ tarihinden iti
baren beş gün içinde teahhüdünü ifaya fülen başlamazsa veya başlayıp 
da mektupta tayin edilecek müddet içinde fen icaplarına göre ikmal et
mezse, Umum Müdürlük yukarda yazılı tamirat ve isiahat ve bakımlan, 
bütün masrafları müteahhide ait olmak üzere, Devlet Su İşleri artırma, 
eksiitme ve ihale esaslarında yazılı usullerden biri ile yaptırabilir. 

Umum Müdürlük bu işler için gerek müteahhidin teminat parasından 
ve gerek varsa diğer alacaklarmdan tediyat yapmaya selahiyattardır. 

Kat'i kabul tarihine kadar geçen zaman içinde müteahhidin yaptığı 
inşaatda her hangi bir arıza çıktığında bu arızalar, yukarıdaki fıkralar
da yazılı olduğu veçhile, tashih ve tamir edilmek üzere Urouro Müdürlük 
işin mahiyetine göre arıza çıkan bu gibi inşaat ve ameliyatın kat'i kabul 
muamelesini - iki sene geçmemek üzere münasip bir müddetle tenzil ede
bilir. Bu takdirde kabulü tehir edilen kısım için İdarenin muvafık göre
ceği miktarda teminat alıkonur. 

Şurası mukarrerdirki müteahhidin yaptığı inşaat ve ameliyat& kat'i 
kabul tarihinden itibaren beş sene içinde, malzemenin hileli olmasından 
veya inşaat ve ameliyatın fenni icaplara uygun olarak yapılmamasından 
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dolayı vukua gelen zarar ve ziyn Borçlar Kanununun . . . . . . . .cı mad
desi mucibince Müteahhide ikmal ve tazmin ettirilir. !nşaat müddetince 
kaza, zarar ve ziyanlann vukuunu hertaraf etmek gayesiyle icab eden bü
tün tedbirleri almaya ve kontrol tarafından bu gibi kaza, zarar ve ziyan 
ihtimallerini azaltmak için verilecek emir ve talimatı tamamile tatbik et
meye Müteahhit mecburdur. 

Kontrol tarafından talep edilen ve müteahhit tarafından tatbik olu
nan bütün ihtiyati tedbirlere müteallik masraflar ile müteahhidin kendi 
arzusu ile bu bapta başkaca yaptığı masraflar tamamiyle müteahhide ait
tir. 

Sözleşmeye yazılmayan her türlü zarar ve hasar müteahhide aittir. 
İstisnalar : 

a) Yer sarsıntısı ve arazi heyelanı yüzünden hasıl olan tahribat ve zarar
lardan ve muvakkat kabulü yapılmış olan inşaatta önüne geçilmesi 
müteahhidin elinde bulunmayan kazalar yüzünden hasıl olan hasar ve 
ziyanlardan müteahhit mes'ul olmayıp bunların tamir ve islah masraf
lan Umum Müdürlükçe tasfiye olunur. Şu kadarki bu nev'i tahrip, ha
sar ve ziyanların gerek husulünde ve gerek çoğalmasında müteahhide 
atfı mümkün bir inşaat ve ameliyat kusuru ve bir bedelsizlik bulunma
dığı idarece tetkik ve tesbit olunmak lazımdır. 

b) Kezalik harp gibi fevkalade sebepler yüzünden inşaatın uğrayacağı 

hasarlardan doğan zararlardan dahi müteahhit mes'ul olmıyacak. 

c) Bilumum su işleri ile su içinde veya su üstünde yapılan işlerde fevka
lade ahvalden doğan zarar ve hasar bedeli ile su baskınından mütevel
lit zarar ve ziyan bedelleri kısmen veya tamamen Umum Müdürlük ta
rafından tazmin olunabilir. Ancak bu nev'i zarar ve hasar bedellerini 
Umum Müdürlüğün tazmin edebilmesi için fevkalade ahvalin nelerden 
i.baret bulunduğu ve hangi zarar ve hasar bedellerinin ne gibi şartlar 
altında ve ne nisbette Umum Müdürlük tarafından ta~n olunacağı 
sözleşmelerde dereedilmiş bulunmalıdır. 

d) Bu maddeye göre inşaat ve ameliyatta hasıl olacak zarar ve hasarlar
dan doğan mesuliyetten kurtulması ve masrafın idare tarafından ka
bul edilmesi için müteahhidin, hadisenin vukuu tarihinden en geç 10 
gün içinde keyfiyeti yazı ile Umum Müdürlüğe bildirmesi şarttır. Mü
teahhidin isteği üzerine keyfiyet Umum Müdürlükçe incelenir. Umum 
Müdürlüğün tasvibine iktiran etmedikçe Müteahhide bir şey verilmez. 
Hadisenin vukuunda 10 gün geçtikten sonra müteahhidin zarar ve ha
sar tazminatı isternek hakkı kalmaz. 

Şu kadarki muvakkat kabulü yapılmış ve müteahhidin iş başındaki 
teşkilatı dağılmış olan işlerde Müteahhidin 10 gün içinde hasar ve za
rar vukuundan haber alması ve Umum Müdürlüğe müracaat etmesi 
mümkün olmadığı Umum Müdürlükçe tahakkuk ettiği takdirde bu 10 
günde müracaat kaydı, muvakkat kabulü yapılmış olan işlerde aran
maz. 
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İnşaat, sözleşmesi muvafık olarak bitince, müteahhidin Umum Mü
dürlüğe muvakkat kabul talebini havi vereceği istida veya telgraf üzerine 
yapılan inşaat, kontrol tarafından iptidai olarak tetkik ve muayene edilir. 
Muayene neticesinde inşaatın sözleşme ve şartnamesine uygun olarak ta
mamlandığı ve kabul muayenesinin yapılmasına bir mani bulunmadığı, 
kontroldan alınacak cevab ile tahakkuk eylediği takdirde kabul muame
leleri hakkındaki talimatname ve emirlere uyarak kabul komisyonu inti
hap ve tayin edilir. 

Kabul Komisyonları tarafından Müteahhit veya vekilinin buzuru ile 
yapılacak muayeneden sonra muvafık görüldüğü takdirde bir kabul za
bıtnamesi yapılır ve müteahhit veya vekilde bunları imza eder. 

Müteahhit veya vekili yazı ile yapılacak davete rağmen kabulde ha· 
zır bulunmazsa bu cihet zabıtnamede tasrih edilir. 

Kabul Komisyonunun teşkil ve inşaat yerine gönderilebilmesi, yapı
lan inşaatın kusurlu veya noksan kısımlan bedelleri yekfı.nunun, işin he
yeti umumiyesi bedelinin % 5 nden fazla olmamasına bağlıdır. 

Aynı zamanda, bu dereceyi geçmeyecek olan kusur ve noksanlarm, 
inşaatın işgal ve işletilmesine mani olmıyacak teferrüata münhasır olma· 
sı şarttır. 

Kabul komisyonu, vücuda getirilen inşaatın yazı ile mahiyetini, söz
leşme, şartlaşma ve fenni icaplara tevafukunu ve kabule şayan olup olma
dı~ tetkik eder. Bu tetkik neticesindE. yukarıdaki fıkralarda yazılı ku
sur ve noksanlann bulunduğunu tesbit ederse kabul :mbıtnamesini yap· 
makla beraber gördüğü kusur ve noksanların miliredatını gösterir bir lis
te tanzim ve bunların tamamlanması için lazım gelen müddeti tesbit eder. 

Kabul tarihinin tesbitini esas teşkil edecek olan muvakkat kabul ta
rihi, inşaatın muvakkat kabule salih bir halde ikmal edildiği tarih olup bu 
tarihi muvakkat kabul komisyonu tesbit ederek zabıtnameye geçer. 

Şu kadar ki mütahhit tarafından tamamlanması ve ıslah edilmesi 
lazım gelen noksan ve kusurlardan, fenni ehemmiyetleri itibariyle ikmal
Ierinden sonra bir tecrübe müddeti geçirmesi lazun gelenler bulunduğu 
takdirde işbu kusur ve noksanlann ikmalinden itibaren kati kabule ka
dar geçmesi lazım gelen müddeti de kabul komisyonu tesbit edip zabıtna
meye yazar. 

Muvakkat kabul zabıtnameleri, talimatnamesine tevfikan, tasdikten 
sonra muteber olur. 

Kabul komisyonunun tesbit ettiği kusur ve noksanlar, tayin olunan 
mabalde müteahhit tarafından tamamlanınazsa kabul tarihi, mezkfır 
mühletin bitamından sonra kusur ve noksanlann tamamlanmasına kadar 
geçen günler kadar tehir olunacağı gibi kusur ve noksanlann ıslah ve 
ilanal edilmesinin müteahhide tebliği tarihinden itibaren beş gün içinde 
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müteahhide tebliği tarihinden itibaren beş gün içinde müteahhit işe baş
lamaz, ve tebliğnarnede yazılı müddette fen icaplanna göre ikmal 
etmezse, Genel Müdürlük, bütün masrafı müteahhide ait olmak ve mü
teahhidin - varsa - alacaklarından ve teminatından sarf edilmek üzere 
bunları, Devlet Su İşleri arttırma, eksiitme ve ihale esaslarında yazılı 

usullerden birile yaptırmak selahiyetini haizdir. 

Müteahhidin sözleşmede yazılı kanuni iikametgahına posta ile gön
derilen mektuplar, müteahhidin şahsına tebliğ edilmiş sayılır. 

Aynı sözle~me dahilinde bulunan inşaat ve ameliyatın kısım kısım 
muhtelif zamanlarda ikmal edileceği sözleşmede gösterilmiş olursa ikmal 
edilen her kısım için - sözleşmede başkaca bir lrayıt olmadığı takdirde -
aynı veçhile muamele yapılır. 

Sözleşmenin tayin eylediği tarihte inşaatın tamamlandığının tesbit 
ve kabul muamelesinin yapılabilmesi için müteahhidin dilekçe ile vak
tinde müracaat etmesi lazımdır. Müteahhit müracaatı hususunda gecik
miş olursa veyahut inşaatı vaktinde kabule salih bir hale getirmemiş 
bulunursa, söz;leşmeye göre inşaatın bitmesi lazım gelen günde kontrol 
veya genel müdürlüğe mensup iki memur tarafından mahallinde inşaat 
tetkik edilerek o günkü vaziyet bir zabıtname ile tesbit edilir. Bu tetki
katta müteahhidin veya vekilinin bulunması lazımdır. 

Müteahhide yazı ile yapılacak tebliğata rağmen kendisi veya vekili 
gelmezse kontrol veya Genel Müdürlük bu tetkikatı resen yapar ve zabıt
namede bu cihet tasrih olunur. Yukarıda yazılan kusur ve noksanların 
ikmali için tayin olunan mühletin sonunda, müteahhit iştirak eylesin veya 
etmesin aynı surette yapılacak bir zabıt ile vaziyet Genel Müdürlük teş
kilatı tarafından tesbit olunur. 

Müteahhidin yaptığı inşaat ve ameliyat vaktinde tamamlandığı kon
trol teşkilatı tarafından yukanda zikredildiği veçhile tesbit olduğu halde 
kabul komisyonunun inşaat mahalline gitmesi ve kabulü yapması her 
hangi bir sebeple gecikirse kabul zabıtnamelerinde inşaat ve ameliyatın 
bilfiil yine yeni tarih kaydedilir. Ve bu tarih muvakkat kabul tarihi olur. 

Mukaveleye göre yapılması icap eden hamule tecrübesi veya sair bu
na benzer fenni tecrübelerin masrafı, sözleşmede aksi yazılı değilse, mü
teahhide aittir. 

Kabul komisyonu, müteahhidin yaptığı inşaatta tereddüdü mucip 
ahval görürse emniyet hususu için sözleşmede yazılı olmadığı halde her 
türlü masrafları müteahhide ait olarak mukavemet tecrübeleri yapılması 
isteyebilirler. 

Muvakkat kabul için yapılan muayenede fennen kabullerinde mahzur 
görülmeyen ve ancak kaldırılması mümkün olmayan veya fazla masrafı 
ve vakit ziyaına mucip olan kusur ve noksanlar görillecek olursa müte
ahhidin istihkak veya teminatından münasip görülecek bir miktar para 
kesilmek şartiyle iş böylece Genel Müdürlük tarafından kabul edilebilir. 
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Şu kadar ki bu gibi kusur ve noksanlann mahiyeti ve kesilecek paranın 
kabul raporunda gösterilmesi 18.zımdır. Müteahhit buna razı olmazsa her 
türlü masraf kendisine ait olmak üzere noksan ve kusurlan düzeltmeye 
ve kaldırmaya mecburdur. 

Teminat müddeti : 

Muvakkat kabul ile katı kabul arasmda geçecek müddete teminat 
müddeti denir. 

Bütün inşaat ve ameliyatta teminat müddeti usulen on iki aydır. 

Ancak işin hususiyetine göre teminat müddeti tezyit veya tenkis 
veya tamamen hazf olunabilir. 

Bu müddetler, ay hesabiyle mukavelede tasrih edilir. 

Teminat müddeti, inşaatın bir kısmı veya hepsi için kırk ve kırk 
birinci maddelerde söylenildiği gibi bir müddet uzatılabilir. 

Teminat müddetindeki daimi baJnm : 

Sözleşmede aksi yazılı olmadıkça daimi bakım. muvakkat kabul ta
rihinden itibaren Genel Müdürlük tarafından ele alınır. 

Kabul heyeti gecikirse kontrol, kabul heyeti beklemeden daimi bakı
ma başlar. 

Genel Müdürlükçe ele alınan bakım, sırf kullanma ve mevsim tesiri 
olarak lüzum hasıl olan küçük tamirlerden ibaret olduğundan bundan 
gayri bozukluklann müteahhit üzerindeki mesuliyeti vakidir. Buna bi
naen, müteahhidin sun'u taksiri yüzünden husule gelmiş her hangi bo
zukluk olduğu takdirde müteahhide kısa bir müddet zarfında bu anzanın 
giderilmesi yazı ile bildirilir. 

Müteahhit bu müddet z;arfında, bu anzayı ihaleye tevessül etmediği 
takdirde Genel Müdürlük müteahhit nam ve hesabına bu arızayı izale et
tirir. 

Kati kabul muamelesi : 

Kati kabul zamanın hululünde, muvakkat kabulde olduğu gibi aynı 
usul ve merasim dairesinde kati kabul komisyonu tayin olunur. 

Muvakkat ve kati kabuller arasında daimi bakım mahiyetinde müte
ahhit tarafından yapılması lazım gelen işlerin ve tamamlanması ıazım 
gelen eksik, kusur ve noksanların sözleşme icapları dairesinde yapılıp ya
pılmadığı kabul heyeti tarafından tetkik ve tesbit olunur. 

Daimi bakım hususunda müteahhldin bir güna mükellefiyeti yoksa 
kati kabul heyeti ancak, kati kabul esnasında iyi bir halde ve kabule şa
yan gördüğü tesbit edilmiş olan inşaatın teminat müddetinde istimalin 
intac ettirdiği aşınma ve eskimeden doğan vaziyetler hariç olmak üzere 
inşaatın fena yapılmış olmasını aks edilebilecek her hangi bir bozukluğun 
veya muvakkat kabulden sonra meydana çıkan bir kusur ve arızanm 
mevcut olup olmadığını tetkik eder. Teminat müddeti içinde müteahhidin 
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bütün veeibelerini ifa etmiş olduğu ve kendisine atf edilebilecek hiç bir 
kusur ve noksan veya anza görilimediği takdirde kabul zabıtnamesi ya
pılır. 

Şayet bu müddet içinde mesuliyeti müteahhide tevcih etmiyecek bir 
anza veya noksan vaki olmuş ise bu da ayrıca zabıtnamede yazılır. 

!şin kati kabulüne her hangi bir bal görüldüğü takdirde kabul beye
ti tarafından bu cibet hususi bir zabıtname ile tesbit ve Genel Müdürlüğe 
malfunat verilir. 

İnşaatta zuhur eden bozukluk ve arızalar halinde, icap ettiği tak
dirde . .... .. . inci maddede zikrediildiği veçbile teminat müddetinin ne mik 
tar uzatılınası lazım geldiğii tayin olunur. 

Teminatm geri verilmesi : 

Kati kabul komisyonunca tanzim olunan zabıtname, Umum Müdür
lük tarafından tasdik edildikten ve müteabhidin D. S. İ. ile her hangi bir 
ilişiği kalmadığı anlaşıldıktan sonra müteabhidin kati teminatı kendisine 
geri verilir. 

İşin taahhüt edilen vakitten evvel bitirilinesi : 

Müteahhit, bitirmeyi taahhüt eylediği tarihten evvel inşaat ve ima
latı bitirir ve kabulünü isterse Umum Müdürlük mukaveledeki bitarn tari
hini beklemeksizin muvakkat ve kati kabul muamelelerini yapar. 

Mukavelenin feshi : 

Müteahhit, mukavelenarnede tayin olunan veeibelerden her hangi bi
risine riayet etmediği takdirde Umum Müdürlükçe kendisine ihtarname 
yazılarak bir müdlet verilir. 

Bu mühlet, acele haller müstesna, İhtarnamenin kendisine tebliği ta
rihinden itibaren on günden aşağı olamaz. 

Bu müddet, mukavele müddetine müessir olmadığı gibi gecikme ce
zasına da mani değildir. 

Bu müddet içinde müteahhit, ilitarname hükümlerini yerine getir
mezse başka bir ihtar ve merasim yapınağa ve protesto çekrneğe ve hü
küm alınağa hacet kalmaksızın Umum Müdürlük, mukaveleyi fesh etme
ye selabiyettardır. 

Mukavele bu suretle fesh edildiği takdirde müteahhidin katı teminati 
para ise doğrudan doğruya, banka kefaleti ise bankadan tahsil edilerek; 
esham ve tahvilat ise borsada satılarak Umum Müdürlükçe irat kaydolu
nur. Fesih yüzünden husule gelecek D. S. 1. zararı kati teminat miktarını 
geçtiği takdirde geçen miktar kendisine ayrıca bükmen ödenilir. 

Geri kalan işlerin başka bir müteahhide ihalesinde bir kar hasıl 
olursa, mukavelesi fesh edilen müteahit, bu kardan hiçbir kar isteyemez. 
Bütün kar Umum Müdürlüğe kalır. 



MADDE 48 -

MADDE 49-

MADDE 50 -

Mukavelenin fesbinden sonra Umum Müdürlükçe tayin olunacak bir 
günde müteahhidin huzuriyle "hesap kesme sıtuvasyon" yapılır. Müte
ahhid gelmediği veya vekil göndermediği takdirde bu sıtuvasyon Urouro 
Müdürlükçe resen tanzim olunur. Müteahhidin bu hususta hiçbir itiraz 
hakkı olmaz. 

Hesap kesme sıtuvasyonuna göre müteahhidin bir alacağı çıkarsa, 

Umuro Müdürlüğün fesih dolayısiyle bir zaran olup olmadığı anlaşılm
caya kadar bu alacak tevkif olunur. 

Fesih halinde inşaat ve ameliyatın durmaması için Umum Müdürlük, 
müteahhidin tesisat, malzeme alacakları, ihzarat, alet ve edevat ve maki
nelerinden lüzuro gördüklerine el koyma selahiyetini haizdir. Bu takdir
de (50) inci madde hükümleri tatbik olunur. 

Miiteabhidin ölümü : 

Müteahhidin ölümü halinde Urouro Müdürlük mukaveleyi yok say
maya veya bir hafta içinde bu işe lazım olan tazminatı vererek taahhüdün 
yapılmasma talip olan varisiere aynı şartlarla devretıneye selahiyetlidir. 
Mukavelenin yok sayılması müteahhidin yaptığı işlerin kati hesaba ba
zırhnarak alacak ve vereceğin mahsubu yapıldıktan sonra iş bedelinden 
ve teminatından artacak olan alacağı mirasçılarına verilir. 

Müteahhidin iflası : 

Müteahhidin iflası veya her hangi bir sebeple mahkemece müteah
lıidin işlerinin tesviyesi veya sanatını yapmaktan mene karar verilmesi 
hallerinde mukavele bozulur. Ve teminat, Umum Müdürlükçe irat kaydo
luoarak ( 47) inci maddeye göre muamele yapılır. 

~lukavelenin feshi halinde illet ve edevatm D.S.t. tarafından satın 
alınınası : 

Mukavelenin feshi halinde müteahhit, Umurn Müdürlüğün müsaade
sini almaksızın iş başındaki tesisatından hiçbirini bozup yerinden kal
dırmak ve iş başında mevcut malzeme, alet ve edevat makinelerden her 
hangi birini başka yere götürmek veya başkasını satmak veyahut her 
hangi bir surette şantiyede değişiklik yapmak bakiona haiz değildir. 

Bu hususun temini için Umurn Müdürlük, lüzuın gördüğü takdirde, 
şantiyelere el koyarak müteahhit teşkilabm iş başından uzaklaştırmak 

hakkına haizdir. 

Umum Müdürlük bu tesisatı, malzeme ocaklanm, isaratı ve a.Iat ve 
edevatı ve makineleri satın almak istediği takdirde iliale birim fiyatıariyle 
veya fiyatı mevcut değilse 36 ncı madde hükümlerine göre kararlaştın
lacak fiyatlarla satın alma hakkına haizdir. 

Şayet Umum Müdürlük bu tesisat ve malzemeyi ve alat ve edevat 
veı:ıaireyi satın almak istemezse müteahhit, Umum Müdürlük tarafından 
tayin edilen müddet içinde bunları şantiyeden çıkarmaya mecburdur. 
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İhtilaflann halli : 

Ameliyat ve inşaatın devamı esnasında ve nihayet kati hesapıann 

müteahhit arasında zuhuru melhuz ihtilaf aşağıda kaydedilen muameleye 
tabi tutulur. 

Müteahhit, kontrolu bu husustaki karanın tebellüğ ettiği tarihten 
itibaren 30 gün içinde itirazlarının mahiyet ve sebeplerini ihtiva eden bir 
mektup ile Umum Müdürlüğe müracaat eder. Umum Müdürlük bu mektubu 
aldığı tarihten itibaren üç ay içinde işi inceliyerek bu husustaki karanın 
müteahhide bildirir. 

Müteahhit kendisine üç ay içinde cevap verilmediği veya verilen ce
vaba razı olmadığı takdirde bu müddetin geçtiği tarihten veya verilen ce
vabın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde Ankara'da ait ol
duğu mahkemeye müracaat eder. Aksi takdirde kararı kabul etmiş sa
yılır. Ve bir daha hiçbir güna itiraza hak ve selahiyeti kalmaz. 



Teşkilat ve Işletme Işleri Komisyonu Raporu 

Yüksek heyetinizin komisyonomuza vermiş olduğu mevzulann tetkiki için komisyonu
muz 20/1/1954 tarihinde toplanarak Başkanlığa İhsan Ceyhun, raportörlüğe Mustafa Kas
nakoğlu ve katipliğe de Korkut Özalp'ı seçerek müteaddit toplantılar akdetmiş ve mesaisini 
26/1/1954 akşamı ikmal etmiştir. 

Gündemin ilk madclesi : 

1 - Bölge ve Şube hudutlan ile bunların merkezlerinin tesbiti işi idi. 

Bu mevzudaki çalışmalara merkezce hazırlanmış olan pl8.nın ve her Şube Müdürünün 
merkeze göndermiş olduğu tekillin tetkik edilmesiyle başlanarak bu hudutlann tesbitinde 
aşağıda yazılı prensipler üzerinde mutabakata varılmıştır : 

a) Bölge hudutlarının tesbitinde nehir havzai meyahiyelerinin esas alınması, mülki tak
simat hudutlannın da ihmal edilerniyecek birer faktör olduğu ve bazı ahvalde bu a.roillerin 
havzai meyahiye prensibine galip geldiği görülmüş ve bu gibi hallerde bölünen havzaların bi
rer ünite teşkil etmelerine bilhassa dikkat edilmiştir. 

b) Bugünkü iş hacmimiz ve yannki inkişaf durumumuz göz önünde bulundurularak 6200 
sayılı kanunun teşkilat mekanizmasının tesir sahasının bölge hudutlannın tesbitinde bir 
amil olduğu görülmüştür. 

c) Bu hudutların tesbitinde sahanın haddinden fazla büyütülmesiyle işlerin aksamasına 

meydan verilmediği gibi sahaların küçültülmesi ve bölge adetlerinin çoğaltılması suretiyle 
memleketin temin edemiyeceği çapta nazari bir teşkilat kurulmasından çekinilmiştir. 

d) Bölge merkezlerinin, havzanın iş merkezi sıkJetine yakın olması kadar, bölgenin yol 
muvasala sisteminin merkezinde bulunması ve aynı zamanda bölge tcşkilıltının ikmal merkezi 
olması dolayısiyle de havzanın en imkanlı şehri olması icabettiği kanaatine varılmıştır. 

e) Şube Başmühendisliği hudut ve merkezlerinin tesbitindeki esaslar, bölge hudutla
rının tesbitindeki esaslara müşabihtir. 

2- Bu mülahazalarla tesbit edilen bölge ve şube adetleriyle hudutlarını gösteren harita 
ilişiktir. Buna göre 10 bölge Müdürlüğü ile buna bağlı 30 adet şube başmühendisliği ilidası dü
şüni.ilmüştür. 

a) Birinci Bölge Müdürlüğü : Saha itibariyle bugünkü Birinci Şube Müdürlüğü mıntı
kasıdır. Ancak, Sapanca gölü ve !zmit körfezinin de bu bölgeye ithali ve buna mukabil tama
men Eğe bölgesinin bir parçası olan Edremit körfezinin bu bölge hudutlan haricinde bıra
kılması uygun mütalaa edilmiştir. Bölge merkezi İstanbul olarak düşünülmüştür. Bu düşünce
ye sebep, havza merkezi sudetinde ve muvasala yolları merkezinde mıntıkanın en imkanlı şeh
ri olduğu kadar bütün Türkiyenin en büyük ikmal merkezinin ve ithal limanının !stanbul şeh
ri olmasından dolayı, burasının bölge merkeziolması zaruridir. Edirne, Bursa ve Balıkesir'de 
üç şube Başmühendisliği ihdası düşünülmüştür. 
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b) İkinci Bölge Müdürlüğü : Bir çok bakunlardan bir bütün olan ve birbirinden ayrıl
masına imkan bulunınıyan Ege bölgesini hayjdir. Bu düşünce iledir ki Edremit körfezi de bu 
bölge hudutları içerisine alınmıştır. Başlıca Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes hav
zaları ile Muğla vilayetinde münferİt küçük havzalardan teşekkül eder. Bölge merkezi !zmir'dir. 

Denizli, Aydın, Salihli ve İzmir'de 4 şubeba~mühendisliği ihdası zaruri görülmüştür. 

c) Üçüncü Bölge : Sakarya nehri ile Filyos çayı havzalarını havi olan bu bölge merke
zi Eskişehir'dir. Bolu, Eskişehir ve Adapazarında olmak üzere 3. ~ube Başmühendisliği ihdası 
zaruri görülmüştür. Sakarya'nın menba kollarını nbir kısmının V. Bölge hudutları içinde bı
rakılmasında zaruret ve fayda görülmüştür. 

d) Dördüncü Bölge : Bugünkü 7 nci ve 10 uncu şube müdürlükleri hudutlarını havi 
olan IV. bölge merkezinin Konya olması ve Antalya, Myon ve Konya olmak üzere 3 şube baş
mühendisliği ilidası uygun görülmüştür. 

e) Beşinci bölge : Bu bölge Niğde ınıntıkası kapalı havzası ile Kızılırmağın Orta Ana
dolu'dan geçen bir parçasını havidir. Bütün Kızılırmak havzasının bir tek bölge hududu içine 
alınmasının imkansızlığı görülmüş ve gerek yol muvasala şebekesi ve gerekse mülki taksimat 
göz önünde bulundurularak, bu bölgenin hudutları tesbit edilmiştir. Bölge merkezi Ankan 
olup Kayseri ve Ankara'da birer şube Başmühendisliği kurulması, komisyonumuzca uygun 
mütalaa olunmuştur. 

f) Altıncı Bölge : Bugünkü 6. Şube Müdürlüğü hudutlarını havidir. Gerek karakter 
ve yol muvasala sistemi ve gerekse bu bölgenin Fırat havzası ile bir alakasının bulunmaması 

bakımından Gaziantep ınıntıkası bu bölge hudutları dışında bırakılmıştır. Bölge merkezi Ada
na olup Silifke, Adana, Maraş ve Hatay'da olmak üzere 4 şube Başmühendisliği kurulması 
uygun mütalaa olunmuştur. 

g) Yedinci Bölge : Bu bölge, Yeşilırmak ile Kızılırmak (orta kısmı hariç) havzalarını 
havidir Kızılırmağın bu bölgede kalan kısımları birer ünite teşkil eder mahiyettedir. Bölge 
merkezi Samsun olup, biri Tokta, diğeri de Samsun olmak üzere 2 şub e Başmühendisliğini ha
vidir. 

h) Sekizinci Bölge : Murat havzası ile Fırat'ın Keban boğazından aşağı olan kısmını 
havidir. Bölge merkezi ile şube Başmühendisliklerinin tesbitinde, bilhassa yol vaziyeti ile mill
Id taksimat gözönünde bulundurıılmuştur. Havzanın iş merkez-i sıkleti düşünülerek bölge mer
kezinin Malatya olmasını teklif ederiz. Şube Başmühendislikleri merkezi Muş, Elazığ ve Ma
latya'dır. 

i) Dokuzuncu Bölge : Bu bölge yukarı Fırat havzası ile başlıca Çoruh ve Aras nehir
leri havzalarını havidir. Bölge mmerkezi Erzurum olup, merkezleri Erzurum, Trabzon, Iğdır 
ve Erzincan olmak üzere 4 şube Başmühendisliğini havidir. 

j) Onuncu Bölge : Van gölü kapalı havzası ile, Dicle nehri havzasını ve Fırat'ın bir ko
tunu havidir. Gerek yol muvasala sistemi ve gerekse yeraltı su mevzularının bu mıntakada 

mütekasif oluşu Urfa mıntıkasının da bu bölge hudutları içine alınmasını zaruri kılmıştır. 

Bölge merkezi Diyarbakır olup, biri Van, diğeri de Diyarbakır'da olmak üzere 2 şube Başmü
hendisliğinin ihdası uygun görülmüştür. 

3 - Komisyonumuz bilhassa şube başmühendislikleri adetlerinin çoğaltılması hakkın

da bazı ilgili Şube Müdürlerinin talepleri ile karşılaşmıştır. Bugünkü iş durumuna göre bu 
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adetlerde herhangi bir değişikliğin yapılamıyacağı kanaatindeyiz. Şube başmühendislikleri 
emrinde ihtiyaca uygun adette kısım mühendislikleri ilidas edilerek, ihtiyacın karşılanabilece
ği ve her bölgedeki kısım mühendisliği adetlerinin ilgili bölge müdürü tarafından tespiti lazrm 
geleceği neticesine varmıştır . 

ll - Merkez ve taşra teşki.)Atı kuruluşu : 

A) Merkez teşkilatı : 6200 sayılı kanunun vazifeler bölümündeki işler nazan itibara alı
narak, aynı kanunun teşkilat bölümündeki esas~ar dairesinde, teşkilat çizilmiş bulunmaktadır. 
Merkezce hazırlanmış olan teşkilat şemasma daire başkanlıklarma birer dosya şubesinin, 

bundan başka, idari işler dairesinde bir istatistik şubesi ve bütün daire başkanlıkları ile ilgili 
bulunmasından dolayı, doğrudan doğruya Umum Müdürlüğe bağlı bir laboratuvar şefliği ilida
sı zaruri görülmüştür. 

B) Taşra teşkilatı : 

1 -Bölge Müdürlükleri : Kanunun vaz~feler bölümündeki işler nazan itibara alınarak, 
aynı kanunun teşkilat bölümünde 19. ve 20. maddelerindeki kuruluş ve sorumluluklar gözönün
de bulundurularak merkez teşkilatma mütenazır Bölge Müdürlükleri teşkilat şeması hazır

lanmıştır. Bu şemanın hazırlanmasında, merkez teşkilatından farklı olarak : 

a) Bölge istimlak işlerinin çok büyük bir hacim ve ayn karakter taşımasından dolayı, 
bu büronun doğrudan doğruya Bölge Müdürlüğüne bağlanması, 

b) Ayniyat Saymanlığı işlerinin büyük bir hacim ve teşkilatı havi olmasından dolayı 

doğrudan doğruya Bölge Müdürlüğüne bağlanması, 

c) Jeolog, ziraat mühendisi ve avukatm muhtelif bürolan ilgilendiren mesaisi bulun
masından dolayı da, doğrudan doğruya Bölge Müdürlüğüne bağlanması ve uygun mütalaa 
edilmiştir. 

d) Bölge Müdürlüğünün amiri ita olmasından dolayı bölge merkezi haricinde şube baş
mühendislerinin ve bölge merkezinde de idari işler şefinin tahakkuk memurluğunu ifa etme
si düşünülmüştür. 

e) Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrasının Umum Müdürlüğe tahmil ettiği vazifeterin böl
gelere terettüp eden kısımlannı yürütmek maksadiyle bölge proje bürosunda bir İçmesuyu .Iş
leri Masası ilidasının zaruri olduğu görülmüştür. 

f) Bölgenin muhtelif yerlerinde arazi üzerindeki }{esin etüd ve harita işlerini yapacak 
olan etüd postalannın, Bölge Etüd ve Planıama Şubesine bağlı olmasının lazım geleceği nazarı 
itibara alınmıştır. 

2 - Şube Başmühendislikleri : Kısım ve işletme mühendislikleri ile bir merkez teşkila
tını havi olan bu başmühendisliğin inşaat, işletme, muamelat, muhasebe, istimlak, makine ve 
anbar servisleri mevcut olup emri altındaki kısım ve işletmelerin idare ve ikmal merkezidir. 

3 - Kısım Mühendislikleri : !şin icabına göre yalnız inşaat kontralluğu işlerini yapabi
leceği gibi, yalnız işletme işlerini veya bunların heyet-i umumiyesini de birlikte yapabilir. Su
lama işletmelerinin, sulama işletme mühendisliği namı altında doğrudan doğruya Şube Baş
mühendisliğıııe bağlanması ve bir Başmühendislik ölçüsündeki sulamalarm da !şletme Başmü
hendisliği namı altmda Bölge Müdürlüğüne bağlanması, işin hususiyet ve ehemmiyetine binaen 
uygun görülmüştür. 
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4 - Bölgelerdeki su işleri mevzularının mahiyeti, kesafeti ve işletmelerin nevi ve adedi, 
taşra teşkilat şemalarınm birbirinden farklı olmasını intaç eder. Bu bakımdan kanunun 19. 
maddesi ruhuna uyarak her Bölge Müdürü kendi ınıntıkasındaki iş hacmini nazan itibare ala
rak verilen şemadaki esas prensipler dairesinde kendi kadrosunu hazırlaması uygun görülmüş
tür. 

5 - Etüd planlama, inşaat ve işletme işlerimizin yürütülmesine lüzumlu teknik per
sonelin yetiştirilmesi için açılacak kuralann program esaslannın kanunun 7. maddesindeki mü
şa vere heyetince hazırlanmasını teklif ederiz. 

m - Mütedavil sennayeU işletmeleri talimatnamesi : Kanunun 40. maddesine göre ku
rulabilecek olan mütedavil sermayeli işletme m üesseselerinin kanunun ruhuna uygun olarak 
serbest çalışabilmeleri, hazırlanan talimatnarnede esas tutulmuş, ancak kanunun 30. madde
sinin (b, d ve ğ) fıkralannda Bölge Müdürlerine tahmil edilen vazifeterin ifası ve kanunun 20. 
maddesine göre kendi romtakasında Umum Müdürün mümessili bulunmasından dolayı, tali
matnarnede belirtilen muayyen ahvalde, Bölge Müdürünün teknik murakabesine tabi olması
nın zaruret olduğu görülmüştür. Mütedavil sermayeli işletmeler halinde idare edilecek sulama
lann, kanunun 27. maddesinde tarif edilen kısmı ve alıştırma sulama devrelerini ikmal ederek 
tam su1ama devresine girmiş olmasının kurulacak müesseselerin istikbali bakımından faydalı 
ve zaruri olduğu millahaza edilmiş ve bugünmevcut su1ama işletmelerimizden yalnız Mene
men ovası sulamasının mütedavil sermayeli bir işletme haline getirilebileceği görülmüştür. 

IV - Su1ama işletmesi talimatnamesi : 

Halen tatbik edilmekte olan su1ama işletme talimatnamesinin, 6200 sayılı Devlet Su İş
leri Umum Müdürlüğü kanunundaki hükümleregöre yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli gö
rülecek tashihlerin yapılması lüzumlu görülmüş ve bu millahaza ile hazırlanan "su1ama işlet
mesi talimatnamesi" raporumuza ekli olarak sunulmuştur. 

V - Memur konutlan hakimıda talimatname : 

4626 sayılı kanunun 5. maddesi gereğince hazırlanıp Vekiller Heyetinin 3/1/1945 tarih 
ve 3/3516 sayılıkaran ile onaylanan memur konutları hakkındaki yönetmelik, millhak bütçeli 
idarelerce bu maksatla yaptınlmış ve yaptın lacak olan konutlar mezkur yönetmeliğin hü
kümleri dışında bırakıldığından hükmi şahsiye ti haiz millhak bütçeli Devlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğünün memur ve çeşitli hizmetillerine tahsis olunacak konutlar hakkında ayrıca bir 
talimatnamenin hazırlanması zarurl görülmüştür. 

Bu maksatla raporumuza ekli olarak sunulan (Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü me
mur ve çeşitli hizmetlilerine ait konutlar hakkında talimatname) komisyonumuzca tanzim 
kılınmıştır. 

VI - İşletmelerimizin gün geçtikçe büyüyerek inkişaf etmekte bulunması karşısında, 
devlete halk arasındaki münasebetlerin tesbiti ve hakların tayinini hedef tutan su haklan iş
letme kanunu tasarılannın bir an önce hazırlanarak kanuniyet kesbetmesine çalışmak ve bu 
suretle bugün mevcut olan boşluklann dolmasını temin etmek, komisyonumuz azalarının tam 
ittifakla vardıklan bir neticedir. 
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EKİ: 

1 - Bölge ve şube hudut ve merkezleri ni gösterir plan. 

2 - Teşkilat şemalan. 

3 - Mütedavil sermayeli işletmeler talimatnamesi. 

4 - Sulama işletmesi talimatnamesi. 

5 - Memur konutları hakkındaki talimatname : 

MADDE 1 

MADDE 2 

Devlet Su işleri Müdürlüğüne bağh mütedavil 
sermayeli işletmeler Talimatnamesi 

Memleketin muhtelif yerlerinde vücuda getirilmiş olan su işleri te
sislerinin işletmelerini temin maksadı ile 6200 sayılı kanunun hükümleri 
dairesinde Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne bağlı ve bölge Müdürlük
lerinin teknik murakabesi altında mütedavil sermayeli işletmelerin kurul
maları kabul edilmmiştir. 

lşletmenin mütedavil sermayesi 

a) Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü bütçesine konulan tahsisatdan bir 
veya bir kaç defada verilecek manlağlardan. 

b) 2.ı) fıkrası ile verilen sermaye iki misline baliğ oluncaya kadar safi 
hasılatın sermayeye ilavesinden terekküp eder. Sermayenin iki misll
lini aşan hasılat fazlası Umum Müdürlük bütçesine devredilir. 

MADDE 3 - İşietmeye devir ve tahsis olunan tesisler ile arazi, binalar, demir baş-
lar ve diğer aynı ha.klann muhasebe kayıtlarına göre kıymetlendirilmiş 
miktarlan işletmenin sabit sermayesini teşkil eder. 

MADDE 4 Tesis olunacak işletmelerin sarfiyatı, 6200 sayılı kanunun 45 nci 
maddesinde yazılı olduğu veçhile, Muhasebe-i Umumiye kanununun, Ar
tırma, Eksiitme ve İlıale kanunu hükümlerile Divan-ı Muhasebat vizesin
den müstesnadır. 

Tahsis olunan sermayeden, işbu talimatname ile tesbit olunan esas
lar dairesinde istifade olunur. 

MADDE 5 - İşletmelerde her sene yapılacak işler için, bu talimatnamede yazılı 
hükümlerin ihtiva ettiği esaslar dahilinde işletme Müdürü tarafından bir 
proğram tesbit edilerek bu proğrama göre bütçe tanzim olunur. Bu tak
vim yılının başlangıcından iki ay evvel Bölge Müdürlüğnün mütalaası alı
narak Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne gönderilir. Bu proğram ve 
bütçe Umum Müdürlüğün tasdikinden sonra meriyet mevkiine girer. 
1/0cak tarihine kadar tasdik ve tebliğ edilmeyen teklif bütçesi tasdik 
olunmuş addolunur. 

MADDE 6 - Mali sene Ocak ayının birinde ba§lar. 
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MADDE 7 -

MADDE 8 

İşletme Müdürü işletmenin her türlü umurundan resen mesuldür. 

Müdür "Sulama İşletmesi Talimatnamesi" hükümlerine tabi olup 
nıezkür talimatnarnede sözü geçen bölge Müdürü selahiyetini haizdir. 

Ancak sulama münavebe cetvellerinin tasdiki veya tasdikti münave
be cetvelleri üzerinde herhangi bir tadilat yapılması romtıkasında bulun
duğu Bölge Müdürlüğüne aittir. 

Muhasiplik vazifesi, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü kadrosuna 
dahil memurlardan seçilecek ve alelusul tayin edilecek mesul muhasipler 
tarafından ifa edilir. 

Mali muamelattan işletme Müdürü ve mesul Muha.sip müştereken 

mesuldürler. 

MADDE 9 - Hiç bir işletme, tasdikli bütçesindeki tahsisat haricinde sarfiyat ya-
pamaz. Tahsisat harici sarfiyat yapa.nlar şahsen mesul ve zamindirler. 

MADDE 10 - Mesul muhasibin vazife ve selahiyetleri: 

MADDE 11 - İşletme Müdürü verilen sermayenin ita amiridir. Kaybubetinde aynı 
işi vekili yapar. 

MADDE 12 - İşletme Müdürü, Geçen maü seneye ait mesa.i raporu ile plançosunu 
en geç 1/Nhıana kadar Umum Müdürlüğe ve bir nüshasını da bölge Mü
dürlüğüne gönderrneğe mecburdur. 

MADDE 13 - Müteferrik ve müstacel işlerde sarfedilmek üzere işletme Müdürlü-
ğünce tayin olunacak mutemede (500) liraya kadar avans verebilir. Mu
temet, aldığı avansdan sarfettiği mebaliğe ait evrak-ı müsbiteyi nihayet 
üç ay zarfında işletmenin mühasebesine verrneğe mecburdur. Bu yolda 
mahsup muamelesi ifa olunroadıkça ikinci avans verilmez. Mutemet işin 
bitarnını müteakip avans bakiyesini derhal iade ve iptale mecburdur. An
cak işletme Müdürünün göreceği lüzum üzerine mütemedin üzerindeki 
avanstan evrakı müsbitesi mukabilinde mahsup edilen kısım kadar mntf'
mcde yeniden avans verilmesi caizdir. Avans paıradan işçi yövmiyeleri 
hariç olmak üzere memur ve müstahdemlere ücretlerine karşılık veya üc
retlerine mahsuben hiç bir para verilmez. 

MADDE 14 - İşletmenin hesap işleri, Maliye Vekaletince tanzim ve tamim edilmiş 
olan "sabit ve mütedavil sermayeli müessese ve idarelere mahsus hesap 
talimatnamesi" hükümleri dairesinde yürütülür. 

MADDE 15 - İşletme için yapılacak alım, satım, inşa, tamir, kiraya verme, kirala-
ma, tab ettirme ve sair diğer işler işletme Müdürünün riyaseti altında me
sul muhasip ve bir teknik elemanın iştirakile teşekkül edecek üç kişilik 
bir komisyon tarafından yapılır. 

Komisyon azaları ve alakalı memurlar bu işlerde işletmenjn menfaat
larını en iyi koruyaca.k bir şekilde hareket etmekle mükelleftirler. Müsta
cel işlerde bedeli (1000) liraya kadar olan alelumum masraflar sonradan 
esbabı mucibe ile komisyon kararına bağlamak suretne işletme Müdürü 



tarafından resen yapılabilir. Alelumum mübayaa işlerinde icabına göre 
Vilayet veya kaza merkezlerindeki alakah ticarethane, firma veya acen
telerin en az ikisinden yazılı teklif alınması mecburidir. Ancak yedivahit 
hali bu hükümden müstesnadır. Tahriren fiat alındıktan sonra doğrudan 
doğruya sipariş verileceği gibi lüzumu halinde komisyon narnma bu esas
lar dahilinde hareket edilmek üzere komisyon azası arasında seçilecek bir 
zat ile işletme Müdürlüğünce münasip görülecek diğer bir memurun izamı 
suretiylede mübayaa ve onbeşinci maddenin başında gösterilen diğer işler 
yapılabilir. Bu iki memurun yapacakları işler hakkında ittihaz edecekleri 
kararların komisyonca tetkik ve tasdiki lazımdır. Aksi tkdirde yapılan 
muameleler batıl ve lıükümsüzdür. 

MADDE 16 - Bilumum alım ve satım ve onbeşinci maddenin başında sayılan diğer 
işlerde işin mahiyetinin ve evsafının, nerede ve kimlerle pazarlık edildi
ğinin, en son müsait fiatın kimler tarafından verildiğinin, müsavi fiat ve
rildiği takdirde tercih sebeplerinin komisyon kararlarında sarih olarak 
gösterilmesi mecburidir. 

MADDE 17 - (1000) liraya kadar olan inşaat ve tamirat için keşif ve proje tanzi-
rni mecburi değildir. Zaruri ve acele ahvalde (30000) liraya kadar tami
rat işleri, proje ve kat'i hesaplan işin hitamında tanzim edilmek suretile 
madde onbeşdeki hükümler dairesinde yaptınlır. 

MADDE 18 - Bütçe dahilinde fasıldan fasıla yapılacak münakaleler için keyfiyetin 
Umum Müdürlüğün tasdikine iktira.n ettirilmesi lazımdır. Maddelerde ya
pılacak münakalelerde komisyonca ittihaz olunan karann sonradan Umum 
Müdürlüğe bildirilmesi kafidir. 

MADDE 19 - Işletmelere verilecek mütedavil sermaye umumi işletme masraflan-
na tabsis olunur. İşletmelerin memur ve da.imi müstahdemlerinin maaş ve 
ücretleriyle harcırahları Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Bütçesindeki 
tertiplerinden verilir. 

MADDE 20 - İşletmenin varidatı şunlardır: 

a) Mükelleflerden tahsis olunacak amortisman ve işletme ücretleri 
(amortisman ücretleri aynen Umum Müdürlüğe devrolunur.) 

b) Arazi satışla.rı ve kiralarından alınan bedeller. 

c) Lüzumu kalmayan veya burdalaşan menkul ve gayrimenkullerin satış 
bedelleri. 

d) Taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen müteahhitler
den alınacak gecikme cezaları, tazminat ve irat kaydolunan teminat 
akçeleri. 

e) Müteahhitlere mukaveleleri gereğince kiraya verilecek veya satılacak 
malzeme, Alat, edevat ve depo vesaire kira ve satış bedelleri. 

f) Umum Müdürlük bütçesinden yapılacak y~dımlar. 

g) Cari hesapların getireceği faizler. 

k) Teberrular ve diğer çeşitli varidat. 
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MADDE 21 - Bütçe esaslan dahilinde işletmenin daimi müstahdemlerine meccanen 
senede bir defa biri yazlık ve diğeri kışlık olmak üzere iki takım resmi el
bise, iki kasget, iki çift ayakkabı ve iki senede bir palto verilir. !cabı hale 
göre iş elbisesi, çizme, muşamba, meşin ceket vesaire gibi giyecek eşyası
da verilebilir. 

MADDE 22 - Zamret halinde kira ile tutulacak veya kiraya verilecek bina ve ara-
ziye icar bedellerinin müteakip senelere sirayet ettirilmesi caizdir. Bu 
müddet üç seneden fazla olamaz. 

MADDE 23 - İşletmenin paraları, devlete ait bankalarda., bu bankaların bulunma-
dığı yerlerde Milli Bankalarda açılacak cari hesaplarda bulundurulur. Lü
zum ve ihtiyaca göre işletme kasasında (3000) liraya kadar para bulun
durulabilir. 

MADDE 24. - İşletmenin ayniyat muhasebesi ayniyat talimatnamesi hükümleri da-
hilinde yapılır. 

MADDE 25 - İşletme Müdürü on beş günü geçmiyen muvakkat memuriyet veya 
mezuniyeti halinde memurlardan birini tevkil edebilir. On beş günden faz
la sürecek ayrılmalarda Müdüriyete mütaallik bilcümle vazifeler, işletme 
MTtdürünün teklifi ve Umum Müdürlüğün tasvibi ile tayin olunacak Vekil 
tarafından ifa olunur. Vekil veka.leti zamanına ait bütün işlerden mesul
dür. 

MADDE 26 - İşletmenin yevmiyeli müstahdemlerinin usulü dairesinde tayini ve 
vazifelerinden çıkanlmaları işletme MUdUrUnUn selWyeti dahilindedir. 

MADDE 27 - İşletme memur ve müsta.hdemleri çocuklannın tahsillerini yapmalan 
için en yakın mekteplere gidip gelmeleri Umum Müdürlüğün müsaadesi 
ile, işletme vesaiti ile temin olunabilir. 

MADDE 28 - 6200 sayılı kanunun 47 nci maddesinin verdiği selahiyete binaen ha-
zırlanmış olan işbu talimatname neşri tarihinden muteberdir. 
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Sulama Işletmesi Talimatnamesi 

I - TEŞKllAT VE V AZİFELERİ : 

MADDE 1 - İnşaatı ikmal olunupta. halkın istifadesine açılan sulama şebekeleri, 
(Sulama İşletme Mühendisliği) namı altında Şube Başmübendisliklerine 
bağlı bir işletme Mühendisinin, ve Şube Mühendisliği vüsatmdaki sulama 
işletmeleride, (Sulama İşletme Başmühendisliği) namı altmda Bölge Mü
dürlüklerine bağlı bir işletme Başmühendisinin idaresi altında işletilir. 

MADDE 2 - !şletme teşkilatı; umumi olarak tarlalara lazım olan suyun mehazdan 
alınıp tarlalara kadar getirilerek dağıtılmasım, sulamadan artan suyun 
tahliye şebekesi vasıtasi.yle sulama sahasından uzaklaştırılmasım, bil
umum sulama tesislerinin ve bu tesisler üzerinde bulunan imalatın tamir, 
bakım ve islahını ve muhtemel bozulmalara karşı korunmasını temin ile 
mükelleftir. 

MADDE 3 İşletme Başmühendisinin vazifeleri: 

a) İşletme teşkilatının teknik, idari ve mali ve bütün işlerini idare 
etmek, 

b) Şebeke ve sınai imalatın tevsii, islahı ve bakımı veya tamirine ait 
etüdleri yaptırmak ve keşiflerini düzenliyerek sulama mevsimi hari
cinde inşaatım tamamlamak, 

c) Şebekedeki su zayiatını önlemek ve asgari su ile ammi istifade çare
lerini araştırmak ve sıtma tevlit edebilecek su birikintilerini ve kaçak
lannın önüne geçmek, 

d) İşletme memurlannın vazifelerini sürat, intizam ve ciddiyetle yap~ 
malarına nezaıret etmek, 

e) Sulama mevsiminden evvel sulanacak araziyi tesbit etmek, 

f) Sulama mevsiminden evvel sulanacak araziyi tesbit ettirerek münave
be cetvellerini tanzim ve Bölge Müdürlüğüne tekiifte bulunmak, 

g) Tasdikli münavebe cetvellerine göre sulamanın muntazam bir şekilde 
yapılmasını temin etmek, 

b) Mesaha işlerinin doğru yapılmasına dikkat etmek, ve maddi hatalan
mn ta.shihi için yapılan müracaatlan tetkik etmek, 

i) Tarife yapılmasına esas olacak malfımatı muntazaman toplayıp Bölge 
Müdürlüğüne vermek, 

j) Çiftçinin durumu ile ilgilenerek sulamanın verimini artırma çarelerini 
aramıak, 

k) Sulama personelinin teknik bilgisinin arttırılmasına lüzumlu tedbir
leri almak, 

113 



MADDE 4 -

MADDE 5 -

114 

1) Sulama mıntakasmda tahliye ve drenaj sisteminin maksada uygun ola
ra.k çalışmasını temin etmek, 

m) İşletme ile ilgili bilurouro rasatları yaptırmak, kanal sarfiyat mesa
halannı yaptırarak sulama sahalarına göre senelik sulama modelleri
ni hesap etmek ve bunlann neticesinden müteakip senelerde istifade 
etmek. 

İşletme Mühendisinin vazifeleri : 

a) İşletme Başmühendisinin 3. maddede belirtilen işlerden vereceklerini 
yapmak, 

b) Kısmı dahilindeki sulama manzumesinin iyi bir halde bulunmasını te
min etmek, 

c) Münavebe cetvellerinin muntazam bir surette tatbikini temin etmek, 
d) Sulama esnasında muhtelif kanallarm sarfiyatını kontrol altında bu

lundurarak sulamanın bir intiza;m dairesinde devamını temin etmek, 

e) Çiftçi kanallannın ve bunlara ait imalatın sulama başlamadan evvel 
yapılmasını temin etmek, 

f) Muhtelif sul81ma senelerinin yekdiğerleriyle mukayesesİ için her sene 
sulanan salıayı tesbit ve sarfolunan su miktannı hesap etmek, 

g) Sulama mesahalannın zamanmda ve doğru olarak yapılmasını temin 
etmek, 

h) Sulama esnasında vaki şikayetleri tetkik ve halletmek, 

i) 

j) 

k) 

L) 

a) 

b) 
c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

İşletme esnasında muhtelif kanallardaki su irtifalannı ve tekabül et
tiği sarfiyatı günü gününe kaydettirip neticelerini hesaplamak, 

Kısmı dahilindeki rasat işlerini takip ve temin etmek, 

Sulama mevsiminden evvel çiftçinin su ihtiyacını tesbit etmek, 

Kısmı dahilindeki inşa ve tamir işlerine nezaret etmek, 

Sulama ustalarının vazifeleri : 

Kendilerine verilen arazi ve kanal manzumesini iyice tanımak, 

Şebekenin iyi halde muhafazasına dikkat etmek, 

Sulama münavebelerini günü gününe tatbik etmek, 

Kanal dahilindeki su seviyelerini tesbit edilen saatlerde mesaha ede
rek seviyeyi kontrol ve tanzim etmek, 
Tarla dahilindeki sularnalann muayyen saat ve miktarda devamını 

temin etmek, 
Münavebe müddeti zamınında sulanarnıyan tarlaları mucip sebepleriy
le birlikte süratle işletme Mühendisine bildirmek, 

Sulanan sahanın ölçülmesinde mesaha postalanna yardım etmek, 
Sulamadan sonra ufak arnele postalariyle yapılması mümkün tamira
tm yapılmasına nezaret etmek, 
!şletme Mühendisinin şebekenin iyi bir halde muhafazası veya islahı ve 
tamiri için vereceği diğer vazifeleri yapmak, 



MADDE 6 

MADDE 7 

SavakçıJann vazifeleri : 

a) Sulama ustalannın verecekleri cetvellere göre kanallara su vermek ve 
kanallardaki suyu istenilen seviyede tutabilınek için lüzumlu kapak 
maınevralannı yapmak, 

b) Kanallardaki ar12ıalan gidermekle beraber süratle sulama ustalanna 
haber vermek, 

c) tınalatın temizlenmesi, yağlanması, boyrunması ve diğer ufak tamira
tı gibi işleri yapmak, 

d) Sulama ustalannın işletme ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak, 

Bekçilerin vazifeleri : 

a) Bilurouro sulama tesislerinin verilecek talimat dairesinde muhafazası
nı temin etmek, 

b) Sulama ustalannın işletme ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak, 

ll - SULAMANIN YAPILMASI ŞEKLİ : 

MADDE 8 - Sulamaya talip olan çiftçi her sene sulama mevsiminden evvel ilan 
edilen müddet içinde numunesini işletme Mühendisliğinden aJacağı beyan
nameyi doldurarak İşletme Mühendisliğine verrneğe mecburdur. 

MADDE 9 Toplanan malumata istinaden her kanalın sulayacağı sahaya lüzum-
lu olan su miktan, zayiatiyle birlikte hesap olunarak kanalın geçirebile
ceği azami sarfiyat miktarına göre kaç saat işlemesi lazım geldiği ve han
gi münavebe devresinde su alacağı tesbit olunur. 

MADDE 10 - Münavebe cetvelinin tanziminde, bir münavebe devresinde ve ilan 
olunan zamanda ve meşru mazerete istinad etmek şartiyle sulanannyan 
tarlaların sulanabilmeleri için iki münavebe devresi arasında bu ihtiyacı 
karşılayabilecek muayyen bir müddet nazan itibara. alınır. Münaıvebe cet
vellerinde bu müddetlerin gösterilmesi zaruridir. 

MADDE 11 - Yukanki esaslara göre tanzim olunacak münavebe cetvelleri Bölge 
Müdürlüğünce tasdik edildikten sonra, gereği !şletme Başmühendislikle
rince yerine getirilir. Tastikli münavebe cetvellerinin birer nüshası Umum 
Müdürlüğe gönderilir. 

MADDE 12 - Sulamamn başlıyacağı tarih, mahallin şeraiti ve senenin sulak veya 
kurak olmasma göre Bölge Müdürlüğünce tesbit ve her kanalın işleme 

devreleri, tarihleri köy ihtiyar heyetleri vasıtasiyle halka ilan olunur. 

MADDE 13 - Sulama başlamadan evvel çiftçinin sulayacağı yerler görülerek, çiftçi 
tarafından açılması gereken kanallarla diğer tesviye ve tanzim işlerinin 
ikm8.1 edilmiş olup olmadığı kontrol edilir. Ağızlıkların muntazam şekil
de ve etrafındaki araziye zarar veriDiyecek tarzda yapılması şarttır. 

MADDE 14 - Sulama esnasında sulama personelinin vazifeleri başmda bulunup 
bulunmadıkları İşletme Mühendisi tarafından sık sık kontrol edilir. 
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MADDE 15 - Sulamanın tatbiki esnasında gerek sulamanın şekli ve gerekse müna-
vebe hakkında yapılan yazılı ve şifahi müracaatları İşletme Mühendisi 
ilgilileri çaığırarak dinler ve kani olduğu takdirde !şletme Başmühen

disliğine gerekli tekliflerde bulunur. 

MADDE 16 - Su tarlaya evvelce hesap edilen miktar ve zamanda verilir. Sulanan 
tarlalarm hangi saatlerde ve ne miktar su aldığı, sulama ustalan tarafm
dan sulama mesaha defterlerine muntazaman kaydedilir. 

MADDE 17 - Sulama esnasında her kanaldaki su irtifaları muayyen saatlerde tes-
bit ve kontrol edilir. Bu seviyelere göre işletme merkezinde kanalların 

sarfiyatı ve tarlalara verilen su miktarı hesaplamr. 

MADDE 18 - Sulamanın sonunda yapılacak mesahalara istinaden o sene zarfında 
sulanan arazi kadastro planı üzerinde işaretlenir. 

MADDE 19 Her sene göl, baraj veya regülatörden alınan su miktarına nazaran 
beber dekar tarlaya isabet eden su miktarı hesap oluna.cak tarlalara veri
len mecmu su ile mukayese ve nafi su ile zayiat miktarları tesbit olundu
ğu gibi yedekler ve arklar üzerinde de ayni ameliyeler yapılarak arneli 
modüller hesaplamr. 

MADDE 20 - Sulama !şletme Başmühendislikleri veya sulama işletme Mühendis-
likleri; sulama mevsimi sonunda, o yıl zarfında yapılan sulama neticesine 
göre, sulanmış olan mahsullerin cinslerini, sahalarını, tahakkuk ettirilen 
sulama ücretlerini, numunesi Umum Müdürlükçe tesbit edilecek olan su
lama neticeleri cetvelleriyle, sulama neticeleri icmal cetvellerine ge
çirilerek bu husustaki mütalaaları ile birlilde Bölge Müdürlüklerine gön
dermekle mükelleftir. 

Bölge Müdürleri bu cetveller üzerinde gerekli tetkikleri yaparak mü
talaasiyle beraber birer nüshasını Umum Müdürlüğe gönderirler. 



Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Memur 

ve çeşitli hizmetlerine ait konutlar hakkında 

TALİMA TN AME 





MADDE 1 

MADDE 2 

MADDE 3 

MADDE 4 

MADDE 5 

MADDE 6 

MADDE 7 

Devlet Şu Işleri Umum Müdürlüğü memur ve 
çeşitli hizmetiiierine ait konutlar hakkinda 

Talimatname 

I - Umumi hükümler : 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü memur ve çeşitli hizmetlerine tah
sis edilmiş ve edilecek veya bu gaye için yaptınlmış veya yaptınlacak ko
nutlar 4626 sayılı kanunun 5 nci maddesine dayanılarak hazırlanan bu ta
limatname hükümleri gereğince idare edilir. 

1 nci maddede yazılı konutlar Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü adı
na tesçil edilir. 

Konutların boşaltılması halinde anahtarlar ayniyat muhasibine tes
lim edilir. Ve bu teslim keyfiyeti bir zabıtla tevsik edilir. Eksikler varsa 
tazmini cihetine gidilir. 

Bu talimatnameye uygun iş görmeyenler hakkında kanunu takibat 
yapılır. 

ll - Konutlann idaresi 

1 nci maddede yazılı konutlar bölgelerde bölge müdürünün, müteda
vil sermayeli işletmelerde işletme müdürünün gözetimi altında ayniyat mu
hasipleri tarafından idare edilir. 

m - Konutlarm dağıtılması ve konutlardan faydalanacaklar 

1 nci maddede yazılı konutlardan Umwn Müdürlük memur ve çeşitli 
hizmetiileri faydalanırlar. Ancak görevi icabı olarak bu konutlarda otur
maları gerekenler dışta kalmak, üzere, diğer memur ve çeşitli hizmetlllerin 
bu konutlardan faydalanabilmeleri için o yerde kendisinin kan ve kocası
nın konut veya akarı bulunmamasına bağlıdır. Her konut bir memura ve
rilir. 

Konutların kimlere verilmesi lazım geldiğini bölgelerde bölge müdür
leri mutedavil sermayeli işletmelerde de işletme müdürleri tayin eder. 

Her bölgede veya mutedavil sermayeli işletmede konutlan işgal eden 
memur ve çeşitli hizmetlllerin binalan işgalleri tarihinden itibaren bir haf
ta içinde işgal edenlerin adları ile memuriyet unvanlannı ve işgal ettikleri 
binalann listesini bölge ayniyat muhasibi bölge mesul muhasibine vermek
le mükelletir. 

Bu konutlarda oturanlar yanianna ancak kendisinin veya kan, koca
sının usul ve furuğu ile üçüncü dereceye (üçüncü derece dahil) kadar hı-
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MADDE 8 

MADDE 9 

sunlannı ve örf, adet ve ahlak. kaideleri bakımından korumak ve bakmak 
mecburiyetinde bulunduğu kimseleri karşılığında kira almamak şartiyle 
alabilirler. 

Başkalannı oturtamazlar. 

IV - Kiranın tayin ve tahsili 

1 nci maddede yazılı konutlann aylık kiralan bölge müdürü, mesul 
muhasip ve ayniyat muhasibinden müteşekkil bir komisyon marifeti ile o 
şehir veya kasabadaki mümasili resmi konut kiralarma kıyasen takdir 
edilir. Takdir edilen bu kıymet Umum Müdürlüğün tasdiki ile katiyet kes
beder. 

Kiralar memur veya çeşitli hizmetlilerin aylığının ödenmesi sırasında 
kesilmek suretiyle peşin olarak tahsil olunur. Ücretliler ve yevmiyeliler bi
nayı işgal ederken aylık kirayı peşinen ödemeye mecburdurlar. Bunun için 
kendilerine konut tahsis edilen memur ve çeşitli hizmetiiierin adlarmı ve 
memuriyet unvanlannı aylık, ücret veya yevmiyelerini ve kira miktarlan
nı gösterir cetvellerin onanmış bir sureti ayniyat muhasipleri tarafından 
ait olduklan mesul muhasipliklere verilir. 

Konutlann anahtan ilk aylık kiranın tamamının veya aybaşına kadar 
olan kısmının tahsilinden ve 15 nci madde gereğince teslim muamelesinin 
tamamlanmasından sonra kiracıya verilir. 

Kirayı kesmeyen mesul muhasipler kirayı ödemekle mükelleftirler. 

MADDE 10 - Kiracılann aylıklanndan kira bedeli kesen mesul muhasip tahsil etti-
ği paraları gösterir müfredatlı listeyi bölgelerde bölge müdürüne müteda
vil sermayeli işletmelerde de işletme müdürüne tasdik ettirir ve hususi 
defterine işler. 

V - İdare, bakım, tamir ve kiracılann vazifeleri 

MADDE ll - Konutlarm tahakkuk edecek her nevi vergi ve resimleri Devlet Su İş
leri Müdürlüğünce ödenir. 

MADDE 12 - Konutlarm alelade kullanılmasının gerektirdiği (musluk ve cam tami-
ri gibi) ufak tefek tamirler kiracıya aittir. ldarece lüzumu sabit olan diğer 
tamirleri idare yapar kiracı bunJann yapılmasma engel olamaz. 

MADDE 13 - Kamu vazifesinden çıkan veya çıkarılan Vekalet emrine alınan, işten 
menedilen, umumi veya hususi hükümlere göre memurluktan çıkarılma
sına karar verilen, başka yere tayin olunan memur ve çeşitli hizmetliler 
bu muamelelerinin tekemmülü tarihinden itibaren : 

. . . . . . . . . hükümlerine riayet etmiyenlerle bu talimatnamenin 
( .... ) ncü maddesinde yazılı haklan kaybedenler, bölge müdürü veya mü

tedavi! sermayeli işletmelerde işletme müdürü tarafından keyfiyetin ken
dilerine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde; 



2 - Memurlarm ölümü halinde, aile fertleri ölümün vukuu tarihinden 
itibaren 3 ay içinde konutlan ı5 nci maddede yazılı esaslar dairesinde 
boşaltmağa ve anahtarlannı ayniyat muhasiplerine teslim etmeğe mecbur
durlar. Memurun ve çeşitli hizmetlinin alıvalinde yukanki hükümlere göre 
konutun boşaltılmasını gerektirecek bir durum olunca o memur veya çe
şitli hizmetlinin mensup olduğu bölge müdürüne mutedavil sermayeli işlet
melerde işletme müdürüne haber verilir. 

MADDE ı4 - Bu talimatnarnede yazılı haklan haiz olmayanlar veya 6 ncı madde-
de yazılı yetkili makamıann bu talimatname gereğince verecekleri tahsis 
müsaadesi olmadan konutları işgal edenler hakkında bölgelerde bölge mü
dürünün mütedavil sermayeli işletmelerd~ işletme müdürünün müracaatı 
üzerine vali ve kaymakamlarca 2311 sayılı kanun hükümleri uygulanarak 
konut hemen boşaltılır ve haklannda aynca kanuni takibat yapılır. 

MADDE 15 - Konutlara giriş ve çıkışlarda bu talimatnameye bağlı örneğe göre tes-

MADDE ı6-

lim ve teseli üm belgesi düzenlenir (örnek : 1,2) Bu belgeler girişte kira 
sözleşmesini çıkıştada geri verme ve ibrayı tazammun eder. 

Son Hükümler 

Bu talimatname neşri tarihinde yürürlüğe girer. 

Geçici madde : 

ı - Bu talimatnamenin yürürlüğe girdiği tarihte 8 nci maddede yazılı 
kiradan daha aşağı bir bedelle kiraya verilen konutlann kirası o maddede 
yazılı hadde çıkarılır. 

2 - Bu talimatnamenin yürürlüğe girmesinden önce ı nci maddede 
yazılı konutlarda oturan memurlarla ve çeşitli hizmetlilerle kira sözleşme
si yapılmış ise müddetinin bitiminde, yapılmamış ise hemen talimatname
nin 15 nci maddesine bağlı bir örnek numaralı tutanak düzenlenir. 
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(Örnek 1) 

.......... ..;. .......... ./. ............... tarihli ve .................. sayılı Bakanlar Kurulu karan ile 
yürürlüğe konulan talimatnameye bağlı Devlet Su !şleri Umum 
Müdürlüğü memurlan ve çeşitli hizmetllleri konutlanna giriş tesellüm 

Kiralayan memunın 
Adı 

Memuriyet ünvanı 
Konuta giriş tarihi 

Kiralanan konutun 
İli 
nçesi 
Mahallesi 
Sokağı 

Konut No. 
Daire No. 
Tesbit olunan aylık kirası 
Kiralanan konutla beraber 
teslim olunan demirbaş eş
yanın cinsi, nev'i 

Kiralanan konutun ve de
mirbaş eşyanın şimdiki va
ziyeti 

Kiralanan kısımda veya 
demirbaş eşyada mevcut 
noksanlıklar 

tutanağı 

Yukarda mahalle, sokak, konut ve daire sayısı yazılı konutu yukarda 
yazılı haklan ve aşağıda yazılı şartlada tesellüm ettim. 

1 - Kiraladığım konutu, iyi şekilde kullanınağa ve memur konutlan
nın kullanış şekline dair olan talimatnameye riayet etmeği, 

2 - Kiraladığım konutu boşaltmak zorunda kaldığım takdirde tesel
lüm ettiğim şekil ve hakda 6 ncı maddede sözü geçen yönetmeliğin 3 ncü 
maddesinde yazılı memurlara teslim ve mevcut demirbaş eşyayı aldığım 
gibi geri vermeği ve eksiklerini tamamlamağı ve konutun teferruat ve mü
temmim cüzüleri zayi olur, veya miltat üzere kullanılmaktan mütevellit 



noksan haricinde kıymetlerinde eksiklik bulunursa bunları değerleri ile 
tazmin etmeği ve idare isterse eski hale getirmeği aksi halde belediyeden 
gönderilecek 3 bilirkişi tarafından t esbit edilecek zarar karşılığının hükme 
hacet kalmaksızın maaşımdan kesilmek suretiyle öderneğe şimdiden mu
vafakatim olduğunu, 

3 - Konutu, talimatnamenin 15 nci maddesi gereğince geri vermeden 
terkettiğim takdirde veya konutta oturduğum müddetçe yaptığım zarar 
ve hasar hakkında da yukarıdaki madde hükmünün uygulanmasını, 

4 - Konutun içinde ve dı şında konutun asli şeklini değiştirmemeği, 

5 - Sarfedeceğim elektriğin , havagazının ve suyun parasının hana 
ait olduğunu, 

6 - ......... ..;. .......... ./.. ............. tarihli ve .................. sayılı Bakanlar Kurulu karan 
ile yürürlüğe konulan talimatnamenin hükümlerine tamamen riayet et
meği, 

Taahhüt ve yukarıda yazılı hükümleri aynen kabul eylediğimi şimdi
den beyan eylerim. 

Kiracımn 

İsmi, Memuriyet ve çeşitli hizmet ünvanı 
İmzası 

Yukandaki imzanın ve ismi ve memuriyet unvam yazılı dairemiz me
murlarından olduğu tasdik olunur. 

Dairesi Amiri 

.......................................... 1linin ... ............... ..... ................... llçesinin ....................................... ma-
hallesinin .......................................... sokağında kain ... ............... numaralı konutun (. .......... . 
numaralı dairesinin) yukarda yazılı baklarla ............ / .. ......... ./ ............... taribinde 
teslim edildiğini ve imzasının yukanya alınarak dairesi amirine tasdik et
tirildiğini gösteren tutanaktır. 

Memurun mensup olduğu idarenin 
bu işe nezaret eden memuru 

Teslim alan memur 

Hizmetli 

Not Bu örneğe bedeli kiracı tarafından verilmek üzere gerekli Be
lediye ve damga pulları yapıştırılacaktır. 
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(Örnek : 2) 

.......... ..;. .......... .;.. .............. tarihli ve .................. sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 
yürürlüğe konulan talimatnameye bağlı geri alma tutanağı 

Kiralaya.ıı memunın 

Adı 

Memuriyet unvam 
Konuttan çıkış tarihi 
Kiralanan konutwı 
ili 
Uç esi 
Mahallesi 
Sokağı 
Konut No. 
Daire No. 
Kiralanan konutla beraber 
tesellüm olunan demirbaş eş
yanın cinsi; nev' i 
Kiralanan konutun ve demir
baş eşyanın şimdiki durumu 
Kiralanan kısmın veya de
mirbaş eşyanın (1) No. lu 
örneğin ikinci maddesinde 
yazılı üç bilirkişi tarafından 
tesbit olunan noksanlığı ve 
bunlann para tutan olarak 
karşılığı , ............................................................................................................. . 

Yukanda yer ve numarası yazılı konutun mahsus hanelerinde göste
rilen halile tesellüm edildiği gösterir tutanaktır. 

Ayniyat Muhasibi Konutu geri veren memur Hizmeti i 

N ot : Konutta her hangi bir eksiklik veya zarar görüldüğü takdirde 
bu tutanak imzalanmadan önce (1) No. lu örneğin ikinci maddesinde yazılı 
(3) bilirkişi getirilerek noksan ve zarar ve para olarak tutarlan bir tuta
nakla tesbit ettirilir. Ve o maddeye göre işlem yapılır. 



4 Numarali Komisyon Raporu 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü teşkilat ve vazüeleri hakkındaki 6200 sayılı kanun 
28/2/954 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, sözü geçen kanun geçici 1 nci ve 2 nci maddelerin
de yazılı hUBUBlarm yerine getirilmesi için, aşağıda yazılı olduğu şekilde hareket edilmesi ko
misyonumuzca uygun görülmüştür. 

1 - Kanun geçici birinci maddesinin şumulüne giren, teahhüt, mukavele, borç, alacak 
ve diğer mevcutlada intaç edilmemiş davalar istihsal olunmuş ilaroların D. S. !. ye devredil
mesini sağlamak maksadı ile icap eden muamelelerin ifası için, bunların nelerden ibaret oldu
ğuna dair gerek şube gerekse merkez teşkilatınca listelerinin tanzim edilmesi icap etmektedir. 

Bu listeler mevcut mukaveleleri ve alınmış her türlü teminat, verilmiş avansları, açıl
mış davalan ve alınmış ilamlan, istiml8.k dolayıaile bankalara yatırılmış paralan ve tahakkuk 
etmiş olmasına rağmen ödenmemiş her türlü tazminatı ihtiva etmelidir. 

2 - Bilcümle menkul malların devrini sağlamak üzere, şubeler gerek demirbaş gerek
se müstehlik malzeme icmal cetvellerini, m er kez ise sadece demirbaş icmal cetvelllerini, üç 
nüshası mu'tadı veçhile Vekalet Malzeme Müdürlüğüne gönderilmek üzere altı nüsha olarak 
hazırlayacaklardır. 

Vekalet Malzeme Müdürlüğüne gönderilecek işbu cetveller en geç 25/2/954 de mezkfi.r 
müdürlükte bulundurulmalıdır. Cetveller doldurulurken daire ismi olarak Su !şleri Reisliği 

merkez veya şube adı yazılacaktır. Diğer sütunlar ayniyat usullerine uygun olarak doldurula
caktır. 

Cetvelin altına D. S. !. idaresine devredilmiştir ibaresi konulacaktır. 

3 - Kanun geçici ikinci maddesi şumulüne giren gayri menkul ve tesislerin devrini 
sağl:ı.mak üzere bu güne kadar gerek merkez gerekse şubelcrin faaliyetleri dola:psilc ilgili bu
lunduğu bütün tesis ve gayri menkullere ait cetveller en kısa bir zamanda D. S. t. ye gönderil
melidir. 

Bu cetveller, tapUBu mevcut olan ve olmıyanlar için ayrı ayrı tanzim olunacaktır. Tapu
su mevcut gayri menkul ve tesislerin tapu kayıtlarının D. S. t. narnma tescil için ilgili daireler 
nezdinde usulüne uygun olarak ifası icabeden-muamelelere teşkilatm alakalı dairelerince te
vessül edilecektir. Tapusu mevcut olmıyan gayri menkul ve tesislerin D. S. 1. narnma yeniden 
tapuya bağlanması hususunda icabeden muameleler için de aynı şekilde hareket edilecektir. 

Bu itibarla, gerek tapusu mevcut olan gerekse yeniden tapuya tescil ettirilecek olan gay
ri menkul ve tesisler işin mevcut mevzuata göre lüzumlu bilcümle malfunat yukarda zikredilen 
cetvellerde gösterilecektir. Ancak, tapusu mevcut olanlara ait tapu tarih ve numarası mutla
ka zikredileceği gibi yeniden tapUBu çıkarılacaklarm kıymetlerinin muhasebe kayıtlarına veya 
tahmine müsteniden yazılmış olduğuda tasrüh edilecektir. 

4 - Komisyonumuz ikinci bir vazüe olarak verilen matbu evrak mevzuunu da müzake
re etmiş ve bunların ilişik listede gösterilenleri ihtiva etmesi hUBUBunda karara varmıştır. 
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!şbu evrakın gerek tiplerinin ve gerekse adetlerinin tayin ve tesbiti keyfiyetinin, ileri
deki çalışmalar sırasında, her dairenin kendi ihtiyaçlarının fiilen meydana çıkmasından sonra 
yapılmasının uygun olacağı sonuncuna vanlmıştır. Diğer taraftan, halen anbarlarda mevcut 
olupta ekli listeye dahil evraklardan bir kısmının yeni teşkiHlt tarafından da kullanılmasının 

mümkün olduğu neticesine vanldığı gibi, bütün bu evrak-ı matbuanın bir anda bastırılmıyacağı 
ve binaenaleyb noksan kalanlarında peyderpey tab'ı cibetine gidilmesi mümkün görülmüştür. 

Ancak müstacel bir mahiyet arz eden tezkere yazmaya mahsus başlıklı kağıtlar için iki 
boy ve Daire Reisiikieri ile Umwn Müdürlüğe doğrudan doğruya bağlı müdürlük müşavirlik
ler ve Bölge Müdürlükleri ile şube baş mühendislikleri için ceman beş adet olmak üzere muhtelif 
tipler tesbit edilmiştir. 

Teşkilat şemasında görülen ve doğrudan doğruya Umwn Müdürlüğe bağlı olan işletme 
müdürlükleri için tip tesbit edilmemiştir. 

re) 

4 Numaralı Komisyonca tanzim olunmuş matbu evrak listesi 

ı - Resmi başlıklı teskere kağıdı 2 boy üzerinden (Umwn Müdürlük Reisiikierine gö 

2 - Evrak kayıt defterleri (gelen ve giden) 

3 - Posta ve telgraf zimmet defterleri (Adli ve teahbütlü) 

4 - Evrak zimmet defteri 

5 - Dosya kayıt defteri 

6 - Tahsisat defteri 

7 - Bütçe defteri 

8 - Sarfiyat müfredat defteri 

9 - Aylık masraf müfreda t cetveli 

10 - Eksiitme işlemi bilgi kağıdı 
ll - ödenek lüzum müzakeresi 

12 - Sözleşme 

13 - Eksiitme şartıaşması 

14 - Birim fiat cetveli 

15 - Tahlil fiat cetveli 

16 - Genel şartname 
17 - Muhtelif talimatnameler 

18 - Su İşleri Umumi Fenni Şartnamesi 

19 - Sitüasyon 

20 - Yapı durum cetveli 

21 - !ş beyannamesi (özel ve tüzel) 

22 - Plan ve teçhizat beyannamesi 

23 - Müteahhit karnesi 

24 - Yeterlik belgesi kararı 

25 - Müteahhit karnesi karan 
26 - Müteahhit k:ıymetlendirme raporu 



27 - Kat'i ve muvakkat kabul mazbatalan 

28 - Kat'i ve muvakkat kabul teklif varakalan 

29 - Sulama beyannamesi 

30 - Sulama neticeleri cetveli 

31 - Sulama neticeleri icmal cetveli 

32 - Yıllık işletme masraflan cetveli 
33 - Sulama tahakkuk cetveli 
34 - Arazi sulama defteri 

35 - Sulama mesaha defteri 

36 - Santral yevmiye defteri 

37 - Tesis masrafları cetveli 
38 - Otomobil seyrüsefer defteri 

39 - Mucip (tayin, kadro çıkarması, asaıet tasdiki hastalık, izin) 

40 - Kadro defteri (esas ve el) 
41 - Kadro ve sicil fişi 
42 - Harita fişi 
43 - Yıllık yağış cetveli 
44 - Maaş ve ücret bordrosu 
45 - Yevmiye bordrosu 
46 - Nakit ita emri 
'47 ~ Avans ita emri 
48 - Avans senedi 
49 - Harcirah beyannameleri (geçici görev ve daiınl görev, aile yolluğu) 

50 - Çocuk beyannamesi 
51 - Vakit kullanma· cetveli 
52 - Maaş defteri 
53 - Avans defteri 
54 - Anbar yevmiye defteri 
55 - Demirbaş esas defteri 
56 - Anbar esas defteri 
57 - Yollama bordrosu 
58- Ayniyat makbuzu 
59 - !stek ve çıkış belgesi 
60 - Terkin modeli 
61 - Tadat cetveli (demirbaş, müstehlik) 
62 - !cmal cetveli (demirbaş, müstehlik) 
63 - Takeometre defteri 
64 - Nivelman defteri 
65 - Makta defteri 
66 - Puvantaj defteri 
67 - Sürveyan yevmiye defteri 
68 - Attaşman defteri 
69 - Yeşil defteri 
70 - Röleve defteri 
71 - Eşel defteri 
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5 Numarali Komisyon Raporu 

Umumiyetle dilekleri ve hususiyle birim fiatları üzerindeki teklifleri incelemeye memur 
edilmiş komisyonumuz; gerek şube müdürü arkadaşların raporlarında zikrettikleri hususlan 
ve gerekse bizzat komisyonumuza gelerek serdettikleri mütalaalan, birer birer incelemiştir. 

Cem'an 86 dilek ve müracaat toplanmış olup bunlardan ı6 adedi aidiyeti dolayısiyle 2 
nci komiayona intikal ettirilmiştir. 

Mütebaki mevzular; bir birim fiat ve umumi dilek mahiyetinde olduklarından raporumu
za iki bölüm olarak dercedilmiştir. Heyet-i Umumiyeye arzolunur. 

ı - Birim fia.tlarla. ilğili mevzular : !ntikal eden hususlar, mevcut birim fiatı birim fi
atı bulunmayan ve tatbikatta noksan, eksik ve sarahat olmadığı için bir takım anlaşmazlıkla
ra yol açan mevzular olduğundan komisyonumuz bunlan geçen sene alınan kararlan da göz 
önünde bulundurularak kendi görüşü ile izah etmiştir. Bu görüşlerimizde varılan neticel~re bel
li başlı 8.mil ve mesnetler şunlardır : 

a) Hiç bir suretle her hangi bir kUlfet ve angarya tahmil etmemek maksadiyle yaptın
lan her iş karşılığının behemhal verilmesi. 

b) ödenen bedelierin mümkün mertebe realiteye uyacak şekilde formüle edilmesi. 

c) Bilhassa en çok anlaşmazlıklara yol açtığından takdire bırakılan klasifikasyon ve 
elestikiyetten kaçınılması. 

d) Tatbikleriyle hesaplara intikalinde en az formalite istemesi 

e) Birim fiat ve ilgili notların tariflerinde sarahat ve sadelik bulunması. 

f) Nihayet Vek8.lete arzedilmiş bir ihale mevzuunda tatbikatı güçleştirecek nüans fark
lannın kale alınmaması 

ı - Bütün naldiye fiatlannın bir araya topl.a.nması : 

Birim fiat cetvelinin 36, 37, 38 nci sabifelerinde 7322, 7323, 7324, 7325, Poz numaraların
da gösterilen makine ile nakliye fiatlannın taallfıku itibariyle 4 ncü sahifedeki A taşıma fiatla
rı babsına geçirilmesinin muvafık olduğu, 

2 - Stabilize malzeme için ayn bir kesafet emsa.li tayini : 

Birim fiatındaki cetvele stabilize malzemesinin tasrihen emsal konulması 

3 - Taşıınada naldiye vasıtası, işin bosusiyetiııe göre, değiştirildiği takdirde tahmil ve 
tahliyenin ne suretle verileceği : 

!şin icabı olarak taşıma vasıtası değiştiği takdirde tahmil tahliyenin analizde nazan iti
bare alınması 

4 - N akliye fia.tla.nnda değişiklik yap ıl ması : 

ı953 Senesindeki kongrede de ileri sürüldüğü ve buna göre 1953 yılı birim fiat cetvelle
rinde gerekli tadilatın yapılmış olduğu görülmüştür. Yapılmış olan bu tadilatın tatbikattaki 
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mahzurları hakkında henüz kafi miktarda kanaat elde edilmediğinden bu fiatların bu ~ene de 
tatbikine devam edilmesi. 

5 - Hayvan sırtmda taşıma fiatının uzun mesafeler için de tatbik edilmesi : 

Birim fiat cetvelinin 4 ncü sahifesinde poz No. 7103 de hayvan veya insan sırtında 

nakliye fiatının tetkikinde bu fiatın son fıkrasındaki f mesafesi iki nokta arasındaki rakam 
farkının iki mislinden fazla olamaz) tabirinin, bu formülün uzun mesafelere tatbikine imkan 
vermemekte olduğu görülmüştür. Bu itibarla adı geçen cümlenin kaldırılmasİyle 7103 No. lu 
pozun uzun mesafelere de hayvan ve insan sırtında nakliyeler için kullanılabilir hale sokulmuş 
olacağı 

Bu fiatla ilgili olarak 7 nci sahifedeki 13 numaralı notu (her hangi bir nakil vasıtasiyle iş 
yerine yakın bir yere nakledilen bir malzemenin oradan tekrar hayvan ve insanla iş başına nak
ledilmesi hali 7103 Poz. numaralı fiatın tatbikini icap ettirmiyeceği gibi bazen kum ve taş 
ocaklarında malzemenin aktarma mecburiyetleriyle de bu fiatın tatbiki istenem ez.) şeklinde 

değiştirilmesi. 

6 - İdare treyleri ile mütealıhide ait veya mütealıhide verilen idare malı maıkinala
rın taşınması halinde fiat yapılması : 

Makina komisyonu tarafından alınan karar tasvip edildiği takdirde buna göre yeni fi
atlar yapılması. 

7 - İdare makinalariyle yapıJan hafriyat fiatlarında fiata dahil bulunan taşuna me
safesinin (25) metre olarak ka.t'i şekilde konmaması : 

İdare tarafından verilen makinalar önceden malfun olmadığı cihetle Bom tulleri ve do
layısiyle toprağa atış mesafesi olan (L) tulü bilinmediğinden birim fiatta (25) olarak gösteri
len bu mesafenin bilahare tayin edilmesi uygun görülmüştür. Bu itibarla projeye göre (L) me
safesinden daha uzakta yapılması icap eden depo, imla ve seddelerde bu mesafeden fazlası için 
ait olduğu pazlardan ödeme yapılması, ancak taşıyıcı makina idarenin olduğu takdirde müte
akip (L) mesafesi dahil) 9 kuruş nakliye, taşıyıcı makina müteahhidin olduğu takdirde (10) 
kuruş cıvannda bir bedel verilmesi, bu vaziyetlerde robriz ve aktarma namı altında her hangi 
bir bedel verilmemesi ve bu esasa göre birim fiattaki nakliyelerin değiştirilmesi. 

8 - Temel kazılarına hafir ve depo arasındaki irtifa farkı ileri sürüler k ayrıca bir be
del istenmesi : 

Temel kazılarında derinlikten dolayı güçlük karşılığı bilurouro bedeller zarnlara dahil 
olduğundan ayrıca bir bedel verilmesi varit görülmemiştir. Ancak bunu tavzih maksadiyle sa
hife 5 not 3 e bunu ifade eden bir sarahat verilmesi. 

9 - İhzarat fiatlarına % 15 ilAvesi : 

Birim fiat cetveli ll nci sahifesinin 1 _ a notunda (mukavelenin feshi veya proje deği
şikliği dolayısiyle inşaata kalbedilmeyen ihzarat bedelleri, pazlarm ihale tenzilatına tabi tu
tulması suretiyle ödenir.) Denilmektedir. 

Böyle bir halin vukuunda 7201 poz No. lu çimento hazırlanması ihzarat fiatında yapıl
dığı gibi diğer ihzarat fiatlarına da % 15 müteahhit karı konulduktan sonra ihale tenzilatma 
tabi tutulması suretiyle ödenir, ve 1 a notunun buna göre tashihinin uygun görüldüğü 
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ıo - Nakliye bedellerinin ihzaraia da tatbiki : 

Bu husus birim fiat cetveli (ı953 baskı) sahife 5 Not ı de ihzarata şamil olduğu tasrih 
edilmiş olmakla bu hususta bir değişiklik yapılmasına lüzum olmadığı 

11 - El ile yapılan kazılann temel kazılarmda olduğu gibi toprak, l<üslcülük ve kaya 
olarak tasnif edilmesi : 

Tatbikatta bilhassa toprak cinslerinin birbirinden ayrılması güç olduğundan klas nis
betinin tayin ve takdirinde idare ilc müteahhitler arasında anlaşmazlık çıkmaktadır. Aynı hal 
kaya ve sert kaya için de varittir. Mutavassıt birer fiat alınmak suretiyle alelumum bütün 
hafriyat cinslerini toprak, küskülük veya kaya olarak yalnız üç gurupta mütalaa etmek müm
kün ve zaruridir. Buna göre birim fiatların ve notların tadil edilmesi ve küskülük için sahife 
45 deki 26 numaralı not mealinde bir kaydın konulması 

ı2 - Dere yataklarmda mevzü olarak tesadüf edilen ~ iabakalan dolayısiyle mü
teaJıhitlerin küskü hafriyatı pozunun tatbiki isteklerinin önlcnnıek üzere birim fiatuıa bir not 
i.J.3.vesi : 

Müteahhitler hafriyat esnasında tesadüf ettikleri gravye veyahut kaya parçaları dolayı
siyle küskülük hafriyat pozunun tatbikini talep etmekte olduğu ve bunun haylı ihtila.flara yol 
açtığı anlaşıldığından bunun önlenmesi için 7303 ve 7304 sayılı pozlara (yassı ağızlı ve sivri uç
lu kazma ilc kazılan kil, kum, çakıl ve sair her nevi sıkışın zeminde tatbik olunur) notunun 
ilavesi 

ı3 - Makina ve kompresörle yapılan kaya hafriyatının yerce ve miktarca tesbiti veya 
tevhidi : 

Tatbikatta alelumum kaya hafriyatının az olması, kompressör ve el ile yapılan kaya 
hafriyat bedellerinin yakın bulunması, kaya hafriyatı için hususi makina siparişi icap ede
ceği hususları göz önünde bulundurularak kompressörle ve makina ile yapılan kaya hafir paz
larının kaldırılması 

14 - Patlayıcı madde kuDanmadan kaya hafü analizinin yapılması : 

İdarenin müsaadesiyle bazı hallerde el ile ve patlayıcı madde kullanmadan kaya hafredil
mesi icap edeceğinden fiyatının yapılması. 

15 - Su içinde, çamur ve batakta el ile yapılan kazılara verilen müşkil3.t zammının bir 
yüzde fasılasında verilmesi tatbikatta müııkHat arzetmekte olduğtmdan bunun sabit bir yüzde 
olarak verilmesi : 

Birim fiyat cetvelinde su içinde, çamur ve batakta el ile yapılan kazılara % 30 - % ıoo 
nispetinde bir zam yapılacağı kaydedilmiş ise de gerek yüzde fasılasının genişliği gerekse hangi 
hallerde ve ne nisbette zam verileceği tarif ve tasrih edilmeksizin takdire bırakılmıştır. Bu hal 
idare ile müteahhit arasında ihtila.flara sebebiyet verdiği ve aynı zamanda takdir işinde müş
kilat ve hatta imkansızlıklarla karşılaşıldığı bir vakıadır. 

El ile yapılan kazılara çamur ve batak cinsleri ve su içinde yapılması tefrik edilmeksizin 
% 50 nispetinde bir zam verilmesi ancak çamur ve batak olmayıp su içinde yapılan kazılarda 
bu zamnun verilebilmesi için suyun nihai kanal profili içindeki vasati derinliğini 30 santimden 
az (30 santim dahil) olmaması, 

Sahife 27 deki ı a notunun yukardaki şartlara göre değiştirilmesi, 

130 



16 - Kanal kazıJ&rında el veya makine ile yapılacak hafriyatm ayniması : 

Bu mevzu 1953 Heyeti Umumiye toplantısında münakaşa edilmiş ise de bir karara van
lamıyarak merkezin selahiyetine bırakılmış ve merkezce de bir metre taban genişliğine kadar 
olan kanalları el ile, daha büyüklerinin makine ile kazılması kabul edilerek birim fiyatlara it
hal edilmiştir. 

Ancak tatbikatta bir kısım el hafrinin makina ile bir kısım makina hafriyatının el ile ya
pıldığı bir vakıa olduğundan aynı maktada el ve makina kazısı olabileceği ve bunun maktam 
hafriyatı sırasında tabana muvazi çizilen hattın şevler arasında kalan kısmımn iki metreye ka
dar olan seviyenin üstündeki hafriyat makina, bunun altındaki hafriyat el hafriyatı olarak 
nazan itibare alınması, 

17 - Makine ile yapılan kanal hafriyatında imalat-ı sınaiyelerin evvelden yaptırılması 

halinde hafriyatının el hafriyatı pozlanndan ödenmesinin sağlanınası : 

Mütcahhidin iş programına göre iş devam zarureti olduğundan projesi tasdik ettirilmiş 
bazı imalatın hafriyata tel{addüm etmesi bir vakıadır. Bunun yaptırılmasında işin sür'atle biti
rilmesi gibi büyük bir faide vardır. Ancak imalatı sınaiyeye muktezi ihzaratın iş başına getiril
mesi ve idarenin muvafakati şartları ile bu gibi yerlerde yapılacak hafriyata alelade hafriyat 
pozlarınm tatbik edilmesinin uygun olduğu, 

18 - Makine ile yapılan batak ve !';Ok sert zemin kazılarının tariflerinde sarahat bulrm
madığı : 

Birim fiyat cetvelinin poz No. 73ı6 ve 73ı6 A makine ile kazı fiyatlarmda bir sarahat 
görülememiş olup bu halin izalesi sözü geçen pozların tariflerinde bir sarahat bulunmadığı tet
kiklcrdcn anlaşılmıştır. Bu meyanda makinanın normal yürümesi halinde küskülük ve batak ze
min hafriyat fiyatlarının bulunmadığı görülmLlEtür. 

Zeminin küskülük veya batak olması (makinanın yürümesi bakımından) birbirinden az 
fark edeceği göz önünde bulundurularak, 

ı - Makinanın normal zemin üzerinde yürüyüşüne, 

2 - Maldnanın döşeme üzerinde yürümesine göre küskülük veya batak zemin kazılması 
için 73ı6 ve 7316 A fiatları yerine iki yeni fiyat yapılması, 

19 - İdarece verilen makinaımı yeni veya müstamel oluşıma ve tipine göre fiyat tesbiti: 

Makinanın durumu ve tipi ise mücssir isede bunun her hali için yeni bir fiyat yapmak im
kansızdır. Yapılsa dahi tatbikatta sağlıyacağı muhassanat çok azdır. Buna mukabil pek çok fi
yat tahavvülü külfeti ile karşılaşılacaktır. 

Bu mahzuru bir az olsun önlemek maksadiyle müteahhide verilecek makinanın tip ve 
müstamel olup olmadığının sözleşmede tasrili edilmesi, 

20 - 1\lakina ile lıafri~·atın S<'ddf' Y<'~·a dt>poya konması işlerine ait birim fiyat cetve
linin 7312 VI' m ii teakip pozisyonlarının tarifimlf' ( deponwı tesviye ve tanzimi ve depo toprakları 
i.istlf'rinin bir hizaya getirilmesi için yapılan her türiii işçilik ... ) denilmelrtedir. Bu ifade idere ile 
müteahhit arasmda daimi bir ihtilfi.f mevzuu olmalctadır : 

ı - Bu hadisenin tatbikatta hakikaten v:\ki olduğu, 

2 - Tesviye ve tanzirnin tarif edilmemiş olmasından ihtilaflar çıktığı düşünülmüş ve 
buna karşı şu tedbirler ileriye sürülmüştür. 
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a) Birim fiyatından tesviye ve tanzim fiyatının çıkanlarak ayn bir fiyat baline konması, 

b) Tesviye ve tanzim ile (. .. üstünün bir bizaya getirilmesi) tabirlerinin Su İşleri Umuı:nl 
Fenni şartıaşmasında ihtilaflara yol açmıyacak şekilde tarif ve izahı, 

c) !nce tesviyenin Su İşleri Fenni şartnamesinde esaslı şekilde tarif edilmesinden sonra 
(27 numaralı karara göre) bu ifadedeki tesviye ve tanzirnin anlaşılacağı, binaenaleyb biç bir 
değişiklilğin yapılmasma lüzum kalmıyacağı. 

neri sürülen bu teklifierin biç birisi işi esaslı surette halletmeye kafi bir tedbir olarak 
görülmemiş ve konunun umumi bey'ette bir karara bağlanmasının daha uygun olacağı. 

21 - İdare makinalannın revizyonlarınm idare tarafından yapılması halinde yeni fiyat 
hazırlanması : 

Bu mevzu ile ilgili makina komisyonu tarafından alınan karar tasvip edildiği takdirde 
buna göre yeni fiyatlar yapılması, 

22 - İdare tarafından müteahhide malrina verilmesi hallnde bu malrina ile aynı zamanda 
kendi vesaiti ile yapması icap eden işlerde kullandığı takdirde bu gibi işler için fiyat tesbiti : 

Bu gibi hallerde işin mahiyetine göre lüzumu balinde Bölgelerce teklif yapılması ve buna 
göre de merkezce fiyat tesbiti (bu halin şartlaşma ilc teklifi), 

23 - Seddelerde ı,abanna nisbetinin tasriW : 

Birim fiat cetveli 27 nci sahifenin 3 numaralı notunda " ...... sedde ve imialar özel teknik 
şartlaşmada verilen nisbetler dahilinde kabarınalı olarak ...... " denilmektedir. 

Her ihale işine özel teknik şartlaşma kanmadığından bu kaydın kaldırılarak yerine ( .. özel 
teknik şartıaşmasında kayıt yoksa 1/10 kabarınalı olarak ... ) konulmasının uygun olacağı, 

24 - Kanal hafriyatında fazla hafir irtifaı yüzünden bedel verilmiyeceğine ait notların 
kaldınlması ve bn külfeti karşılayacak bir bedeJ verilmesi : 

Filbakika fazla derin olan kanal bafirlerinde müteahhitlere sızlanmalarını icap ettiren 
bir külfet yükletildiği mütalaa edilerek bir zam yapılması yerinde görülmüş ve bu zam için aşa
ğıdaki iki şıktan birinin tercihi hey'eti umumiyenin tasvibine bırakılmıştır. 

a) Hafir irtifaının üç metreden fazla olduğu yerlerde nakliye zorluğunu karşılamak 

üzere seyyanen 20 metreye nakil bedelinin zam olarak verilmesi, 

b) Müşkilatın nakliye zorluğundan ileri geldiği cibetle buna ait zamının nakliye olarak 
verilmesi ve birim fiyat cetveli beşinci sabifede 3 numaralı notta (f) mesafesi ile ilgili ibarenin 
11umumiyetle kazılarda f taşıma mesafesi bafir maktarnın sıklet merkezi ile depo veya dolgu sık
let merkezi arasındaki ufki mesafedir. Ancak bususi hallerde kontrol mühendisliğince takdiri 
bir mesafe tesbit olunur." şeklinde tadil edilmesi. 

25 - Deka.pa.j fiatı tesbiti : 

Bazı ariyet mahallerinde dekapaj yapılmadan toprak alınması mümkün olmadığı ve bu 
halin muhtelif müşkilat ve külfetleri icap ettirdiği ve müteahbidin haklı iddialarda bulunma
sını ve bu yüzden ihtila.flar doğurmasını intaç ettirdiği ellietle bir dekapaj birim fiyatı tesbit edil
mesi, bu fiatm tatbikinin ancak idarenin lüzum gördüğü yerlere şamil olması, 
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26 - Makina lle ağaç sökülmesi fiatı : 

Bu işe tatbikatta sık sık tesadüf edildiğinden bunun için birim fiatıara gerekli fiatm 
konulması, 

27 - Poz 7330 şev tanziminin hangi hallere tatbik edileceği : 

Birim fiat cetvelinin 42 nci sahifesinin 7330 No. lu pozunda her nevi toprak şev düzeltil
mesi izahatında ince tesviye (şevlerinin çok düzgün hale getirilmesi) şeklinde tarifle iktifa 
edilmiştir. 

Tatbikatta idare ve müteahhitler arasında sık sık anlaşmazlıklarm çıkmasına sebep olan 
bu tarifin Su İşleri Umumi Fenni şartnamesinde daha açık olarak anlatılması, 

28 - Küskülük hafriyatta da şev tanzimi fiatının yapılması : 

Birim fiat cetvelinde toprak ve kaya hafir şevlerinde tesviye, tanzim olduğuna göre küs
külük kazılar içinde tesviye tanzim fiatının konulması. 

29 - İksa betonlanna ayrı bir fiat öden mlyeceğinin tasrili edilmesi : 

İksa betonlan kitle betonlarmdan apayn olarak bir müşkila.t arzettiğinden verilmemesi 
için değil biHikis verilmesi için yeni bir fiatın yapılması (İksa betonunun kalınlığının 30 cm. geç
memesi), 

30 - Temelden ayrı su içinde yapılan inşaatlara da inşaat su zamını verilmesi : 

Temellerde olduğu gibi su içinde yapılan hafriyattan sonra su içinde inşaat yapılması ik
tiza ettiği takdirde temel inşaatlannda olduğu gibi inşaat su zammı verilmesinin uygun ol
duğu. 

31 - Miinferit imaUlt-ı sınaiyelerin yapılmasında güçlük olduğundan bir zam verilmesi : 

Filvaki sulama şebekelerinde bir günlük işçiliği ile karşılamıyacak münferit ve birbirin
den uzak bir takım sınai imalat yapılmaktadır. Bu yerlere malzeme götürülmesi, işçi temini çok 
güç ve netice itibariyle randımansız bir iş olduğu cihetle toplu imalattan farklıdır. Diğerlerine 
nazaran başka bir f iatta olması veya muayyen bir zamma tabi tutulması hakkaniyete uygun
dur. Bunun tayininde ve hallinde muhtelif suret-i haller münakasa edildiğinde heyet-i umumiye
ye arzına. 

32- Pere bedellerinin ödenmesinde (görünen yüzlerin yüz ölçüsü üzerinden. •. ) ölçü yapı
br. Tarifinin tasrihi : 

Filhakika görünen yüz olarak şevler ve taban anlaşılmakta ise de şev üstlerindeki mer'i 
yüzlerinde dahil edileceği bazı müteahhitler tarafından iddia edilmektedir. Gerek bu hususu tav
zih ve gerekse daha hakkani olması için birim fiyattaki ölçü tarifinin şu şekilde tadil edilmesi, 

(Tatbik projesine göre yapılan pere kalınlığının vasatmdan geçen nazari yüzün yüz ölçü
mü üzerinden ... ) 

33 - Moloz kargir duvar inşaatta cephe zammının hangi hallere tatbik edileceği : 

Yapılan incelemede cephe zammının Su İşleri Fenni şartıaşmasında tarifi bulunmadığı gö
rülmüş olduğundan bu ve buna benzer noksanlann şartnameye derç edilmesi, 

Birim fiyatındaki cephe zammı poz tarifinin baş tarafına (idarenin müsaadesiyle ... ) kay
dının konulması. 
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34 - İdare şalımerdaıu ile kazık veya pal planj çakıllaması haline ait birim fiat yapılması: 

Birim fiat cetvelinde buna ait bir poz bulunmadığından ve tatbikatta bu hale rastlandı
ğından buna ait bir pozun birim fiat cetveline ilavesinin gerekli olduğu, 

35 - Ahşap kazık ve palplajlann tatbik projesine göre hazırlanmış olduğu halde her 
hangi bir sebeple ~kılanuyarak kesilen losunlarııun bedelinin verilip verilmiyeceği hakkında 

sarahat konulması : 

Yapılan incelemede ilgili 7616 ve 7619 poz numaralan tarinerinin maksadı ifade ettiği ya
ni bu kısımlann bedelinin müteahhide ödenmesi lazım geldiği. 

36 - Projesindeki çaptan farldı ahşap kazıldar için bu farkın nazan itibara alınarale bedel 
ödenmesi : 

Filbakika piyasadan matlup çaptakazık kerestesitemini her zaman kabil değilse de çok az 
farkla tedariki mümkündür. Binaenaleyh bu gibi hallerde ufak farklar kabil-i teçviz olacağın
dan projedeki ebadına göre hesap yapılması. 

37 - Muvakkat ahşap kapaldara ait birim fiat yapılması : 

Birim fiat cetvellerinde olmıyan muvakkat ahşap kapaklara ait birim fiat yapılmasının 
lüzumlu olduğu, 

38- Mnvakkat mahiyetteki servis köprüsü fiatının birim fiat cetveline ilavesi : 

Birim fiatlar cetveline muvakkat mahiyetieki servis köprüsü fiatının lwnması, idare ile 
müteahhit arasında anlaşmazlıklara yol açacağı ve Bayındırlılc İşleri Genel Şartnamesinin 20. 
maddesi hükümlerine de uymıyacağı düşüncesi ile böyle bir fiatın adı geçen cetvele konmaması
na; bunun yerine servis köprüsü icap ettiren hususi işlerde konulacak fiatın muayyen bir esas 
dahilinde tesbiti için analiz cetveline servis köprüsü tahlilinin ilavesine ve ayni şekilde servis 
yolu, şantiye tesisleri ve buna benzer işlerin yapılmasına ait analizlerinde tesbitine ihtiyaç ol
duğu. 

39 - Klape ağıdıklarııun bildirilmesi : 

Birim fiatlarında klapeler için kilogram fiatı verilmiştir. Ayrıca kuturlara tabi olarak be
herinin ağırlığını gösterir liste konulmamış olduğundan keşiflerin hazırlanmasında müşkilat çe
kilmektedir. Tip projeler hazırlanarak şubelere gönderilmesi. 

40- Bina fiatianna pE>ncerP denizliği birim fiatııun ilavesi : 

Keyfiyet bina işlerine taallfık etmesi itibariyle ileride buna mürnasil birçok fiatlar çıka
bileceği mülahaza edilerek bina işleri birim fiat cetvelinin lüzumu halinde ihale evrakı meyanı
na ithal edilmesi. 

41- Malcine tamirleri için fiat analizi yapılması : 

Prensip olarak her iş için bir analiz yapılmaşı uygun ise de şimdilik memleketin her tara
fına şamil böyle bir analiz yapılmasma imkan yoktur. Zira analize esas olacak yedek parça, iş
çilik ve bunlan yapacak analizler henüz standart bir halde değildir. Bu şekilde yapılan analize 
istinad edecek olan bir keşfin piyasanın hakiki rayici ile münasebeti olmıyacağından i~ler daha 
güç bir safhaya intikal etmiş olacaktır. Bu itibarla mutad olduğu üzere mevcut piyasalardan 
rayiç almak suretiyle yapılan keşif usulünün tatbikinde bir mahzur görülmediği. 
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42- Harita işlerinde ikinci derece nirengi noktalan için verilen maktu fiatm az olduğu: 

Bu husus incelenerek hakikaten tatbikatta bu fiatın yapılan işi karşılamadığı ve bunun 
münasip miktarda fazlalaştırılmasının icap edeceği kanaatine varıldığı. 

43 - Haltikate uygun olmamalda beraber bir kabulden ibaret oldukJanndan birim fiat 
cetveli sayfa 5, 57, 61, 77, 87 ve 127 de){İ cetvel-Ierin rakam lnymetlerinin birbirine yakın olanla
rının beraberce mütalaa edilmesi. 

Teklif uygun görülmüş olduğundan gereğinin teklif sahibi 24. şube müdürü tarafından 

yapılması. 

44 - Yapı İşleri, Kara yoUarı w Vekaletin diğer teşkilatındaki fiat analizleriyle birim 
fiat cetvellerinden birer nüshasının şubelere gön lerilmesi : 

Dilek uygun görüldüğünden merkezce bu işin temini, 

D- Umumi dilekler : 

1 - Kazılarda 4 metre yanlamasına atıl masının ne suretle tatbik edileceği : 

Alelumum kazılarda bir tahmil tahliye veya yanlamasına 4 metreye atılması fiyata it
hal edilmiştir. 4 metreden fazlaya yapılan taşımalar için sıfırdan itibaren taşman mesafeye ait 
bedel pozlanna göre tam olarak verilmesi icabettiği. 

2 -Makine ile kazılıp dolguyaserilen toprağın el tokmağı ile sıkıştırılınasınm hangi hal
lere tatbil{ edileceğinin tasrihi : 

Bu açıklamanın tatbikatta mühim bir kolaylık sağlıyamadığı düşüncesiyle birim fiatta 
değişiklik yapılmayıp aynen kalmasına, 

3 - Depo yüksekliğinin tasrihi : 

Birim fiat cetvelinin 7312 ve müteakip pozlarda, makine ile hafriyat fiatı, hafir ve imla 
sıkJet merkezleri arasındaki mesafenin 25 metre dahilinde kalmasına göre yapılmıştır. Büyük 
maktah hafriyatlarda ise müteahhitliğin depo yüksekliğini az yapmak ve toprağı yaymak su
retiyle yenirlen aktarnıa v<>ya nakliye parası al mak yoluna gittiği ve hn sPhE'plP ina re ilE> miite
ahhitler arasında anlaşmazlıklar çıktığı cihetle depoların asgari yüksekliğinin tesbiti istenmek
tedir. 

Hadise varit görülerek birim fiat cetvelinde ilgili pozlara (kazı toprağının kifayeti halin
de depo irtifalarının asgari 6 metre olarak yapılması. .. ) kaydının ilavesi ve ayrıca not olarak 
(. .. batak zeminierin bu kayıttan hariç tutulması. .. ) kaydının ilavesi. 

4 - Perede cephe zammı verilip verilmiyeceği : 

Pere yapılması işlerine ait birim fiatında imalatın ne suretle yapılacağı tekniki şartna
meye atf edilmekte ve teknik şartnarnede ise perinin sureti imali vazlhan belirtilmekte olduğun
dan pere yüzlerine cephe zammı verilemiyeceği. 

5- Blokaj üzerine grobeton dökülmesinde mütealıhitlerin fazla beton sarfettikleri iddi-
1LSI karşısında ne suretle harelcet edileceği : 

Birim fiat cetveli 7653 poz numarasında blokajın ne suretle imal edileceği tarif ve tasrih 
edilmiş ve üstünün muntazam bir satıh teşkil edeceği belirtilmiştir. Bu sebeple grobetonun pro
je ebatı üzerinden ölçülmesi icabettiği, 
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6- Pereve iksa altına. şev tanzimi verilip verilmiyeceğinin tasrihi : 

Perelerin yapılmasında sayfa 109 daki II numaralı notta % 15 tolerans kabul edildiğinde 
ve pere yüzlerinin düzgün olması icabettiğinden pere altına şev tanzimi verilmemesi fakat beton 
iksaların ayni kalınlıkta yapılması icap ettiğinden bunlara şev tanzimi verilmesi. 

7 - Bilfiil sarfedilen çimentonun günü gününe ataşmana geçirileıniyeceği : 

Filhakika birim fiat sayfa 59 da 3 a notunda sarfedilen çimentolann günü gününe ataş
roana geçirilmesi yazılı isede ataşmanın kontrol tarafından günü gününe tutulmasına imkan 
yoktur. Ve tatbikinde de bir fayda melhus değildir. 

Tatbik kolaylığı bakımından bu notun şu şekilde değiştirilmesi, 

(!nşaatta sarfedilip günü gününe yevmiye defterlerine kaydedilen çimentolar ataşmana 
geçirilecek ve yapılan inşaat hacmi ile kontrol edilecektir.) 

Sarfedilen çimentonun tesbiti ile alakadar olmak üzere son defa tamim edilen yüksek fen 
heyetinin 4038/4381 sayılı tamiminde ithal ve yerli malı çimentoların tesbiti için bazı belgeler 
tutulması istenmektedir. Teşkilatunıza büyük hir külfet tahmil eden bu tamim gereğinin heyeti 
umumiyede müzakere edilmesi. 

8- Birim fiat cetvelinin hacmini küçöltmek ve tetkikini kolaylaştınna.k maksadı ile 
muhtelif notlann bir araya toplanarak kitabın baş tarafına. konulması, tekrar gözden geçirile
rek birim rıat tariflerinde yazılan veya bilmüııasebe tekrar e<lilen kayıtlann çıkarılınası ve tas
nif edilmesi, birim fiat cetveli her sene basıldığından boş sayfa bırakılmaması ve sayfalann 
iki taraflı yazılması : 

Teklif uygun görülmüş olduğundan bunun için gereken tertip ve tanzirnin teklif sahibi 
24. Şube Müdürü tarafından yapılması. 

9 - tthal malı çimento için ticaret odasmdan alınan fiatlarda toptan fiat istenmesi : 

Rayiçierin bu şekilde toptan fiat üzerinde alınması için merkezden şubelere tamimi, 

10 - İthal malı çimento fiatlannın her sene şubelere bildirilınesi : 

!thal malı çimentolar muhtelif zamanlarda ve partiler halinde geldiğinden ve menşeleri
ne göre de fiatlan ayn ayn olduğundan bir senelik sabit ithal malı çimento fiatının tesbitine 
imkan olmadığı, 

ll - İş programlannın bu günkü gayri kabil-i tatbik halden kabili tatbik bir şekle so
kulması : 

Yeknesaklığı ve tatbikini kolaylaştırmak bakımından merkezce şubelere tamim edilen 
tipe göre ve detaylı keşiflere istinaden hazırlan ması ve bu yeknesaklığı temin için ihale dosyaia
nna iş programı tipinin konması, 

12- İmkan olduk~ havadan harita alınmasının tercihi : 

Gerek işin emniyet, sıhhat ve sürati ve gerekse daha iktisadi bulunmasından havadan ha
rita alınmasının tercih edilmesinin uygun olduğu, 

18- Harita müteahhitlerine gizli nirengi değerlerinin verilinesinin teminJ : 

Yaptıklan işin icabı olarak gizli nirengi değerlerinin harita müteahhitlerine verilebilmesi 
komisyonumuzca terneoniye şayan görülmüştür. Ancak bu günkü Harita Genel Müdürlüğü ta
limatnameleri buna imkan vermemektedir. 
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Bu sebeple bu değerlerin harita müteahhitlerine verilebilmesi için merkezce gerekli ma
!<amlar nezdinde teşebbüse geçilmesi. 

14: - Etüd ve istikşaflar için şubeye selahiyet verilmesi : 

Eleman yokluğu halinde etüd ve istikşaflann ihale suretiyle yapılması için şubelere sela
tıiyet verilmesinin uygun olduğu : 

15 - İstiınli.k işlerinde : 

a) Menafi-i Umumiye kararının alınmasmda isimli cetvelden sarfı na.za.r edilmesi, 

b) Kıyınet takdirini müteakip arazinin derhal işgal edilmesi, 

c) Arazi üzerindeki malısuller için ne şekilde takdir yapılacağı, 

d) İstiml8.k şeridini ntesadüf ettiği parsele ait bütün sahanın haritasının tapu dairesin
ce istenmesinin önlenmesi : 

Mevcut istimlak kararnamesi hükümlerine göre menafi-i umumiye kararının alınmasm
da isimli cetvelin verilmesine mutlaka lüzum görilimediği ve takdir edilen bedelin % 20 fazlası 
Bankaya yatırıldıktan sonra araziyi el konulması icap ettiği yazılıdır. Fakat tatbikatta Vilayet 
İdare Heyeti, Maliye ve Tapu daireleriyle anlaşmazlıklar olması ve işlerin sürüncemede kalması 
bir vakıadır. Ayni zamanda istimlik şeridine giren parselin tamamının haritasının alınması ve 
arazi üzerindeki mahsuller içinde zarar, ziyan takdirinde çeşitli ihtil8.flar olmaktadır. Bu iti
barla işlerin proğramlanna göre vaktinde yapılabilmesi için yeni hazırlanmakta olan istimlik 
kanununda bu hususlann sarahatle ifade edilmesi. 

16 - Müteahhitlerin cevabi yazıları içinde ayn bir talepte bulundukları takdirde bu ya
zıya pul yapıştırılıp yapıştırılmıyacağı : 

Müstakil mevzulara ait taleplerinaynayrı istida ile yapılması icabettiği ve iki mevzuun 
bir dilekçede zikredilemiyeceği sebebiyle cevabi yazılarda, yazı ile ilgili veya diğer bir mevzuda
ki istek ayn bir dilek mahiyetinde olduğundan bu gibi (yani hem cevap hem bir talebi ihtiva 
eden) yazılann pula tabi olması gerektiği, 

17 - Müteahhitlerin doğrudan doğruya merkezle yaptığı muhaberatın şubeler de bildi
rilmesi : 

Müteahhitlerin bazan doğrudan doğruya merkeze müracaat ettikleri ve şubelerin bu şe
kildeki muhaberattan haberdar olmadıldan ve bu sebeple işlerde, muamelatta bazı aksaklıklar 
husule geldiği cihetle müteahhitlerin doğrudan doğruya merkeze yaptıklan müracaatlarm bi
rer suretlerinin merkez veya müteahhitlikçe şubelere gönderilmesinin usul ittihaz edilmesi, 

18 - UZDJl vadeli ihall'lerde fiyatların artmasında müteahhitlerin mutazarrır olduğu : 

Bu durum bir vakıa olup bunun umumi şekilde halli memleket çapında bir meseledir. Birim 
fiat cetveli çerçevesinde halli imkansız görülmüştür. 

19- Mutemetlerin aldiklan avansın bin liradan beş bin liraya çıkanlması : 

Teşkilat kanununun 34. maddesinde izah edildiği gibi Su İşleri Umum Müdürlüğü 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye kanununun 83. maddesi hükümlerine tabi olmadığından bu hususta 
ayrıca bir karar alınmasına lüzum olmadığı. 



20 - Mühim inşaatla.ra. ait broşür ta.ıızimi ve geziler tertibi : 

Yapılan mühim inşaatlara ait broşürlerin bastırılması ve geziler tertibi teşkilatımız için
de çalışan arkadaşlan yurtta yapılmakta olan su işleri hakkında tenvir edeceği gibi kendi böl
gelerinde yapacakları benzeri inşaatlara faydalı olacağından bu gibi işlerin usul ittihaz edil
mesi. 

21 - Su İşleri Teşlruatının iş kanunu şömulüne girmesinin temini : 

İş Kanununa ait mevcut mevzuatla bu dileğin yerine getirilemiyeceği, 

22 - Teknik elemanlar için teknik harem veya meslek tazminatı gibi kanuni avantajlar 
temin edilmesi : 

Teknik elemana çok ihtiyaç hissedilen bu sırada işlerin yürümesi ve geri kalmaması için 
bir çok mahrumiyetlere katıanan veya bulunarnıyan elemanların mali bakımdan tatmin edilme
leri. 

23 - D ve E cetvellerinin l{aldırılması : 

Muvakkat mahiyette olan bu kadroların kaldırılması iyi olursa da bunun kanuni mevzu
atla aHikah bulunduğu. 

24 - Yevmiyeli telmik elemaniann kaldınlınası : 

Teknik elemana çok ihtiyaç olan bu sırada teknik barem yapılmadan dileğin yerine ge
tirilemiyeceği, 

25 - Her sene yapılmakta olan müdürler toplantısı gibi müteahhltler toplantısınında ya
pılması : 

Böyle bir toplantının yapılmasının uygun olacağı ve mümkün olduğu takdirde karşılıklı 
fikirlerin münakaşa edilebilmesi için her iki toplantının ayni zamana rastlatılması, 

26 - Şube müdürleri toplantısının şimdiki zamanda bir ay evveline alınması, 

Toplantı zamanının şiddetli kışa rastlaması dolayısiyle yolların kapanması ve gidiş geli
şin güç olması bilhassa Ege ve Adana bölgelerinde nehirlerin feyezan tehlikesinin belirtilmesi 
ve şube müdürlerinin vazifeleri başında bulunmalannın zanıri olduğu bir zamana rastlamasın
dan dolayı toplantının bu günkü tarihten bir ay öneeye alınması. 
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6 Numarali Komisyon Raporu 
MAKINA ve TAŞlT IŞLERI 

1950 yılından bu yana mevzuumuzla ilgili olarak rasyonel bir iş bölümünü ihtiva eden 
çalışma programının sımrladığı esaslar dahilinde gün geçtikçe gelişen sürekli faaliyetin hacmi 
nisbetinde makineye önem verildiğini memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 

Bu itibarla önemi hepimizce malfun olan memleketimizin su davasının halli hususunda 
yegane güvendiğimiz ve istinat ettiğimiz kuvvet kaynağının makine olması itibariyle kendisin
den beklediğimiz hizmetlere mukabil bize fayda lı olduğu nisbette makineyi de tatmin edebilme
liyiz. Şöyleki halihazır durumumuz itibariyle makinenin önemini nazan itibare alarak hassasi
yetlerine kıymetlerine ve iş görme kabiliyetlerine göre gerekli ilgiyi göstererek milli iktisadiya
tımız bakımından makinelerimizi sistemli ve rasyonel bir çalışma programının ihtiva edeceği 
zihniyetle muhafaza etmek mecburiyetindeyiz. 

Gün geçtikçe gelişen makine faaliyetimizin sürekli ve verimli bir hale ifrağını temin 
maksadiyle tamir ve revizyon işlerine bir veçhe verilmesi, faaliyetimizin nüvesini teşkil eden 
personelin iş bünyemize uygun bir şekilde yetiştirilmesi suretiyle düzenlenmesi lazımdır. 

Ancak bu takdirde makinelerimizin sevk ve idaresini bilgili, tecrübeli seçkin elierin hi
mayesine terk etmiş ve bu arada makine tekniğinde büyük önemi olan bakım işleri ile esaslı ve 
sistemli tamir işlerini muayyen zamanlardaki kısmı veya tam revizyonları uygun şekilde ya
pabiliriz. 

Su işleri mevzuunda bizi en kısa yoldan gayemize ulaşabilecek faaliyetimizin organizas
yonunda makinelerin kullanılacaklan işin bünyesine elverişli karakteristik ölçülerle, teknik 
bakımdan aranılacak belli başlı mühim evsafı ihtiva etmesi ve bu arada behemehal cins~rine 

göre standardize edilmiş tip makineler kullanılması esasının prensip olarak ele alınmasının sa
yısız faideleri meyanında bizi en çok uğraştıran yedek parça temini bakımından olduğu kadar 
da iyi kaliteli personel yetiştirmekte de yardımı olacaktır. 

Gün geçtikçe sayısı artan yüksek takatli ve kapasiteli makinelerimizin bu günkü teknik 
imkaniarımızla ancak teferruata taallfık eden ufak tefek arızalan ile basit tamir işlerine ce
vap verebilecek bir durumdayız. Her çeşit makinelerin bakım ve revizyonlannı yapabilecek 
ve mühim arızalarını giderebilmek üzere yapılacak tamir ve yedek parça tebdili işlerindeki de
montaj ve montajlarda makinenin bünyesine ve konstrüksiyonundaki hususiyete uygun bir 
şekilde fabrikasınca hazırlanmış bir çok hususi aletveedevat vardır ki bu gün için idarenin bu 
nevi malzemelerden mahrum bulunması hasebiyle makineterimizin ihtiyaçlarına tam cevap 
verebilecek durumda değiliz. 

Bu itibarla ilerde makinelerimizin muhtemelen toplu bir hale gayri faal bir vaziyete dü
çar kalabileceklerini göz önüne alarak muhtelif bölge merkezlerinde ihtiyaçlanmıza cevap ve
rebilecek kapasitede bakım ve tamir atölyelerinin behemehal kurulması ve bu atölyelerin elde 
mevcut makinelerimizin bünyesine uygun alat ve edevatla teçhiz edilmesi şart olduğu kanaa
tindeyiz. 



Umum Müdürlüğümüz bünyesindeki makine işlerinin iyi bir surette organize edilmesi, 
teşkilata girmiş ve girecek her türlü makine ve vasıtalarm gerek bakım ve gerekse tamir ve 
revizyonlannın teknik eshaslar dairesinde rasyonel bir şekilde başarılabilmesi ve makineler 
için lüzumlu yedek parça ve sair malzeme ikmalinin sağlanabilmesi için Umum Müdürlüğümü
zün merkez ve taşra teşkilatma bağlı olmak üzere aşağıda belirtilen makine teşkilatı kadroları
nın teşkili ve bunlar için gerekli tesislerin vücuda getirilmesi lazımdır. 

Urouro Müdürlük merkez teşkilatma bağlı olarak kurulması kararlaştırılmış olan maki
ne müdürlüğüne bağlı bakım şubesi bünyesinde, teşkilatımızdaki makinelerin bakım ve reviz
yonlan için lüzumlu atölye ve tesislerin işletilmesini organize ve kontrol etmek üzere bir iş
letme ve kontrol, makinelere ait istatistik ve sicil işlerini yürütmek üzere bir makine sicilieri 
ve istatistik, makinelerin işletilmesi için gereldi teknik bilgileri toplamak yabancı memleket
lerdeki teknik tecrübelerden faydalanmak üzere tercümeler yapmak ve bunları makine bakım 
ve tamirleri için gerekli talimat ve programlar haline getirmek ve normlar hazırlamak üzere 
bir talimatname, tercüme ve normlar servisi teşkili, ayrıca donatım şubesine bağlı olarak mem
leket d8lıilindeki fabrika ve atölyelerde imal ettirilecek veya hariçten ithal edilecek yedek par
çaları tesbit ve temin ederek gerekli bölgelere tevzi etmek üzere bir yedek parça işleri servisi 
ile kurulması zaruri olan yedek parça deposunun idaresi, yedek parçaların muhafazası ve 
kartodeks usullerine göre düzenlenebilmesi için ana yedek parça deposu servisinin ve bundan 
başka servisierin yazı işleri için makine müdürlüğüne bağlı bir yazı işleri kısmının ilidası lü
zumlu görülmektedir. 

Bölge Müdürlüğü merkezinde ise bu Müdürlüğe bağlı bölge makine şefliği bünyesinde 
bir yazı işleri kısmından başka bölge dahilindeki makine ve vasıtalann daimi bakım ve reviz
yonlannı yapmak üzere bir atölye gurubunun ve buna bağlı olarak tamir ve revizyonlar için 
gerekli yedek parçaların, temin sarf ve ambarlanmasını deruhte edecek bir yedek parça depo
sunun teşkili, ayrıca bölge teşkilatındaki makine ve vasıtaların talimat ve esaslar dairesinde 
işletme ve bakım kontrollarını deruhte edecek bir işletme ve kontrol kısmının ilidası ile bir 
programla tesbit edilmek ve muayyen zamanlarda faaliyete geçirilmek üzere mütehassıslar
dan istifade etmek suretiyle makineler için lüzumlu makinist, operatör ve usta gibi personeli 
yetiştirmek gayesiyle bir Yetiştirme Kursunun açılması ve bunlardan başka her bölgenin muh
telif şubelerinde Bölge Makine Şefliğine bağlı Makine Mühendisliklerinin kurulması ve bunla
nn Seyyar Tamir ve aynı gaye ile çalışacak şube makine mühendis - atölyeleri ile teçhizi elzem 
ve faideli görülmektedir. 

Gerek Merkez Makine Müdürlüğü ve gerekse Bölge Makine Şefliğinin teşkilat şernaları 
krokisi sahife a ve b de gösterilmiştir. 
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1953 Yılı sonuna kadar tatbik edilen makine talimatnamesinin bazı maddeleri iyi netice 
vermemi§ olduğundan bu günkü makine tahsis şartıanna daha uygun bir hale getirilmesi için 
elden geçirilmiş bulunmaktadır. 

1950 Yılında ve daha evvelden ihalesi yapılmış olup inşaatları natamam kalan işlerin bir 
an evvel ikmali ile büyük su işlerinin inkişafı bakımından makineler toplu olarak bu işlere tah
sis edilmişti. Bu prensip dolayısiyle makine tali matnamesinin ruhuda gurup halinde çalışan 

makinelerin bakım, tamir ve revizyonlan esasına göre hazırlanmıştır. 1953 yılı kongresin
de, badema makinelerin makine satın alınağa mali durumlan müsait olmayan ve taahhütlerin
de küçük işler bulunan müteahhitliklere veya bu müşkiller dolayısiyle ihalesi yapılacak işlere 

müteahhit celbetme bakımından münferit küçük işlere tahsisi karan üzerine makine talimat
namesinde bir senelik tatbikat neticesinde değişikliklerin yapılması zaruri olduğu görülmüş
tür. 

Bu suretle müteahhitler elinde bulunan makineleriiDizin bakım arıza izale ve tamirleri
ni daha müsait şartlar tahtında yapılmasını sağlama kve dolayısiyle makinelerden randımanlı 
çalışma elde etmek üzere makine talimatnamesinin son şekli aşağıda açıklanmıştır. 
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Makine Talimatnamesi 

1 - İş yerinde işler bir vaziyette müteahhide teslim senedi ile teslim olunacak idare 
malı makinelerin, iş devamınca her türlü işletme, bakım, anza izalesi, akaryakıt, yağ, müs
tehlik malzeme ve yedek parça masrafları ile iş başına götürme masrafları birim fiatlannda 
nazarı itibara alındığından bu hususta müteahhide ayrıca bir bedel ödenmiyecektir. 

2 - !darede mevcut olan yedek parçalar, idarenin makine kontrolunun lüzum göster
mesi üzerine, bedelleri müteahhidin müteakip ilk islilıkakından kesilmek şartiyle müteahhide 
verilecektir. 

3 - Müteahhit makinelerin normal çalışmasının temin edecek yedek parçalan zama
nında temin etmekle ve makineleri teslim alır almaz bunları temin hususunda gerekli tedbir
leri almakla mükelleftir. 

4 - Yedek parçalann vaktinde temin edilmemesi yüzünden makinelerin muattal kal
masından doğacak zarar ve ziyan müteahhide ait olacaktır. 

5 - Kırılan veya bozulan parçaların yerine bu makinelerin imal edilmiş olduklan fab
rikalardan temin edilmiş orijinal yedek parçalar takılınası tercih edilecektir. 

6 - Orijinal yedek parçaların bulunmaması halinde memleket içindeki atölyelerde yap
tınlan veya başka benzeri makinelerden sökülerek uydurulmak suretiyle kullanılmak istenen 
parçalar makine kontrolunun raporu ile kabul edilecek ve memleket içindeki atölye ve fabrika
lardan birinde imal ettirilecektir. 

7 - Gerek makine ve gerekse aksarnı üzerinde teknik bakundan tadilat icab ettiği tak
dirde vaziyet Bölge Müdürlüğü vasıtasiyle merkeze bildirilecek ve Merkezce hazırlanacak pro
je tatbik edilecektir. 

8 - Bütün makineler, makine kontrolluğunun direktifine uyularak devamlı bir bakı
ma tabi tutulmak suretiyle çalıştırılacaktır. Miiteahhit tarafından yapılacak bakırnlara ait 
program ve esaslar bölge makine şefliğince verilecektir. Müteahhit bu hususlara riayet etme
diği takdirde makine, gereği yapilineaya kadar makine kontrolluğunca faaliyetten men edile
cektir. 

9 - Makineler müteahhide teslim edilirken makine kontrolluğunun nezareti 
her makinenin iizerinde bulunan talumlar, aletler, makinenin önemli aksarnı te.sbit 
müfredatı teslim senedi üzerinde gösterilecektir. 

altında; 

edilerek 

10 - Müteahhit gerek böylece tesbit edilerek senede geçirilen malzeme ve aksann ge
rekse makinelerin heyeti umumiyesini iyi bir şekilde kullanmaya, muhafaza etmeğe, kaybolan 
çalınan veya bozulup kırılanları temin edip yerine takınağa ve idare makine kontrolunun iş
tirakiyle teslim etmeğe mecburdur. Aksi takdirde bundan mütevellit bilurouro zarar ve ziyanlar 
idarece tesbit edilerek müteahhidin istihkakından veya teminatından kesilecektir. 

11 - Makineler üzerindeki eksik ve arızalar giderildiltten sonra, tesbit olunacak haki
ki masraf tutarı, ilk keşif üzerinden kesilen miktardan fazla olursa fazlası müteahbidin temi
natından kesilecek ve eksik olursa geri kalan mitar müteahhide iade olunacaktır. 
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12 - Müteahhit makinelerde ve atölyede kurs görmüş ehliyetli operatör, makinist ve 
ustalar kullanacaktır, adı geçenlerin ehliyetli olup olmadıkları, işe yarayıp yaramadıkları ida
reye ibraz edecekleri vesika ve bonservislerle tevsik edilecektir. 

13 - Operatör, makinist ve ustaların ehliyetleri kafi görülmediğinden makine kon
trolu tarafından imtihana tabi tutulacak ve ehliyetli görilliDiyenler çalıştın1mıyacaktır. İdare 
malı makinelerde çalıştınlacak makinist ve operatörler makine kontrolunun muvafakatİ alın

madan işe alınmıyacaklardır. 

14 - Makine kontrolu tarafından verilecek bakım programiarına ve esaslara riayet etme
yen operatör, makinist ve ustalar makine kontrolunun yazılı emri ile işten uzaklaştınlacaklar
dır. 

15- Makinelerde husule gelecek bilurouro arızalar makine kontroluna haber verilecek 
ve onun nezaret ve direktiii altında giderilecektir. Arızaları giderilen makineler makine kon
trolunun yazılı müsaadesi ile tekrar işe başlaWacaktır. 

16 - Makinelerde husule gelecek önemli arızalar derhal idareye bildirilecek ve gerek
li tedbirler idarenin muvafakati ile alınacaktır. 

17 - Makinelerde kullanılacak akaryakıtlar, yağlar ve bakım malzemesi fabrikasının 
tesbit ettiği cins ve kalitede veya bunların muadili olacak ve hiç bir suretle düşük kaliteli ol
mıyacaktır. 

18 - Müteahhit makineleri idarenin muvafakatİ olmadan iş yerinden başka bir yere 
götüremiyecek ve başka bir işde çalıştıramıyacaktır. 

19 - Makinelerde normal çalışma dolayısiyle miadını dolduran önemli aksam idare ta
rafından değiştirilecektir. Önemli aksamın tesbiti makine kontralluğu tarafından yapılacak
tır. 

20 - Müstehlik malzeme ve aksamın değiştirilmesi ve yenilenmesi müteahhide ait ola-
caktır . 

21 - Müteahhitlere verilen idare malı makineler idarece istenildiği zamanda geri alı

nır. Bu hususta idare muhtardır. 

22 - İdare malı makine çalıştıran müteahhit, makine bakım ve işletmesinden bihak
km anlayan bir baş makinist istihdam etmekle mükelleftir. 

Netice : 

Umum Müdürlüğümüzün 1954 yılı makine faaliyetinin verimli olması ve sürekli iş yap
ma imkanlarının sağlanması bakımmda aşağıdaki t emennilerin nazarı itibare alınmasının fai
deli olaca ğı kanaatindeyiz. 

a) Makine ve vasıtaların yedek parça ih tiyaçlarının siparişe bağlanması. 

b) Merkez ana yedek parça deposunun vakit lmybedilmeden kurulması ile yedeklerio 
buradan bölgelere tevzi ve sevkine başlanması. 

c) Dahilde imali mümkün olan yedek parçaların tefriki ile imalatı sağlayacak işlerin 
hazırlanması. 
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d) Karayolları Genel Müdürlüğü bölge tamir atölyelerini esas ittihaz ederek bölge atöl
yelerinin kurulması ve lüzumlu tezgah alet ve edevatla teçhiz edilmesine başlanılması. 

e) Makinist ve operatörlerin yetiştirilmesi için münasip bölgelerde kurs açılması. 

f) Merkez ve taşra teşkilatında eksik olan makine personelinin tamamlanması. 

g) Şubelerde iş yerlerinde çalışan malcinelerin bakım ve ufak tamir işlerini iş yerinde 
yapmak üzere makine faaliyeti olan şubelere asgari birer adet seyyar tamirhane temin edilmesi 

h) İnşaat işlerinden boşalan makinelerden iyi neticeler vermiş olanlan işletme işlerine 
devredilmesi. 

i) İşletme ihtiyacı olan kanal temizleme makinesi, haskigreyder, ufak traktör romark 
ve hafif kamyonların temini ile bölgelere tevzi ve sevkinin sağlanması. 

k) Makine nakillerini yapmak üzere her bölgeye bir takım semi - Treyler ve çekicisinin 
tahsis edilmesi. 

Umumi Toplantida Yaptlan Müzakere 
Hüliisasa ve Allnan Kararlar 

18 Ocak 1954 Pazartesi günü öğleden sonra ve 19 Ocak Salı günü Şube Müdürlerinin 
raporları Şube sırasına göre okunmuştur. 

Raporlar üzerinde cereyan eden kısa müzakereler neticesinde mevzular daha ziyade ma
kine eksiklikleri, ihtiyaçları ve makina talimatnamesinin kifayetsizliği üzerinde oldu ve der
piş edilen komisyonlara ilaveten bir altıncı "MAK!NE KOM!SYONU" nun kurulmasına karar 
verilerek sayın Bedri Ölçer'in konuşması ile celseye son verildi. 

- 19 Ocak 1954 - 26 Ocak 1954 arasında Komisyon çalışmalan yapılmıştır. 

27 Ocak Çarşamba saat 10.07 de celse açılmıştır. 

I. KOMİSYON : 

1. nci Komisyon sözcüsü Sadık Taşkömür komisyon raporunu okumuş ve gerekçedelci 
kelimelerin itina ile seçildiğini bilhassa belirtmiştir. Rapor üzerinde aşağıdaki müzakere cer
yan etmiştir. 

6200 Sayılı kanunun 21. nci maddesi tatbikatma ait ihzari sıralama cetvelinde, mecmu 
bedel olan 1.322.000.000 T. L. ile Türkiye'deki bütün su işlerinin biteceği hissi uyanmaktadır. 
Böyle olmadığı ve listeyi hazırlayan heyetin mevzuları unutmadığı ancak malfu:nat eksik
liği sebebi ile listeye geçirilmemiş olduğu mevzuları da bu listeye eklemenin faideli olacağı ileri
ye sürülmüştür. 

Buna m•ıkabil bilinmeyen mevzuların listeye ithalinin, bu listenin Bakanlar Kurulunca 
tasdik edilmesi dolayısı ile uygun olmıyacağı binaenaleyh bu hususun gerekçeye ilave edilmesi
nin faideli olacağı neticesine varılmıştır. 

Ayrıca bahis konusu cetvelde yalnız iç ödenekierin değil işin tutannın gösterilmesi ve 
fakat iç ödenek miktarının belirtilmesi yııkarıdaki hususlar ile birlikte reye lwnulmuş ve ka
bul edilmiştir. 
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n. KOMİSYON : 

Arttırma, eksiitme ve ihale esaslan komisyonu sözcüsü N. Karatekin raporu okudu ve 
bu hususta müzakere açıldı: 

TEKL!FLER : Yapılan tekliflere muJmi cevaplar verilmiş ve aşağıdaki karar sureti ka
bul edilmiştir. 

KARAR : Komisyon raporu kabul edildi ve lüzumlu sözleşme şartlaşma v.s. evrakın 
hazırlanması işi merkeze vazife olarak verildi. 

m. KOMİSYON : 

m. ncü Komisyon Raportörü Mustafa Kasnakoğlu raporu okumuş ve sualleri cevap
landırmak için komisyon sözcüsü Sadık Türkmen kürsüye gelmiştir. 

Evvela Bölge ve Şube Başmühendislikler hudutları görüşüldü ve aşağıdaki kararlar 
alındı. 

I. BÖLGE : - Merkezin Bursa veya İs tanbul olması münakaşa edildi ve İstanbul ka
bul olundu. 

- Bölge hududu Havran dahil Edremit körfezini içine alacak şekilde tashih edildi. 

- Göller mıntıkasını Bursa şubesine bırakan hat Biga - Yenice arasına nakledildi. 

- Çanakkale, Lapseki Balıkesir'e bağla'larak Edirne yalnızca Trakya mıntıkasının 
merkezi olarak bırakıldı. 

II. BÖLGE : - Büyük Menderes havzasının II. Bölgeden ayrılması teklifi kabııl olun-
m adı. 

- Salihli Şube Başmühendislik merkezinin Manisa'ya nakli kabul edilmiyerek yerinde 
bırakıldı. 

III. BÖLGE : - Kütahya'da yeniden bir Başmühendislik kurulması kabul edilmedi. 

- Bolu Başmühendisliğinin kaldırılarak buranın Adapazan'na bağlanması kabul edil
miyerek bu Başmühendislik yerinde bırakıldı. 

-Bölgenin şark hududu Kızılcahamam, Beypazarı ve Polatlı'yı V. Bölgeye bırakacak 
ve Ankara çayı ile Sakarya'nın kavşutundan geçecek şekilde tashih edildi. 

- Sapanca gölü ID. Bölge içinde ipka edildi. 

IV. BÖLGE : - Afyon Şube Başmühendisliği merkezi Isparta'ya naklolundu. 

- Niğde, Bor mıntıkasının IV. Bölgeye naklolunması kabul olunmadı. 

V. ve VII. BÖLGELER : - Bu iki bölgenin birleştirilmesi teklifi kabul olunmadı. 

- V. Bölgenin şark hududu Boyabat, Gerze ve Sinop'u içine alacak şekilde tashih 
edildi. 

Kastamonu'da yeni bir Şube Başmühendisliği ihdasına karar verildi. 
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VI. BÖLGE : - Şark hududu Gaziantep'i içeride bırakacak şekilde Birecik'e bağlandı. 

- Gaziantep, Maraş Şube Başmühendisliği içine ithal olundu. 

vm. BÖLGE : - Malatya Bölge merkezi Elazığ'a naklolundu. 

IX. ve X. BÖLGELER : - Değişiklik yoktur. 

- III. Komisyonun teşkilat babsindeki çalışmalarına ait müzakere. 

TEKLİFLER: - Umumi evrakın ipkası. 

- Yeraltı borusunun teşkilatta yer alması. 

- Merkez teşkilatında şefliklerin 4. kademe olarak düşünülmesi ve şemada şe!liklerle 
gösterilen kadernelerin müdürlüklere yükseltilmesi. 

- Laboratuvar teşkilatının tamamlanması. 

- Hukuk Müşavirliğinin kanuna uygun şekilde tadili ve taşra teşkilatma indirilmesi. 

- Teşkilatta muaviniikierin ihdası 

KARAR : Yukandaki teklifterin ışığı al tın da merkez teşkilat şemasının tadili merkeze 
vazife olarak verildi. 

BÖLGE MUDVRLVKLERİ TEŞIULATI : 

TEKL!FLER : - Bölge merkezlerindeki Başmühendislik kademelerinin merkez teşki
latma mütenazır şekilde müdürlük olaraktadili 

- Teşkilatta muaviniikierin ihdası. 

- Seyhan barajı İnşaat Şubesinin bir bölge haline getirilerek müstakil kılınması. 

- Bölge teşkilatındaki Makina Mühendisliği emri altında ve atölye şefi yanındaki 

makine ve taşıt şeflerine lüzum yoktur. Atölye şefinin idaresindeki baş makinist ustabaşı 

olacaktır. 

KARAR : Yukarıdaki hususlar göz önüne alınarak yapılacak tadillerle taşra teşkilat 

şeması kabul olundu. 

MlJTEDA VİL SERMAYELİ İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ KONUŞMALAR 

TEKL!FLER : - Talimatname kanun ruhuna aykın olduğundan tadil edilmelidir. 

- İşletmeleri bağlıyan yeni kayıtlar vaz etmemelidir. 

- İşletmeler, Umum Müdürlüğe bağlı müstakil müesseselerdir. Bölge mürakabesine 
tabi değillerdir. 

- Mümkün mertebe fazla adette işlmetme müessesesi kurulması şayanı arzudur. 

- Yazılan talimatname işletme müesseselerinin gelir getirdiği hallere göre yapılmış

tır. Gelir getirmiyen işletmelere ait de maddeler ihtiva etmelidir. 
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KARAR : Vekiller Heyetinden geçecek talimatname yukandaki esaslara uyularak ve 
umumi hükümleri ihtiva etmek üzere hazırlanmalı ve hususi mahiyetteki işletmeler için, işlet
menin hususiyetine uygun ek talimatnameler yapılmalıdır. 

SULAMA İŞLETMESİ TALİMATN AMESİ : 

Bu talimatname üzerinde görüşmeler olmuş ve aşağıdaki karar alınmıştır. 

KARAR : Talimatnamenin 20. ve 21. maddelerinin kanunun ruhuna aykırılığı ve aynı 
talimatnamenin 13. 'ımaddesinin de kabil-i tatbik olmaması sebebi ile kaldırılarak ve gerekli 
değişikliklerin merkezce yapılmak şartı ile talimatname kabul edilmiştir. 

DEVLET SU İŞLERİ UMUM MlJDtJRLtJGV MEMUR VE ÇEŞİTLİ HİZMETLİLERİNE 

AİT KONUTLAR HAKKINDA TALiMATNAME 

KARAR : Talimatname kabul edilmiştir. 

IV. KOMİSYON : 

Devir teslim işlerine ait IV. Komisyonun raporu sözcü Zeki Torun tarafından okundu 
ve üzerinde konuşmalar açıldı. 

TEKL!FLER : - Gayrimenkullerin devri esnasında devaluasyondan evvelki kıymetle

rinin ve şekilde nazarı itibara almacağı tayin e:iilmelidir. 

- Tesisler tapulandınlmalıdır. 

- Bu komisyonun mesaisi D. S. 1. teşekkül ettikten sonra Hukuk Müşavirliği tarafın-
dan tekemmül ettirilmelidir. 

KARAR : Komisyon raporu yukarıdaki şartlar dahilinde kabul edildi. 

V. KOMİSYON: 

"Dilekler ve birim fiyatlar Komisyonu" sözcüsü İbrahim Köse rapor hakkında izahat 
verdi ve dilekler üzerinde konuşma açıldı. 

TEKLİFLER : - 6200 Sayılı kanunun verdiği yetki ile makinalar kiraya verilebilece
ğinden makina ile kazı fiyatlan buna göre tadil edilmelidir. 

_ Birim fiat cetvellerindeki ana prensipler ipka edilmeli ve buna ancak lüzumlu ilave
ler yapılmalıdır. 

- Muhtelif bölgelerdeki rayiçiere göre ayrı ayrı birim fiat yapılınası teklif edildi. Fa
kat bugünkü halinde bırakılması uygun görüldü. 

- Birim fiatlarındaki işlerin tariflerinde sarahat olmıyanlara bu sarabati vennek 
için şartname ve birim fiatıara kayıtlar konulmalıdır. 

- Birim fiatlarda takdire bırakılmış hususlar komisyonun teklifinde olduğu gibi sabit 
esaslara irca edilmelidir. 

KARAR : Yukandaki esaslar dahilinde rapor kabul olundu. 
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VI. KOMİSYON : 

Makina Komisyonu sözcüsü Ragıp Gönen raporu okudu ve bu hususta müzakere 
açıldı. 

TEKLlFLER : Makina talimatnamesi hakkında. 

- Tatima tnamedcki makina idarenin istediği zaman geri alınır maddesi tadil edilmeli-
dir. 

- Normal yıpranma ibaresi kaldırılmalıdır. 

- Teslim ve tesellüm şartlan hakkında sarahat konulmalıdır. 

- "Anza makina kontrolünün rızası alınmadan tamir ettirilemez" ibaresi kaldınlma-
lıdır. 

- "Makine Kontrolü" "Kontrol Mühendisi" olarak değiştirilmelidir. 

- "Teminattan kesilir" ibaresi "Teminat iade olunmaz" diye değiştirilmelidir. 

KARAR : Yukarıdaki maddelerin ışığı altında daha özlü yazılmak ve yeni şekilde, ki
raya verme noktası da göz önüne alınmak şartı ile talimatnamenin yeniden yazılması merke
ze vazife olarak verilmiştir. 
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BURSA Su İşleri 1 inci Şube Müdürlüğü 

1953 Yılı Faaliyet Raporu 





Su Işleri 1 nci Şube Müdürlüğü 
Umumi Faaliyet Raporu 

ı - Merkezi Bursa olan Su !şleri ı. inci Şube Müdürlüğünün faaliyet sahası, sulan Mar
mara denizine dökülen havzalar ile Meriç havzası, Edremit- Burhaniye havzalan ve Sakarya 
nehrine mansap olan Yenişehir, Inegöl ovalandır. 

Bu faaliyet sahası içine Bursa, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale, İstanbul, Edirne, Kırk
lareli Tekirdağ vilayetleri girmektedir. 

' 
2 - Şube Müdürlüğü, ı. nci maddede beyan olunan sahada Su İşleri İdaresinin kanunla 

vazifeli olduğu, konularda faaliyette bulunmaktadır. 

3- Bu raporda ı953 yılı sonuna kadar şubeinizin faaliyette bulunduğu sahada Su İşle
rinin durumu, yapılmakta olan ve ileriki senelerde yapılınası düşünülen işlerin neler olduğu 
umumi olarak belirtilecektir. 

Bunun için evvela Susurluk miyahi havzası olarak tarif edilen ve yurdumuza düşen yağ
mur ve karlann sathen cereyan ederek Karacabey Boğazı denilen mecrada birleşip Marmara 
denizine dökülen kısımlan ihtiva eden havzalar ele alınacak, sonra sırasiyle Gemlik, Yenişehir 
ve lnegöl ovalariyle Edremit, Burhaniye ovaları ve Trakya kısmı gözden geçirilecektir. 

4 - ı947 senesinden evvel yalnız Susurluk miyahi havzası ile vazifeli olan şubeinizin 

faaliyet sahasına daha sonraları !negöl, Yenişehir ovaları ile Marmara, Edremit ve Meriç mi
yahi havzalan da katılmış bulunmaktadır. 

5 - ı926 Senesinde Bursa ovasındaki Nilüfer çayının ıslahı ile fiilen başlayan, Bölge Su 
İşleri çalışmalannın gayesi ikmal olunabilen işlerle istihsal olunan neticeler ve noksan kalan 
kısımların ı94 7 senesi sonundaki halini tarif eden broşürüro üz Bakanlık arşivinde nu
mara ile kayıtlı bulunmaktadır. ı8 Sahife ve 8 tablodan ibaret olan bu broşürü burada. tekrar 
etmeğe lüzum yoktur. ı948 senesinden 1950 senesine kadar geçen fasılada tesisata mühim bir 
şey ilave edilmediğini ve daha ziyade mevcut tesisatm esaslı onarımlan ve mfıtat bakımı ile 
meşgul bulunulduğunu belirttikten sonra 1950 ile 1953 arasındaki faaliyeti bir kaç satırla teba
rüz ettirmek faydalı olacaktır. 

6 - Bu fasılada Susurluk miyahi havzaemda daha evvel başlanılmış olan toplu ısiahat 
projesi elemanlannın birer birer taahhüde bağlanılması ile müzınin bir hal almış bulunan Ka
racabey ve havalisinin Hidrolik derdi bu günün reel imkanlarına göre bir sureti halle bağlan
mış bulunmaktadır. 

7 - Su İşleri Reisliği Arşivinde numara ile kayıtlı bulunan Hidrolik hesaplar ve 
bunlara dayanan rnucip sebepler gereğince : 

a) Karacabey Boğazının genişletilmesi ile Apolyont Göl seviyesinin daima 4.00 m. kotun
-dan aşağı tutulması, 

b) Havza içinde en az yirmi baraj yapmak suretiyle havza ana mecralarının sarfiyatıa
rının tanzimi ile yine Apolyont Göl seviyesinin daima 4.00 m. kotundan aşağı tutulmaı!ll, 
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gibi ideal iki hal sureti bu gün için ele alınmamış, bunun yerine Felemenk'de yapıldığı 

gibi yataklardaki ve göllerdeki feyezan seviyeleri iç araziden yüksekte tutularak feyezan sed
deleri ve pompaj tesisatından mürekkep bir himaye sisten:i üzerinde yürünülmüştür. 

8- Bu projeden yalnız Manyas Göl seddesi ve pompaj tesisleri hariç olmak üzere diğer
leri kamilen ihale edilmiş bulunmaktadır. 

9 -Bundan sonra Susurluk miyahi havzasının menba istikametine doğru Balıkesir, 

Kepsut, Simav, ',I'avşanlı, Deveci Konağı Bölgelerinde de fiiJ.en faaliyete geçtimiş bulunulmak
ta, Nilüfer havzasında da noksan kalan işlerin ikmaline tevessül edilmiştir. 

10 - 1950 senesinden bu tarafa Gemlik ovasında kendi adlı ile söylenen dere Orhangazi'de 
Nadır dereleri ve İznik Gölü kenanndaki bataklıkların kurutulması ve bu göle akan derelerin 
ıslabatı sıra ile olmak üzere ihale edilmiş bulunulmaktadır. 

ll - Yenişehir ovasında Marmaracık Bataklığı kurutulmakta ve ovayı bir deniz haline 
koyan Toprak Ocak deresi islah edilmektedir. lrtegöl ovasından geli)_) Yenişehir ovasından ge
çen Koca dereninde ıslahat projeleri yapılmaktadır. 

12- Edremit- Burhaniye ovasi haritalan iknıal edibniş ve ıslahat projelerinin tanzimi
ne geçilmiştir. 

13 - Hara arazisine ait bir harita ikmal edilmek üzeredir. Bundan sonra bu arazinin su
lama projesj yapılacaktır. '· 

14- Trakya'da Kırklareli'ndeki Bağ~ıca deresi ve Pınarhisar'daki sulama tesisleri işine 
başlanılmıŞ-, eliğer bir ta.kım işlerinde projeleri ele alınmıştır. , 

15 - Meriç nehrinin umumi ıslahat prc;ıjesi üzerindeki çalışmalar ikmal edilmiş olup, 
müteahhit firma bu projeleri yakında memleketimize teslim edecektir. 

16- Bu inşaat faaliyetinden başka Reisliğimizden emrolunan mevzular, vilayet istek
leri, mahalli halk dilekleri ve şubemiz direkt olarak ele aldığı ve yekfınu 68 adet de iş mevzuu 
tafsilat cetvellerindeki izahat hanelerinde belirtilen durumlarda faaliyetimizin çerçevesi içine 
alınmış bulunmaktadır. 
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ı -b) Su İşleri ı. nci Şube Müdürlüğü Bölgesinde önümüzdeki senelerde ya,p~ı düşüniilen işler 

A) Evvelki senelerde yapıJan tesl lerln ilanall veya takYiyesi veya esaslı onanmı De ilgili l§ler. ~ 

1. 
İnşaatın 

Havza adı Yapılması düşüniilen iş yapılması Düşünceler 
dlişünillen 

yıl 

SUSURLUK MİY AH1 
HAVZASINDA 

I) Bursa ovası 1 - Aksu deresi tersip havuzu ikmali 1954 VekA.lete 12/2/953 ta-
2 - Kestel deresi tersip havuzu ikmali .. rih ve 602 sayılı yazı-
3 - Gökdere tersip havuzu Inşası (2. c. .. mızda arzedilen esas-

safha) lar dA.hillnde ve Reis-
4 - Kaplıkaya mecrası Uzerlnde 2 nci ,. . 

Htin 4/3/953 ve 2/2257 
safha Iş leri ve deşal'j savaklan sayılı prograrnı muci-

5 - Cllimboz deresi yukan losnu ıslahı 
,. bin ce 

6 - Certup kanalı temizlenmesi ., 
7 - Kaplıkaya tersip havuzu inşası (2 1956 

nci safha) 
8' - Kanıilizasyon kuşaklaması inşası 1956 --~ 

ı 9 - Çayır köy ovası ısla.hı (2.'ng_i safha) 1 
1 

t;"L .fl 
ll) Ça~ Köy ovası 1955 

10 - Hatap çayı tersip havuzu in§ası 
i•< '1/ı. lfi.'.V/,ı, .llci.•I I 

ili) Manyas ovası lr-""MUrvetleraeresi tersip havuzu in- 1954_ - - --1955 
ş ası . ' · . ' 

ı 
. 

~ -
D10.ER HAVZALARDA 

1 • ' 

ı l 1 

- --
IV) Gönen ovası 12 - San köy ovası ııılahı ( 2 nci safha) 1956 

V) Gemlik ovası 13 - Feyezan yatatı mansap kısmı ıslahı 1954 
14 - Benli deresi tersip havuzu InŞası 1954 ı 

15 - Nadır deresi kademelendirilmesi. 1956 
16 - Mevcut tersip bendi yükseltilmesi 

,. 
ve şose. terfii 

17 - Nadır deresi tersip havuzu ve sed- .. . 
deleri yükseltilmesi 

1 

VI) Yenişehir v e tn e- 18 - Kocadere ve Toprak Ocak mansap 1954 
göl ovaları kısmı ısla.hı 

-~ 

19 - Toprak Ocak yan dereleri ıslAlu 1954 
(Barçın, Dere köy, Beypınar dere-
leri) 
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B) öNOMVZDEKİ SENELERDE YENİ YAPILMASI DVŞVNt.lLEN İNŞAATLAR 

İnşaatın 

Havzaadı Yapılması düşünülen iş yapılması Düşünceler 
dliııünülen 

yıl 

-
SUSURLUK MİYAHI 

HAVZASINDA 

I) Çayırköy ovası 
1 

ı - Çayırköy ovası ısltı.hatı (1 nci saf- ı 1954 ı ha) 

II) Manyas ovası ı 2 - Manyas göl seddes i 
1 

1954 
1 

3 - Çay deresi ve tabilerinin ıslAhı (1 1954 

III) Balıkesir ovası 
nci safha). 

4 - Tayyare meydanı ve civan drenaj 1954 
işleri 

5 - üzUmcU ve Bostancı dereleri ıslAhı 1956 

IV) Tavşanlı ovası ı 6 - Tavşanlı ovası ıslAhatı 
1 

1954 
1 

Dİ0ElR HAVZALARDA 
\ ı 1 

V) Yenişehir ovası ı 7 - Koca su ıslAhatı 
1 

1954 
1 

VI) Edremit - Bur-
1 

8 - Ova ıslAhatı (1 nci safha) ı 1954 ı haniye ovası 

VII) Gemlik ovası ı 9 - GUrle ve Gemiç dereleri ıslAhı 
1 

1955 ı 
VIII) İznik ovası ı 10 - Yeniköy deresi ıslAhı 

1 

1954. ı 
IX) Yalova 

1 

ll - Safran deresi ıslAhı 

1 

1954 ı 12 - Balaban deresi ıslAhı 1954 

X) !stanbul 13 - Tuzlada Umur deresi ıslAhı 1954 19153 de ihale edilme-

Xl) Tekirdag" 14 - Şarköy - HO§köyün taşkından ko- 1954 diginden 1954 e bıra-

runması 
kılmıştır. 
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C) ÖNÜMÜZDEKİ SENELERDE YAPILACAK AVAN PROJE İSTİKŞAFI: 

Havza adı ı Etüd konusu ı Sene 

SUSURLUK MİYAHİ 
Nilüfer Bogoazı istikşafı 1955 

HAVZASINDA Karacabey bogoazı mansap istikşafı 1956 

Bursa ovası kanalizasyon kuşag-ı istikşafı 1956 

\ Gönen çayı ıslAhı için istikşaf 1954 

Dt CER HAVZALARDA ı İznik gölline dökülen Yeniköy deresinin istlk§afı 1954 

Biga çayı istikşafı 1955 
1 

D) Ö:NÜMÜZDEKİ SENELERDE HARITASI ALINMASI LÜZUMLU YERLER 

(30/9/953 tarih ve 4626 sayılı yazımızla bildirildi). 

SUSURLUK MİYAHİ Simav ovası ve yan dereleri ikmali, mevcut haritaları 

HAVZASINDA tevsi'i 
Balıkesir Ergama ovası haritası 

Burhaniye Gömeç ovası haritası 
Gönen ovası haritası 
Kara Menderes vadisi boyunca şeritvan Kumkale ve yan 

D !C ER HAVZALARDA dereleri haritalanrun alınması. 
Çanakkale, Yenice, Pazarköy, ovası haritası 
Çanakkale Turşunköy ovası haritası 
Çanakkale Kille ovası harita.wı 
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ı c - Rasat işleri : 

ı - Şubemiz tarafından rasat işleri yapılmamaktadır. Rasat işleri E. l. E. iye devre
dilmiştir. Şubeye bu hususta maliıınat verilmemektedir. 

2 - Meriç ıslahı mevzuunda yeraltı su seviyesinin taha.vvülünü tayin etmek için Edir
ne'de kuyu rasatlan yapılmakta olup aylık kayıt cetvellerinin birer nüshası Reisliğe gönde
rilmektedir. 

1 d - Şubemizde mevcut etüd malzemesinin adet ve durumunu gösterir cetvel : 

Cinsi Adedi 

Nivo aleti 16 
Takeometre 10 
Mira 76 
Mira tesviyeleri 11 
Çelik şerit 65 

Kayık (Ahşap) 3 

Kayık (Göl için) ı 

Lastik sandal 
Kayık (sal tipi) ı 

Yeniden Uıtiyaç 
adedi 

2 
2 

20 

2 

Etüd m&lzeme1iİD.İ.n durumu ve düşünceler. 

50 adedi çok eskidir. 
Tamamen yenidir. 
Çelik şeritlerin 43 adedi yenidir. 10 - 50 m. 
lik 20 adet ihtiyaç vardır. 
Edirne Kısım Mühendisliğinden kullanıla

bilir. 
Yeni olup göl başında kullanılmaktadır. 
Etüd işlerinde 
Edirne ceza evinde durmaktadır ( emane
ten) 

Su Işleri 1 nci Şube Müdürlüğü 
ı- ı953 ~ENESl PROGRAMINDAKİ BÜYÜK SU lŞLERl. 

ı - Nilüfer havzası yan dereleri : 

Bu işin altında Gökdere aşağı kısım, Davutkadı, Yeşil, Karınca dereleri ıslahı ile Çayır 
Köy ovası ıslahı nazarı itibare alınmıştır. Bu iş için aynlan tahsisat 1,5 milyon liradır. 

Gökdere aşağı kısım Davutkadı, Yeşil, Kannca dereleri ıslahı (Nilüfer yan dereleri ı. 
nci grup inşaatı) namı altında ihale edilmiştir Çayır köy ıslahı işinin de proje ve keşif evrakı 
hazırlanmaktadır. Bu iş ancak 1954 programında nazan itibare alınabilecektir. 

Nilüfer havzası yan dereleri 1. nci grup inşaatı : 

(Aşağı Gökdere, Davutkadı, Yeşil, 

Mukavele tarihi 16/10/953 
30/10/954 Sözl. göre ikmal tarihi 

Tahsisat 
1953 de 25 000 L. 
1954 " 290 402 " 

Kannca dere ıslahı) 
Şubeden ihale edilmiştir. 

Keşif tutan 315 402 L. 
Tenzilat % 12. 22 
İlıale bedeli 276 859.88 L. 

1953 mali yılı için 25.000 lira ayrılmış olmakla beraber bunun 15.000 lirası sarfedilebi-
lecektir. 
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İşin mevzuu : 

Gökdere aşağı kısmında bir tersip bendi ve seddeleri, meyil tanzimi için 4 adet seki in
şaatı ile yatak tanzimi ve büz ferşi işleri, Kannca dere, Davutkadı, Yeşil derelerinde meyil tan
zimi için seki, taban iksası ve büz ferşi işleri. 

İŞ dunımu : 

Halen projelerin tanzimi ile iştigal edilmektedir. Aşağı Gökdere tersip seddeleri inşaa
sına başlanmıştır. 

2 - Mustafakema.lpaşa - Apolyont Göl seddesi : 

Reislikce ihale edilmiştir. 

Mukavele tarihi 5/10/953 
İkınal taribi 30/10/956 

Tahsisat 
1953 de 200 000.00 Lira 
1954 ll 1000 000.00 , 
1955 lt 1500 000.00 ll 

1956 ll 2383 782.00 ll 

İşin mevzuu ve izahat : 

Keşif tutan 
Tenzilat 
!hale bedeli 

5 083. 782.00 L. 
% 8.17 

4 613. 339.01 L. 

Eski göl seddesinin yılolması dolayısiyle Apolyont Gölü sulannın istilasına maru.z ka
lan Karacabey ve Mustafakemalpaşa ovalannın korunması için 12 + 600 Km. uzunluğunda 

sedde, ayrıca drenaj kanalları, kollektör, pompaj istasyonu ve a.telye binası inşası. 
Bu işin ikmali halinde 6000 hektarlık mümbit bir arazi kurtarılmış olacaktır. 

İş durumu : 

Sedde güzergahında sondaj için müteahhit hazırlığa başlamış, gereken kazı makinalan
nın satın alınması hususunda döviz temini için müracaat etmiştir. Henüz inşaata başlanma

mıştır. 

3 - Mustafakemalpaşa deresi üzerinde yatak tahkimi : 

Mukavele tarihi 
İkınal tarihi 

16/10/953 
30/10/955 

Tahsisat : 
1953 de 50 000.00 L. 
1954 lt 250 000.00 , 
1955 ll 234 506.00 ll 

İşin mevzuu : 

Reisiikten ihale edilmiştir. 
Keşif tutan 534 506 L. 
Tenzilat % 15. 30 
!hale bedeli 452 726.58 L. 

Bük köyü Lala Şahin Paşa türbesi, Deveci Konağı mineviz yolu mıntıkalarında Kemal
paşa deresi tarafından tehdit edilen yerlerde can ve mal kaybını önlemek üzere bu kısımlarda 
ıslahat ve tahkimat yapılmasına. lüzum ba.sıl olmuştur. 

tş durumu : 

Tatbikat projelerinin hazırlanmasına başlanmıştır. 
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Su Işleri 1. inci Şube Müdürlüğü 
ı - ı953 SENESİ PROGRAMINDAKl MÜNFERİT SU lŞLERİ 

ı - Balıkesir, Çay deresi ve tabilerinin ıslahı : 

Balıkesir'in batı kuzeyinden gelen çay deresi, Altıntaş deresi ile birleşerek şehir dahi
linden geçer ve tabakhane ismini alır. Bundan sonra Üç Pınar, Kırksöğüt, Kazıklı dereleriyle 
birleşerek, Üzümcü deresine karışır. 

Projede çay deresi ile tabilerinin ıslahı nazan itibare alınmış olup Üzümcü ve Bostancı 
dereleri ayrı mevzuu olarak ele alınacaktır. 28/11/953 gün ve 6177 sayılı Şube yazısı ile Reis
liğe arz edilen Çay deresi ve tabilerinin ıslahı işi ikmal edilirse 5000 hektar vüs'atinde arazi 
suların istilaarndan kurtulmuş olacaktır. 

2 - Balıkesir - Kepsut değirmencik deresi taşlrnılarından korunması : 

Mukavele tarihi 
tkmal tarihi 

4/11/953 
30/ 9/953 

Tahsisat : 
1953 de 20 000.00 L. 
1954 " 200 000.00 " 
1955 " 103 460.00 " 

İşin mevzuu : 

Şubeden ihale edilmiştir. 
Keşif tutan 323 460.00 Lira 
Tenzilat % ı. 35 
!hale bedeli 319 093.29 Lira 

Burada 800 hektarlık bir saha kurutulacaktır. Aynca mal ve can kaybının önlenmesi 
ve Kepsut'un Değirmencik deresi taşkınlarından korunması mevzuubahistir. Bunun için bu 
derede yeni yatak açılması, yatak ıslahı sedde inşaası derpiş edilmiştir. 

İş durumu : 

Tatbik projeleri hazırlanmaktadır. 

3 - Edremit Havran Burhaniye ovaları ıslahı (1. nci kısım) : 
Henüz proje ve keşif evrakının hazırlanmasına başlanmamıştır. 1954 programına alın

ması icabetmektedir. 

4 - Bursa İnegöl Yenice köyünün taşkından korunması : 

Mukavele tarihi 
lkmal tarihi 

Tahsisat : 

23/10/953 
1/11/954 

1953 de 10 000.00 L. 
1954 " 80 980.68 " 

Işin mevzuu : 

Şubeden ihale edilmiştir. 
Keşif tutan 90 980.68 L. 

% 10 Tenzilat 
Ihale bedeli 81 882.61 L. 

Derenin ıslahının ova ile birlikte mütalaası icabetmekte ise de dik meyilli ve seylabi 
olan derenin tahribatından köyü korumak için salıillerin tahkimi icabetmekte olup keşif bu 
esasa göre tanzim edilmiştir. 
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İşin ikmalinde 150 hektarlık bir arazide kurtanlmış olacaktır. 1953 yılında iş yapılamı
yacağından ayrılan 10000 lira sarf edilemiyecektir. 

İş durumu : 

Mukavelede derpiş edilen işler kış mevsiminin girmiş olması dolayısiyle yapılamıyacak
tır. lş 1954 mali yılına intikal etmektedir. 

5 - İznik Göl ayağa yan derelerinin ıslahı : 

Şubeden ihale edilmiştir. 
Mukavele tarihi 
İkmal tarihi 

Henüz ihale edildiğinden mukavelesi yapılmamışbr. 
30/11/955 Keşif tutan 254 300.00 L. 

Tahsisat : 
1953 de 10 000.00 L. 
1954 " 160 000.00 L. 
1955 " 84 000.00 L. 

İşin mevzuu : 

Tenzilat % 13. 95 
!hale bedeli 218 825.15 L. 

Bu grupda Gemiç - Müslim ve Karsak derelerinin ıslahı nazan itibare alınmıştır. 

Gemiç ve Müslim dereleri İznik Göl ayağı bataklıklarının kurutulması ile ala.kalıdır. 

Bunların getireceği teressübatla göl yükselerek yeniden bataklık teşekkül edecektir. Bunu ön
lemek üzere teressübat tutucu tesisat ve yatak ıslahı derpiş edilmiştir. Karsak deresi ıslahıda 
Gemlik ovası ıslahı ile ilgili olup bu tesisatın iyi işleyebilmesi için Karsak deresinin getirdiği 

tercssübatın tutulması icabetmektedir. Yeni ihale edilmiş olup henüz hiç bir faaliyet yoktur. 

İş durumu : 

Mukavelede derpiş edilen kış devresi girmiş olmakla hiç bir iş yapılamıyacaktır. 1953 
yılında iş yapılamıyacağından ayrılan 10.000 lira sarf edilerniyecek ve iş 1954 mali yılına inti
kal edecektir. 

6 - Çanakkale - Eceabat, Turşunköy ve Kilye ovasının taşkından konınması : 

Projeler Reisiikten iade edilmiştir. Yeniden tetkik edilmekte olup 1954 programına alın
ması icabctmektedir. 

7 - Kırklareli Şehir içi deresi ıslahı ve Pmar Hisar Sulaması : 

Mukavele tarihi 
lkmal tarihi 

14/ 9/953 
30/10/954 

Tahsisat : 
1953 de 40 000.00 L. 
1954 " 352 800.00 " 
1955 " 352 801.00 " 

İşin mevzuu : 

Reislikten ihale edildi. 

Keşif tutan 
Tenzilat 
!hale bedeli 

745 601.00 L. 
% 11.73 

658 142.00 L. 

Kırklareli'nin içinden geçen Bağlıca deresinin getirdiği teressübatla yatağı doldurması, 
yatağın kifayetsizliği, dolayısiyle feyezanlarda sular şehrin içine yayılmakta ve tahribat yap-
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maktadır. 5 senede bir gelen azami feyezanlann mucip olduğu zararlar tahminen vasati 
600 000 lira raddesindedir. Buna nazaran senelik vasati zarar 120 000 lira civarındadır. 

Bunlan önlemek için bir tersip bendi inşası ve yatağın tevsi'i ile gereken yerlerde sahil 
tahkimi, nhtım duvarı inşası ve taban tahkimi işleri. 

Keza Pınarhisar'da belediyeye ait suyun fazlasının beton büzlerle isale edilerek tarla. 
sulamasında kullanılması işleri. 

İş dnrumu : 

Projelerin hazırlanmasına ve ihzarat yapılmasına başlanmıştır. Mukavelede derpiş edi 
len kış devresi girdiğinden işler durmuş vaziyet- tedir. 

8 - Kütahya Tavşanlı bataldığı kunı tulması 

Mukavele tarihi 
lkmal tarihi 

Tahsisat 

21/9/953 
30/9/954 

1953 de 10 000 L. 
1954 " 84 320 " 

İşin mevzuu : 

Şubeden ihale edilmiştir. 

Keşif tutan 
Tenzilat 

Uıale bedeli 

94 320.00 L. 
% 1.5 

92 905.00 L. 

Kanal açmak suretiyle bataklık sahanın kurutulması olup kabili istifade hale gelecek 
arazi takriben 250 hektardır. Açılacak kanal uzunluğu 7.5 Km. kadardır. 

Tahsisat : 

Kanalın 3 Km. kısmını tatbik projeleri hazırlanmış ve işe başlanmıştır. Diğer kısımlann 
projeleri hazırlanmaktadır. 

9 - Teldrdağ - Şarköy Mürefte Bo§köyünün su ta.~kınındaıı korunması 

Keşif bedeli 51 361.00 L. 

İşin mevzuu 

Hoşköyün içinden geçen Gazhane deresi seylabi ve vahşi bir dere olup feyezanlardan 
suların köye girmemesi için evvelce köy tarafına bir müdafaa duvarı inşa edilmiş ise de za
manla ve suların tesiri ile harap olmuş ve köyü koruyamaz hale gelmiştir. Seylaplardan dolayı 
köyün gördüğü senelik vasati zarar 20000 lira raddesindedir .Projede denize kadar uzanan bir 
sedde ile köyün müdafaası derpiş edilmiştir. Bu projede arazi kazanmak değil mal ve can kay
bını önlemek mevzuubahistir. 

İş duromu : 

Evvela kapalı zarf bilahare pazarlıkla eksiltıneye çıkanldığı halde istekli çıkmamıştır. 
4/12/953 gün ve 6345 sayılı Şube yazısı ile 2490 sayılı kanunun 50 nci maddesinin E, fıkrasına 
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tevfikan emaneten yapılması Reisliğe arzedilmiştir. Bu bakımdan 1954 senesi programına in
tikal edecektir. 

m - 1953 PROGRAMI HARİCİNDE ŞUBECE YAPTIRILAN İŞLERLE ESASLI 
ONARDJ İŞLERİ 

1 - Edirne Kısım İşletme binası in§8.8.tı : 
Şubeden ihale edilmiştir. 

Mukavele tarihi 
1kmal tarihi 

11/10/953 
15/ 7/954 

Keşif tutarı 

Tenzilat 
!hale bedeli 

73 000.00 L. 
% 7 

Tahsisat : 
1953 de 30 000.00 L. 
1954 " 43 000.00 , 

İş durıırnu : 

İşe başlanmış devam edilmektedir. 

2 - Aksu tersip bendi seddesi yükseltilmesi : 

Mukavele tarihi 
lkmal tarihi 

10/11/953 
25/ 1/954 

Şubeden ihale edilmiştir. 
Keşif tutan 

Işin mcvzuu 

Tenzilat 
!hale bedeli 

Aksu tersip bendi ve seddesi inşaatının ikinci safhasıdır. 

h durumu : 

Sedde imlalarına başlanmış devam edilmektedir. 

% 

67 890.00 L. 

29 810.14 L. 
ı 

29 512.04 L. 

Bu arada tersİp bendininde yükseltilmesi gerekmekte olup bunun emaneten yapılması 

derpiş olunmaktadır. 

dir. 

3 - Geçitköy seddE- tamiri : 

Mukavele tarihi 
lkmal tarihi 

İş durumu 

1/12/953 
15/ 1/954 

Şubeden ihale edilmiştir. 
Keşif tutarı 

Tenzilat 
thale, bedeli 

5 537.58 L. 
%ı 

5 482.20 L. 

Nilüfer sahilinde evvelce mevcut seddenin harap olmuş kısmıru.n tamir ve tahkimi işi-

İş durumu : 

Sahil tahkimi için gereken ihzarat hazırlanmıştır. 

4 - Manyas Yeniköy azınağı ıslahı 

Mukavele tarihi 
!kmal tarihi 

7/12/953 
30/ 6/954 

Şubeden ihale edilmiştir. 

Keşif bedeli 
Tenzilat % 
İlıale bedeli 

29 338.16 L. 
1,10 

29 015.44 L. 
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Tahsisat 

1953 de 15 000.00 L. 
1954 " 14 338.16 " 

İşin mevzuu : 

Yeniköy azınağının evvelce açılan kurutma kanalı ile suları akıtılmıştı. Bilhassa taban
da husule gelen bir taşma neticesinde sular azmakta toplanmış burayı bataklık hale getirmiş
tir. Mevzu bir arazi kazancı olmayıp umumi sıhhati korumaktır. 

İş durumu : 

Ihalesi henüz yapılmıştır. Kış mevsimi girdiğinden şimdilik çalışılmamaktadır. 

5 - Gölbaşı gido duvannın yükseltilmesi ve uzatılnıası : 

Keşif tutan 9701.43 L. Şubeden ihale edilecektir. 

7/12/953 de ihale edilecek iken talip çıkmamış 17/12/953 e bırakılmış o günde talip çık
mamış ve pazarlığa bırakılmıştır. 

İşin mevzuu : 

Aksu - Gölbaşı grubunda keşif dolayısiyle tamamlanamıyan ve gido tulünün uzatılınası 
işi eridir. 

İş dunıınu : 

Henüz ihale edilmediğinden işe başlana:namıştır. 
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Su Işleri 1. inci Şube Müdürlüğü 
1950 SENESİNDENBERİ DEV AM EDEN BÜYÜK VE MtlNFERİT SU İŞLERİNİN 

MİKTARINI GÖSTERİR CETVEL 

1950 1951 1952 

Btiytik su Mtinlerit Büytik sn Münferit Büytik so Mtinferit Yekfuı 

Işleri su Işleri işleri su işleri Işleri su işleri (Adet) Düşünceler 
--· ----

ı - ı 2 5 2 1 ll 

I - 1950 SENESİNDEN İNTİKAL EDEN VE HALEN DEV AM EDEN SU İŞLERI 

ı - Susurluk deresi ısUUu, Çeltikçi seddesi havn. taraf havzasının kurutulması, Mus
tafa.kernalpaşa seddt'lerinin Apolyont Gölüne doğru temdidi ve Yenişehir - Ma.rnıaracık ba
taklığımn J,urutulınası işi 

Mukavele tarihi 
lkmal tarihi 

22/4/950 
30/9/953 

En son aldığı hakediş raporunun tarihi 
( Tenzilattan evvel) tutarı 

İşin mevzuu : 

Reisiikten ihale edilmiştir. 
Keşü tutan 2 081 590.44 L. 
Tenzilat % 11. 10 
!hale bedeli 1 850 533.90 L. 

10/11/953 
1 531 168.03 L. 

Susurluk deresi ıslahı, sedde yükseltilıne3i ve yeni sedde inşası. Pere ile iksa, malımuz 
inşası, drenaj kanalı açılınası işleri. 

İş durumu: 

a) Susurluk ana yatak açılması 

Açılan yatak tulü 3 + 700 Km. olup 200 Hk. arazi bataklıktan kurtulmuştur. 

b) Drenaj kanalı : 
Mecmu tulü 18 + 600 Km. dir. Seddelerden sızan sularla hasıl olan bataklıklar kurutul

muş ve Gönü, Dümbe köyleri hastalıktan kurtarılmışlardır. Kuruyan arazi 100 Hk. dır. 

c) Çeltik çi seddesi yükseltilmesi : 

Halen devam etmektedir. Mecmu tulü 20 + 000 Km. dir. Asıl seddenin inşası dolayısiy
le yükseltmek icabetmektedir. 

ç) Mustafakemalpaşa sağ sedde 5 + 500 Km. dir, hali inşadadır, Bir aya kadar ikmal 
edilecektir. 200 Hk. arazi kurtanımış olacaktır. 

d) Mustafakemalpaşa sol sedde : 

15 + 000 Km. lik kısmı yükseltHip 1 + 500 Km. tulünde de uzatılmaktadır. Bir aya ka
dar ikmal edilecektir. 
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e) Ma.rmaraelk ba.ta.khğı kurutulması : 

Kuruyacak saha 18000 dekardır. Kurutma Jranalı tulü 17 + 000 Km. dir. Bunun 
15 + 000 Km. açılmış vaziyettedir. Mecmu hafriyat 900 000 Ma olup bunun 30000 M5 ü kal
mıştır. 1ki aya kadar ikmali muhtemeldir. Kanal üzerinde 3 adet betonanne köprü ve iki adet 
rampa inşa edilmiştir. 

En son 22/11/1953 tarihine kadar sürev uzatımı verilmiş olup müteahhit halen cezalı 
çalışmaktadır. Süre uzatımı için şubeye müracaat etmiştir. 
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ı 9 sı Senesinden lntikal Eden ve 

Halen Devam Eden Su İşleri 





1951 Senesinden Intikal Eden ve Halen Devam 

Eden Su Işleri 

n - 1951 SENESİNDEN İNTİKAL EDEN VE DEV AM EDEN Bt)y()'J{ SU lŞLERl 

1 - Canbollu, Uluahat seddesi ve pom paj istasyonu ile iki adet betonanne köprü in
şaatı : 

Mukavele tarihi 
lkmal tarihi 30/11/953 

Tahsisat : 
1951 de 200 000.00 L. 
1952 " 500 000.00 " 
1953 " 163 254.93 " 

Reisiikten ihale edilmiştir. 

Keşif bedeli 899 223.89 L. 
Tenzilat % 4 

!hale bedeli 863 254.93 L. 

En son aldığı istihkak raporunun tarihi 8/10/953 

(Tenzilattan evvel) tutan 369 979.68 L. 

İşin mevzuu : 

Karacabey Paşa Çayırı mevkiinde 1100 Hk. lık sahanın Susurluk çayının taşkınlann
uan korunması için mevcut seddenin evvelce yarılınış olan kısımlannın tamiri seddenin yüksel
tilmesi su taraf mevkiinin tahkimi. Hava tarafında toplanacak sulann pompajla atılması ve 
Mürvetler tahliye kanalı üzerinde iki adet betonarme köprü inşaatı. 

lş durumu: 

Seddenin uzunluğu 7 + 310 Km. dir. Sedde işinin büyük bir kısmı ikmal edilmiş olup 
tahkimata devam edilmektedir. 

Pompaj istasyonu temel hafriyatı ikmal edilmiştir. Betonarme köprülerden birisinin te
melleri ve ayakları ikmal edilmiş diğerininde temel hafriyatı yapılmaktadır. 

Müddet bitmiş müteahhit cezalı çalışma ktadır. Süre uzatımı için müracaat etmiştir. 

In - 1951 SENESİ MÜNFERİT SU lŞLERl 

1 - Gemlik ve N adır dereleri ısialu : 

8 6/951 

25/11/952 

Şubeden ihale edilmiştir. 

418 552.83 L. Keşif tutan 

Tenzilat % 1.5 

Mukavele tarihi 

tkınal tarihi 

Süre uzatımı 1/ 8/953 e kadar !hale bedeli 391 346.90 L. 
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En son verilen hakediş raporunun tarihi 20/10/953 
(Tenzilattan evvel) tutan 449 939.50 L. 

Yeniden müddet temdidi reisliğe arz edilmiştir. 

İşin mevzuu : 

Gemlik kasabasını ve 275 Hk. mezru araziyi taşkından kurtarmak için bir tersip bendi 
inşaası sedde i.nşa.Bı ile feyezan yatağı teşkili yatak ısl8.hı, regülatör ve menfezler inşaatı işleri. 

Nadir deresinde yatak açılması tersip bendi ve seddeleri inşası burada 1000 Hk. arazi 
kurtanlmıştır. 

lş durumu: 

lşler i.k:ma.l edilmek üzeredir. 

2 - Ça.n&kkale, Kum.kale batakbğı ısl8bı 1 nci kısım inşaatı : 

Reisiikten ihale edilmiştir. 

Haziran/1954 den itibaren 104 günlük süreuzatımı verilmesi reisliğe arz edilmiştir. 

lkmal tarihi 30/11/953 Keşif tutan 
Tenzilat 
!hale bedeli 

En son aldığı istihkak raporunun tarihi 13/12/953 

(Tenzilattan evvel) tutan 

İşin mevzuu : 

542 138.63 L. 

1 100 103. L. 
o/n 20. 25 

877 332.46 L. 

Kurnkale bataklığınm kurutulması için kanal açılması, Karamenderes çayı taşkınları
nın önlenmesi için sağ ve sol sedde inşası. 

İş durumu : 

Kurutma ka.n.a1ı 

Tulü 17 + 000 Km. dir. Üvecik Yeniköy ve Alacalıgöl kollan ile beraber 20 + 500 Km. 
yi bulmaktadır. Kollar tamamen ana yatak kısmında da 14 + 000 Km. lik kısmı açılmıştır. 

Kollarla beraber açılan kısmın mecmu tulü 17 + 500 Km. dir. Geriye kalan kısmın uzunluğu 
3 km. kadar olup halen makinalar bu kısımda çalışmaktadır. 

Sağ sedde: 

Uzunluğu 13 + 000 Km. kadardır. Henüz hiç bir iş yapılmamıştır. 

Sol sedde : 

Uzunluğu 15 + 000 Km. dir. 12 + 700 Km. tulündeki kısmı yapılmıştır. Tamamlan
ması için 2 + 300 Km. tulünde bir kısım kalmıştır. Mevsimin gecikmiş olması dolayısiyle tahki
mat yapılması için nakli imkansız olduğundan sedde durdurulmuş ve uç kısmı teyezanlara 
karşı tahkim edilmiş makinalarda kurutma kanalına alınmıştır. 
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19 5 2 Senesinden intikal Eden 

ve Halen Devam Eden Su İşleri 





1952 Senesinden Intikal eden ve Halen Devam 
Eden Su Işleri 

IV - 1952 SENESiNDEN İNTİKAL EDEN VE DEV AM EDEN BtlYtJK SU İŞLERİ 

IV - 1952 büyük su işleri : 

1 -Bursa ovası ısUilıı Deliçay - Anakanal - Narlıdere gnıbu 

Mukavele tarihi 
İkmal tarihi 

Tahsisat : 

15/ 9/952 
15/11/954 

1952 de 70 000.00 L. 
1953 " 368 597.00 " 
1954 " 613 805.00 " 

En son aldığı istihkak raporunun tarihi 
( Tenzilattan evvel tutan 

İşin mevzuu : 

Reisiikten ihale edilmiştir. 
Keşif tutarı 1 052 402.00 L. 
Tenzilat 
İlıale bedeli 

31/10/953 
216 972.02 L. 

% 1,50 
1 036 615.97 L. 

Bursa ovası ıslahı işlerinin mühim bir cüz'ünü teşkil etmektedir. Nazan itibare alınan iş
leri Deliçay grubu, Anakanal Narlı dere grubu namı altında ikiye ayırmak mümkündür. Ya
pılacak iş daha ziyade mevcut kanal, sedde, ve tesislerin onarımı tevsi'i tahkimi işleridir. 

Deliçay grubu : 

Bu grupta Deliçay, Balıldı ve Kestel kanalı ıslahı işleri ele alınmıştır. Deliçay'da yatak 
temizliği, sahil tahkimatı, tersip bendinin yükseltilmesi, Deliçay bakım binasına su isalesi iş
leridir. Bu işe henüz başlanmamıştır. 

Balıldı dere : 

Burada yapılacak işler yatağın Şarka kaymasını önlemek üzere bir taşla imla gido ve 
teressübatı tutmak için tersip bendi ve sed d ele ri inşası işleri dir. Gido duvarına başlanmamış
tır. Tersip bendi inşa edilmiş seddeleri yapılmamıştır. 

Kestel kanalı : 

Meyil tanzimi için seki inşası ve yatak tanzimi işleri nazarı dikkate alınmış olup henüz 
bir şey yapılmamıştır. Bu ihale mevzuunun diğer grubunu teşkil eden anakanal Narlı dere 
grubunda tersip bendi, drenaj, yatak tevsi'i ve tahkimi ile anakanala dökülen Iğdır kaZJklı, 
Karaığdır yan derelerinin ıslahı ile getirdikleri teressübatın tutulması işleri nazan itibare 
alınmıştır. 

Narlı dere ise yatak tanzimi, mevcut sekileri tamiri, yenilerinin inşası işleride derpiş 

edilmiştir. 

Anakanal ve yan derelere teressübat temizliğine devam olunmaktadır. 

Narlı derede köy civarındaki ıslahat işleri, sekileri ilcmal edilmiştir. Mevcut t.ersip 
bendierinin menba tarafında yeni inşa olunacak Tm 3 tersip bendine henüz başlanmamıştır. 
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2 - Bursa ovası ısialu Nilüfer ve Kelesen grubu : 

Mukavele tarihi 
tkmal tarihi 

18/ 9/952 
15/11/954 

Tahsisat 

1952 de 70 000.00 L. 
1953 " 400 000.00 L. 
1954 " 345 132.00 L. 

Reisiikten ihale edilmiştir. 

Keşif tutarı 815 132.00 L. 
Tenzilat % 2 
İlıale bedeli 798 829.36 L. 

En son aldığı istihkak raporunun tarihi 31/10/953 

(Tenzilattan evvel) tutarı 199 107.17 L. 

İşin mevzuu : 

Bursa ovası ıslahı &isteminin esaslı bir kısmıdır. 
Nilüfer ve Kelesen gruplarından teşekkül etmiştir. 

Mevcut tesislerin, tevsi'i tahkim tamiri ile yenilerinin yapılması işlerini havidir. 

Nilüfer grubu : 

Bu grubu teşkil eden işler : 

Mihraplı tersip bendi ve seddelerinin yükseltilmesi tersip seddelerinin temdidi menba, 
tarafmda yeni bir Nilüfer tersip bendi ve seddeleri inşası, Çongara tersip bendi ve seddeleri 
inşası, Cilimboz deresi ıslA.hı, Balıklı ve Panayır köyleri tahliye kanalı inşası işleri. 

İş dunımu : 

Mihraplı tersip seddeleri yükseltilmesi ve temdidi işi ikmal edilmiştir. Yeni yapılacak 
Nilüfer tersip bendinin bu ihaleye dahil olan birinci kısım inşaatı savak kısmına kadar ya
pılmıştır. Halen Cilimboz deresi ıslalıı yapılmaktadır. Diğer işler henüz başla.namamıştır. 

Kelesen grubu : 

Bu grupda ele alınan işler Kelesan deresi yatağının 50 M3 /See. göre tevsi'i daha fazlası 
için deşarj ve sukbe inşası, Kelesen kanal yatağına 25 M3 /See. den fazla gelecek sarfiyatı di
ğer deşarj ile eski yatağa vermek Kelesen deresine karışan 4 adet yan dereceden sağ taraftaki 
iki tanesi üzerine birer tersip sekisi, sol sahilde bulunan iki tanesi üzerine de birer tersip ben
di inşası yatakta meyil tanzimi için sekiler inşası, sahil tahkimi ve sair işlerdir. 

İş dunımu : 

Bu işlerden yan dereler üzerindeki iki tersip sekisi ve bir tersip bendi yapılmış, diğer 
tersip bendinin temelleri açılarak bırakılmıştır. Başka bir iş yapılmamıştır. 

178 

3 - Bursa ovası yan dereleri ıslahı AKSU ve Gölbaşı grubu : 

Şubeden ihale edilmiştir. 

Mukavele tarihi 
İkmal tarihi 

18/9/952 
15/9/953 

Keşif tutarı 

Tenzilat 
lhale bedeli 
Keşif ilavesi 

59 293.00 L. 
% 5.80 

55 854.01 L. 
6 737.01 L. 



İşin mevzuu : 

Gölbaşına akan Aksu deresinin getirdiği teressübatla dip savakların bulunduğu saha 
tamamen dolmuş ve beklenen vazifeyi yapamaz hale gelmiştir. Bu bakımdan gelen rusubatm 
göle girmeden tutulması için Aksu üzerine bir tersip bendi ve seddeleri inşası ile gölde dip sa
vakların çalışması için gereken temizliğin yapılması ve buradaki gido duvarının 1 m. yükseltil
mesi işlerinin ı nci safhasıdır. 

lş durumu : 

İş müddelinden evvel 31/7/953 tarihinde ikmal edilmiş ve geçici No. lu yapılmış-
tır. Halen sedde yükseltilmesi ikinci safha inşaatına başlanmıştır. (Sahife 23 e bakınız) 

4- Bursa ovası yan dereleri ıslahı GÖKDERE grubu : 

Şubeden ihale edilmiştir. 

Mukavele tarihi 

!kmal tarihi 

İşin mevzuu : 

26 9/952 

15/11/953 

Keşif tutarı 

Tenzilat 

!hale bedeli 

132 110.00 L. 

% 1.55 

130 062.29 L. 

Bursa şehrinin içinden geçen dik meyilli, seylabi bir dere olan Gökdere sürüklediği ru
subatı mansap tarafına tersip etmekte ve yayıtan sular ovayı istila etmektedir. 

Ayni zamanda Gökdereye karışan Karıncadere, Davutkadı ve Yeşil dereleri de getir
dikleri teressübatı mansap kısmına. tersip etmekkte ve Gökdere yatağını tahrip etmektedir. 

Bu ihale mevzuunda Gökdere üzerinde meyil tanzimi teressübatın tutulması ile şehir da
hilindeki tahribatın önlenmesi için sekiler inşası, mevcut sekilerin taıniri, sahil ve taban tah
kimi göz önüne alınmıştır. 

İş durumu : 

Keşif, müddeti zarfında dolmuş ise yapılması derpiş edilen işler tamamlanamam.ıştır. 
% 20 dahilinde mütebaki işlerin ayni müteahhide yaptırılması Reisliğe arzedilmiştir. 

Gökdere aşağı, kısım ile Karıncadere, Davutkadı, ve Yeşil dereleri ıslahı. (Nilüfer hav
zası yan dereleri ıslahı ı nci grup inşaatı namı altında ayrıca ihale edilmiştir.) 

5 -Bursa ovası yan dereleri, KAPLIKAYA grubu : 

Mukavele tarihi 
!kmal tarihi 

İşin mevzuu : 

30/12(952 
15/11/953 

Şubeden ihale edilmiştir. 

Keşif tutarı 184 134.00 L. 
Tenzilat 

!hale bedeli 

% 1.60 

181 187.86 L. 

Yata.k meylinin fazla olması dolayısiyle sürüklenen teressübat mansapda teressüp ede
rek yatağı yükseltmekte ve dolayısiyle taşan sular araziyi istila etmekte olduğundan yatak 
ıslahı ve bir tersip bendi yapılması derpiş edilmiştir. 
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İş durumu : 

Keşif, müddeti zarfmda dolmuş isede derpiş edilen işler tamamlanamamıştır. % 20, da
hilinde mütebaki işlerin ayni müteahhide yaptırılması Reisliğe arzedilmiştir. 

6 - Çeltikçi, Susurluk sol seddesi, Büyük Karadere ve Tolonaklı Azınağı ıslahı işleri. 

Mukavele tarihi 
İkmal tarihi 

23/10/952 
15/11/954 

Tahsisat 
1952 de 100 000.00 L. 
1953 .. ı 000 000.00 " 
1954 " 1 089 550.00 " 

İşin mevzuu : 

Reisiikten ihale edilmiştir. 
Keşif tutarı 2 189 550.00 L. 
Tenzilat % 9. 11 
İhale bedeli 1 990 082.00 L. 

Sedde inşası dolayısiyle Susurluk ve Büyük Karadere feyezanlarmdan müteessir olan 
çok kıymetli arazinin kurtarılması, Karadere sedde inşası. 

Kurtarılacak arazi 900 hektardır. 

İş durumu : 

Zamanın büyük bir kısmı geçtiği halde Çeltikçi sol seddesinin ancak 3 + 250 Km. lik 
kısmının lı!.tbik projeleri hazırlanmış. Aplikasyonu yapılarak işe başlanabilmiştir. 

V - 1952 SENESİNDEN tNTtKAL VE DEV AM EDEN MÜNFERİT SU İŞLERİ 

ması 

1 - Yenişehir Toprakocak deresi ıslahı ve İznik Göl ayağı bataklıklarının kurutuı-

Mukavele tarihi 
İkmal tarihi 

12/ 7/952 
15/12/953 

En son hakediş raporunun tarihi 

(Tenzilattan evvel) tutarı 

Şubeden ihale edilmiştir. 
Keşif tutarı 

Tenzilat % 
!hale bedeli 

5/11/953 

41 180.51 Lira 

405 914.21 L. 
18.25 

331 834.87 L. 

Müddet bitmiş, iş ikmal edilememiştir. Süre uzatımı verilmesi 12/8/953 gün ve 3608 
sayılı şube yazısı ile Reisliğe a.rzedilmiştir. 

İşin mevzuu : 

Toprakocak deresinin ıslahı ile bu derenin Marmaracık bataklığı kurutma kanalına 
bağlanarak takriben 15 000 dekar arazinin su istilasından kurtarılarak ekilebilir hale getiril
mesi İznik Göl ayağının teressübatla yükselmesi dolayısiyle 416 hektarlık arazi bataklık hale 
gelmiştir. Yatağın temizlenmesi ile bu arazi ekilebilir hale gelecektir. 
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İş durumu : 

lş geridir. Müddet bitmiştir. Takriben keşif tutarının % 10 u tutarında iş yapılmıştır. 

2 - Gönen Sanköy ovası ıslahı : 
Şubeden ihale edilmiştir. 



Mukavele tarihi 
!krnal tarihi 

13/11/952 
15/ 9/954 

Tahsisat : 
1952 de 30 000.00 L. 
1953 " 140 000.00 " 
1954 " 33 039.84 " 

En son aldığı hakediş raporunun tarihi 

(Tenzilattan evvel) tutarı 

İşin mevzuu : 

Keşif tutan 
Tenzilat 
!hale bedeli 

25/9/953 
46 236.25 Lira 

203 039.84 L. 
% ı 

201 009.44 L. 

Gönen çayının vadisini teşkil eden 5000 ve Gönen çayına mansap olan seylabi karakter
deki Kocadere ve Keçi derelerinin vadisini teşkil eden 15000 hektarlık arazinin bu derelerin 
feyezanlarından korunmasıdır. 

Is lah şekli : 

Ovanın sularını drene etmek, azami feyezanlarda muvakkat bir zaman için suların 

araziye yayılmasına müsaade ederek açılacak kanallada kısa bir zamanda bu suların tekrar 
ytağa avdetini temin etmek bunun için de yataklan kanal açmak ve sedde yapmak suretiyle 
normal feyezanlan alacak maktaa irca etmek. 

İş durumu : 

Keçi deresi üzerinde yatak açma işi ikmal edilmiş, halen Kocadere üzerinde çalışılmak
tadır. Makinaların sık sık arıza yapmaları dolayısiyle istenilen randıman alınamamaktadır. 

3 - İşletme işleri : 

a) Su !şleri 1 nci Şube Müdürlüğü Bölgesinde Manyas - Sultaniye sulama tesislerin
-den başka mevzu yoktur. Sultaniye sulaması Reisliğin 11/6/951 tarih ve 4/5063 sayılı emirle
riyle işletmeden kaldırılmıştır. Bölgemiz dahilinde Bursa, Mustafakemalpaşa, ve Karacabey 
ovalarında hususi şahıslar tarafından, mevcut kanallardan motopomplarla su almak suretiyle 
münferit sulamalardan başka halen hiç bir sulama yapılmamaktadır. 

c) Şubemiz romtıkası dahilindeki bina ve barakalann tapu durumlarını gösterir cetvel 

ı 1 Tapıuıu alınan binalarm 
tapu ka:\,tlıı.n ahası 

Muıtılmsı Cine i Mcvlti ve ismi bahçe ile Düşünceler - ---
1 Yevmiye birlikte 

_ _ı CIIt No. Numara numarası M2 
- -- --

ı 2 3 4 5 6 7 8 
---

Bursa Bina Şehir içi işletme 153 23280 6261 885,08 
binası 

.. .. ı Mihraplı 93 261 3348,00 
" 

.. Biladiyunus Henüz tapusu çıka-
ı nlmıştır. 

" " .. 
ı .. " KCiprU başı 

1 

Tapu kayıtlarının is-
" 

,. Deliçay tihsali Için Milli Ern-
IA.k MUdUrlUgilnce 
mahkemeye intikal 
ettirilmiştir. 

" " Kız taşı " .. " 1 

" " Gölbaşı ,. .. .. 
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ı 2 3 4 5 6 7 8 

Karacabey Bina Kaza içi (kısun) 130 40 61 157,00 
--- -- -
Baraka Çeltlltçi sag- sed- Deva- Henüz tapuJan alın-

GönU de mınca mamıştır 

" Tokmaklı 

.. Canbollu kU çUk 
Karadere 

Mustafa- Bina Kaza içi (kısım) 141 33 28 519,52 
kemalpaşa 

Baraka Karaog"lan 

.. Yamanlı Çok harap oldug"un-.. Kemalpaşa 
dan tapu muamelA.-
tına girlşilmemiştir. 

Ak saka! Bina Aks ak al 87 76 17 1445,00 
.. .. .. 87 76 17 

.. Baraka Manyas OvtiSl Sulamadaki baraka-.. .. .. " lardan iki tanesi .. .. Sulama kerpiçtir. Ve kimse .. " .. oturmadıgtndan ha-.. .. .. rap olmakta . 

Yahyaköy Bina Yahyaköy l_ .. .. .. 

.. Baraka Yahyaköy 41 81 215 6000,00 Barakalar binalar .. .. .. 
mUştemlla.tındanchr . .. .. " 
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o) Makine ve taşıtların tamir ve bakımlarında karşılaşılan müşkmler. 

ı - Herhangi bir parçanın piyasada yaptırılması mecburiyeti karşısında 

Her türlü tamirat aletleri bulunan zengin fakat tecrübesiz bir atelyenin, usta fakat 
malzemesi kıt, ve hatta tamiratın bir kısmını hariç atelyelerde yaptıran diğer bir tamirat 
atelyesinden daha ucuz yapmayı telilif etmesi mümkündür. 

Bu hususu bilen makinacıların, tamiratın matluba muvafık olması maksadiyle usta 
· akat daha pahalı teklif veren ustaya yaptırılması halinde en ucuz teklif verene yaptırılması 

iecburiyeti ihlal edilmiş olacaktır. Bu maksatta bu mevzuatın tamamen serbest bırakılması 

fakat başka sistemlerle mürakabe ve kontrol yollan ilidas edilmelidir. 
2 - Türkiye dahilinde yapılamayan ve mutlak surette ithal suretiyle tedariki mecbu

riyeti olan parçaların temini için döviz tahsisinin her şeyden evvel ihtiyacı cihetine gidilmesi 
l8.zımdır. 

3 - Tamir atelyesinin ihtiyacı olduğu malzeme ve avadanlıkların piyasadsı \>ulunma
ması veya peşin para istenmesi, ithal edilmesi için lüzumlu döviz tahsisinin muayyen bir 
müddete bağlanması dolayısiyle teslim için müddet verilmemesi ve dolayısiyle getirtilememesi 
şubeııin bazı ahvelde marka tercihi yapamaması, ihtiyaç hasıl olan malzemenin piyasada mev
eudu olmadığından bakiki evsafının bilinmemesi gibi sebeplerde temin müşkilatı doğmaktadır. 

4 - Atelyede tamiri icabeden bazı mühim parçalar, gerek tamir malzemesi noksanlığı 
ve gerek kalifiye işçi bulunamaması bakımından intaç edilememektedir. 

5 - Herhangi bir makinenin tamiri için fiyat analizi yapınağa lüzumlu döküman mev-
eut değildir. Bunun içinde bir esas ka bul edilmelidir. 

c) Makina talimatnamesinde karşılaşılan müşküller : 

1 - Makina talimatnamesinin 2 nci maddesi : 

İdarece mevcut olan yedek parçalar, idarenin makina kontrol mühendisinin lüzum gös
termesi üzerine bedelleri müteabhidin müteakip ilk istihkakından kesilmek şartiyle müteahhi
de verilecektir, demektedir. Halbuki yedek parçalar her hangi bir şekilde bedel mukabilinde 
verilemiyeceğinden şartnameııin bu maddesinin bir sisteme ircaı icabetmektedir. 

2 - Talimatnamenin 12 nci maddesi : 

Müteahhit makinalann bakım ve tamirler ini yapmak veya revizyona tabi tutmak üzere 
kontrol mühendisinin projesini hazırlayacağı ve idarenin tastik edeceği yeter büyüklükte sey
yar veya sabit atelyeyi kurmağa mecburdur, demektedir. Halbuki müteahhide verilen bir eks
kava.tör için atelye ilidası ve bu atelyesini daima seyyar olan makina ile yürütmesi için sar
fedeceği emek ve masraf büyük olacak ve hatta batak arazide çalışan makina civannda, ya
naştınlması imltiinsızlığı ile karşılaşılacaktır. Bu maksatla makinanın tamiratı için müteah
hitlik emrinde daimi olarak ve her türlü işlerde çalışacak bir Jeep otosunun mevcudiyeti bu 
maksat şehirde tamiratı yaptırmak bakımından sür'atle neticelendirilebilecektir. 

3 - Talimatnamenin 14. üncü maddesi : 
Müteahhide teslim edilen idare malı ekskavatörünün teslim alınırken yıpranmamış, iş

ler ve kullanılır bir vaziyette tesellüm edilmesini emretmektedir. Bu hususu takviye eden Reis
liğin 30/4/953 gün ve 5466-7 sayılı emirleri de mevcuttur. Halbuki çalışan bir, makinanın 

normal yıpranması olmakla beraber tesellüm anında makinanın en ufak teferruatına kadar 
kontrolü ve aşınma miktarının tesbiti gayet dakik aletlerin bulunması ve kullanılması bağlı ol
makla beraber bu şekildeki bir kontrolün imkansızlığı karşısında sökülebilen ve tetkik edilebi
len parçalarda normal aşınma miktannın kabul edilmesi icabedecektir. 
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Esasen en ufak teferruatına kadar sökülerek muayene edilmesi imkansızlığı karşısında 
kontrol edilemiyen iç parçalardan birinin tesellümü müteakip arıza göstermesi, yıpranmış bir 
makinanın kabul edilmiş olduğu manası ve hatta mes'uliyetlerini doğuracaktır. 

Bu bakımdan normal bir aşınma payının kabul edilmesi icabedecektir. 

4 - Şubeden müteahhitlere verilen ekskavatörlerde zaman zaman hasıl olan arızaların 
giderilmesi için lüzumlu yedekparçanın piyasadan ve hatta acentasmdan temin edilmemesi 
karşısında şubede mevcut lüzumlu yedek parçanın - makinanın çalışmasım sağlamak bakınm

dan -müteahhide verilmesi muvafık olacaktır. Ancak bedelinin alınması halinde; yedek parc• · 
nın Türkiye'ye girmesini sağlıyan ecnebi parasının o günkü kıymeti üzerinden değerlendirm 'C?jj 

ve dolayısiyle uzun muhabera tı icabettirecektir. Esasen b, maddesinin (makina talimatnam• -
sinde karşılaşılan müşküller) 1 nci fıkrasındada bu hususun bir prensibe bağlanması lüzurr ı 

belirtilmiştir. 

5 - Yeraltı sulan : 

Su İşleri ı nci Şube Müdürlüğü Bölgesinde yeraltı suyu konusu ile ilgili faaliyetler yok-
tur. 

6 - Mali işler : 

a) Raporumuzun tanzim tarihine kadar Şubemize bil'umum bölüm ve maddelerden 
gönderilen tahsisat ile bunlardan yapılan sarfiyat ve kalan paralar cetvel No. 3 de gösterilmiş
tir. Ayrıca 786/11 ve 786jı2 bölüm ve maddeleri için gönderilen tahsisatların ne miktarının 
program dahili işler, ne miktannın program harici ınüteferrik işler, ne miktarının istimlakler 
(kazalara gönderilen ve sarfolunan miktarlar dahil olmak üzere) ve ne miktarının da yukarda 
a~ıklanan hususlar haricinde yani müteferrik mevzulara sarfedildikleri cetvel No. 4 de gös
terilmiştir. 

b) 786/11, 786/12 bölüm ve maddelerinden şubece ihale edilmiş ne kadar iş bulunduğu 
ve bu işlerin ihale bedelleri ile raporun tanzim tarihine kadar ödenen miktarları ve bunların 
gelecek yıla sirayet eden kısımları cetvel No. 5 ve cetvel No. 5' de gösterilmiştir. 

c) 1953 mali yılı içinde yapılan sarfiyat ile mali yıl sonuna kadar sarfedilecek tahmini 
miktarlara istinaden cetvel No. 6 tanzim edilmiş ve bu liste No. ı ve 2 dere edilmiştir. ı954 
yılı için yapılacak tahsisat teklifleri içinde cetvel No. 7 ve hazırlanarak rapora eklenmiştir. 

7 - İdari işler : 

7 a - Su İşleri 1 nci Şube Müdürlüğü Yevmiye ile çalışan elemanlar 

1 2 3 4 5 6 
--

Çalıştığı 
Adı soyadı Tahsil derecesi Aldığı yevmiye Unvanı Düşünceler yer 

-
Bursa Ali Rıza Koç Yük. Mtih . 1934 M. 40.00 - 60.00 Yük. Müh. 

" Selahattin Saygı Y. Müh. son sınıf 20.00 - 30.00 Y. ef. işçi .. Şemsettin Ersezer L::;c 1950 M . 7.50 .. 
" Melih Seren İktisat S. sınıf 6.00 .. .. Gündüz Birmeç Orta 1952 M. 4.50 !şçi 
" Hüseyin Pamukatan Sanat M. 1943 8.00 " 
" Müjdat Şener Orta iki 1941 4.00 1 " .. Stileyman Demirsar Rüştiye 1908 6.00 Puvantör 
" YUksel YUksellöz Ticarete devam 5.00 !şçi 
" Faruk Ozaltı Sanat Uç. 1938 7.50 Puvantör 
" Mehmet Aysoy nk 1927 M. 7.00 " .. 

Hakkı Aydemir Rtiştiye 1927 M. 6.00 " .. 
İsmet Akkaş lik 1942 M. 6.50 Santı·atcı 
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ı 2 3 4 5 6 
-- -

Bursa Bahattin Demiral Sanat 2 den 6.00 İ!!çi 
" Mecit ÇUVR!! İlk 1938 M. 4.00 " 
" Murtaza Ag"alar Orta Sanat 1951 5.00 .. 
" Ali İhsan Korgavuş Orta sanat 1952 4.00 " 

Balıkesi ı· Sudi Kiper MUhendis 40.00 - 55.00 MUhendis 
" Haşim Bacalı Lise 1951 M. 10.00 İşçi .. SUleyman Geçit 10.00 .. 

Gemlik Muharrem Çig"dem Sanat Ok. 948 6.00 " 
" Adet 3. 3.50- 4.00 Odacı 

Bursa Su işleri 1 nci Şubeye gelen ve gidenevraklara iki ayrı kayıt defteri tutulmayıp 

her sene tek bir defter üzerine gelen giden süturuanna işlenmektedir. 

Yılı 

1950 de 

1951 " 
1952 " 

1953 " 

Reislik diUıil muhtelif dairelerden 
Şubemize gelen evrak adedi 

1743 

2316 

2918 

3197 

Reislik dAhil Şubemizden muhtelif 
da.irelere gönderilen evrak adedi 

2123 

2711 

3513 

4004 

Not : 1953 yılının gelen giden evrak adedi 16/12/953 tarihine kadar bu cetvele işlenmiş-
tir. 

Evrak artışı 

1950 ye nazaran 

1951 e " 
1952 ye " 

1951 de 

1952 " 
1953 " 

Gelen 

573 

602 
279 

Giden 

588 

491 (16/12/953 kadar) 
802 

8 - Genel Müdürlük tasansı kanuniyet kesbettikten sonra mmtıkamız dahilinde ilidası 
düşünülen Şube Baş Mühendislikleri hudutlarını gösteren 1/800000 ölçekli plan rapora eklen
miştir. 
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Su İşleri III. üncü Şube Müdürlüğü 

1953 Yılı Çalışmalan Hakkında 

RAPOR 





tır. 

Su Işleri lll. üncü Şube Müdürlüğünün 1953 
Y1h Faaliyet Raporu 

Şubemizin 953 yılı faaliyetleri başlıca şu bölgelere ayrılarak mütalaa ve izah olunacak-

I - Etüd işleri 

II - Proje ve inşaat işleri 

III - İşletme işleri 

IV - Makine ve taşıt işleri. 

V - Mali işler 

VI - İdari işler 

I - Etüt işleri : 

A) Münferit su işleri : Şubemize muhtelif makam ve şahıslardan intikal edenlerle doğ
rudan doğruya şubece yapılan tararnada tesbit edilen mevzu adedi 75 den ibaret olup eleme
de bunların 50 adedinin üzerinde durularak programa alınınağa layık ve zaruri olduğu görül
müştür. 

Bunlardan 15 adedi 954, 16 adedi 955 ve 19 adedinin de 956 programına alınması teklif 
•edilmiş bulunmaktadır. 

954 programına alınması teklif edilen büyüklü küçüklü 19 işin takribi keşif bedeli 
24,980,558; 955 programına alınması teklif edilen 19 işin takribi keşif bedeli 6,313,242 ve 956 
programına alınması teklif edilen 19 işin takribi keşif bedeli ( 4,419,000) liraya baliğ olmak
tadır. 

B) Rasat işleri : Şubemiz bölgesindeki rasat istasyonlan amanejman planJanndaki 
tavsiyelere uygun olarak mevcutlan E. l. E. idaresine devredilmiş eksikleride yine bu idare 
tarafından yeniden kurularak işletıniye açılmıştır .. Bu istasyonlarm çalışmalan memnuniyeti 
muciptir. Ancak gerek rasatlann zaman zaman kontrolunda ve gerekse rasat neticelerinin he
men istihsalinde daha yakın bir i ş birliğini zaruri görmekteyiz. 

Bundan ayrı olara]{ işletmelerimizle ilgili tali rasatlar dairemizce yapılmakta ve bun-
ların neticeelerinden işletmelerimizde istifade edilmektedir. 

U - Proje ve inşaat işleri 

A) İnşaat işleri : 

Yukarıda ihaleleri 953 yılmda yapılmış olduğu arzedilen bir kısım işler tamamen bit
miş ve diğerlerine de başlanmış bulunmakta olup sözleşmelerine göre inşaatına devam olun
maktadır. Bundan başka ihaleleri evvelki yıllarda yapılmış olup da sözleşmeleri gereğince bu 
senede devam eden inşaatımız mevcut olup bun ların adedi 9 zu büyük su işi ve 6 sı münferit su 
işi olmak üzere cem'an yekun 15 dir. Bu 15 işin keşif bedeli 8 743 476.24 liradan ibaret bulun
maktadır. Şu hale göre bu gün için ihale edilmiş olup da inşaatları devam eden işlerin adedi 
35 olup hey'eti umumiyesinin keşif bedeli 24 176 465.77 liraya daliğ olmaktadır. 
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Devam eden bütün bu inşaata 953 mali yılında bu güne kadar ödenen miktar 
3 195 330.77 lira ve yine sözleşmeleri gereğince bu yıl içinde ödenecek miktar 788 963.91 lira
dan ibaret olup 953 yılındaki mecmu ödemeler 3 984 194.68 liraya baliğ olacaktır. 

Sözleşmelerine ve verilen % 20 inşaat ilavesi kararlarına göre 954 mali yılında öden
mesi icabeden para miktan 4 954 674.25 liradan ibarettir. 

Raporun tanzimi tarihinde henüz Kumç:ıyı tersip bentleri inşaetı ilc kumçayı feyezan 
kanalı tahkimi ve sifon ve köprü in.'?aatı ve Al<hisar llgın deresi taşkınlannın önlenmesi işleri 
ihale edilmediğinden bu ihalelerden 954 yılına aksedeceği tabii olan ödemeler bu hesabın hari
cindedir. 

ID - İşletme işleri : 

A) Sulama işletmeleri 

ı- Menemen ovası sulaması : Bütün inşaatı bitmiş olan Menemen ovası sulama şebeke
sinde sulanabilir 130.000 dekar nafi saha vardır. Marmara. gölünde su iddihanna başlandık
tan sonra burada bilfiil sulanan sahalar sür'atle artmağa başlamış ve 951 yılındaki 28036 de
karlık sulamıya mukabil 952 yılında 49540 ve 953 yılında da 52253 dekarlık saha sulanmış
tır. Sulanan sahalardaki hakim mahsul pamuktur. 

Bu şebekedeki sulama sistemi 4 X 1 şeklinde olup proje modülü hektar başına 0.60 
Lit/s dir. 

Burada iki senedenberi tam manasiyle rolasyon tatbik edilmekte ve bu ratasyon dev
resi 24 gün olarak alınmaktadır. Sulu ziraat deneme istasyonunda bugüne kadar alınan netice
lere göre 954 yılında bu müddet 20 güne indiri!ecektir .Her vatandaşın tarlasını sulayacağı 

saat ve zamanı bildiren isimli cetveller sulama mevsimi başlamadan evvel köylere ilan edil
mektc ve bu sistem gayet güzel tatbik edilmektedir. 

953 yılındaki sulamalarda hesaplanan tatbiki model hektar başına 1,07 Lit/S. dir. Tarla 
içindeki 4 ncü derece kanalların açılmaması ve tarla tesviyelerinin yapılmaması yüzünden çok 
zayiat olduğu muhakkak olmakla beraber Ege bölgesindeki pamuk sulamalarından bu modelin 
0.90 It/s. dan daha aşağı düşmiyeceği ve 1.00 Lit/S. nin iyi bir vasati olduğu kanaatindayiz. 

2 - Adana ovası sulaması : Burada Gediz'in her iki sahilinde sulama olmakla beraber 
sulama şebekemiz yoktur. Ratasyon ana kanallar üzerinde bulunan prizler üzerinde yapılmak
ta ve bu prizler iki gruba aynlmaktadır. Prizlerden alınan sarfiyat sulayacakları sahalarla mü
tenasiptir. Şebeke mevcut olmadığı için tersiyerlere kadar inen bir retasyon tatbik edileme
mektedir. Burada yaz aylannda Gediz'de bulunan sarfiyat miktan malıdut olduğundan sula
ma sahasının sının suyun miktanna göre tayin eder. 953 yılında sağ sahilde 13409.5 ve sol 
sahilde de 6217.5 olmak üzere cem'an yekun 19627 dekarlık saha sulanmıştır. Bu sulama sa
hasında da hakim malısul pamuktur. Burada sulama şebekesi olmadığından zayiat Menemen
deki miktardan da fazlaya çıkmakta ve 953 yı~ında modül hektar başına 1.31 lit/s kadar çık
mış bulunmaktadır. 

3 - Pompaj sula.maları : Gediz havzasındaki sulamalar için lüzumlu su Marmara gö
lünde toplanmaktadır. 350 milyon metre mikap su iddihar edecek tesisat ikmal edilmiş bulun
maktadır. Burada 952 yılında 90 ve 953 yılında 120 milyon metre mikap su iddihar edilmiş ve 
yazın sulamalarda tamamen kullanılmıştır. Toplanan bu su ile yazın iki sulama ayında de
vamlı olarak 24 m3/s sarfiyat verilmiş ve bu suyun hey'eti umumiyesi bütün Gediz vadisinde 
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J>ompajla sulamada kullanılmış bulunmaktadır Bu suretle sulanan sahalar 200000 dekar ola
rak tahmin edilmektedir. 

B) Menemen bölge sulu ziraat deneme istasyonu ça.lışmaJ.an : 

Bu istasyon 953 yılı çalışmalarını ikmal etmiş ve etüt neticelerini bildiren raporu neş
retmek suretiyle bize semerelerini vermiş bulunmaktadır. Bilhassa istüadeli olan 952 ve 953 
yılları tecrübelerinden elde edilen neticeler şunlardır. 

1 - En iyi elrim zamanı 20 Nisanla 20 Mayıs arasındaki devredir. Bundan sonraki 
ekimlerde verim düşmektedir. 

2 - En iyi sulama şekli 20 şer gün aralıkla, beher defasında dekara 100 m 3 den 3 defa
da 300 m3 su vermektedir. 

3- Sulama başlangıç tarihi yağış şartlarına bağlı olmakla beraber umumiyetle 15 Ha
ziran - 15 Ağustos arası olması muvafıktır. Bu tarihten sonraki sulamalar fayda yerine zarar 
tevlit etmektedir. 

4 - En iyi mahsul bir tarlaya üst üste her sene pamuk ekmekten ziyade pamuk - Su
sam, pamuk - tirfil, pamuk - yonca münavebesi yapılmak suretiyle elde edilmektedir. 

5 - a) Susuz olarak dekardan 109 kg. çekirdekli pamuk alınmasına mukabil iyi sula
ma şartları ve gübresiz olarak bu miktar 238 Kg. ma çıkmaktadır. 

b) Susuz olarak dekardan 50 Kg. susam alınmasına mukabil iyi sulama şartları altın
da 110 Kg. mahsul alınmaktadır. 

c) Susuz olarak dekardan 173 Kg. mısır alınmasına mukabil iyi sulama şartlan altında 
bu miktar 381 Kg. ma çıkmaktadır. 

Yukarıda arzedilen bütün bu iyi neticelere rağmen istasyonun kendinden beklenileni 
tam manasiyle ve yanlışsız olarak vermesi için bazı esaslı ihtiyaçları vardır. Bunlann en ba
şında bu günkü sahasının 250 - 300 dekar daha tevsü ve bir toprak tahlil laboratuvarı tesisi
dir. 

Deneme parsellerinin bir birine çok yakın olmasının bir neticesi olarak yağış şartlan 
çok fark etmediği halde 952 yılında en iyi mahsul dekar başına 75 metre mikaptan üç defada 
225 metre mikap su verilerek elde edildiği halde 953 yılı tecrübelerinde en iyi mahsul dekar 
başına 150 metre mikaptan üç defada 450 m 3 su verilerek elde edilmiştir. Bu netice tecrübe~ 
!erin daha iyi şarttarla yapılması lüzumunu ortaya koyar. 

C) Şube işletme binaJan : Şube ınıntıkası dahilinde muhtelif yerlerde 39 adet bina mev
cut olup bu binaların hepside inşa maksatianna tamamiyle uygun olarak kullanılmaktadır. 

Bunların 20 adedinin arsalarının hazine adına ferağ tapusu alınmış ve 18 adedinin muamelesi 
derdesti ikmaldir. 

Binalara gelince bunlann hiç birisinin hazine adına tapusu bulunmamakla beraber mua
melelerine başlanmış bulunmaktadır. 

IV - Makine ve taşıt işleri : 

a) Makineler : Şubemizde bulunan toprak kazı makinelerinin miktar ve cinsleri şun~ 
lardır. 
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Trakdozer T. D. ı8 4 adet 
S kareper T. D. 24 ................................ . 4 " 
Skareper T. D. ı8 ............................... . 3 " 
Demağ ekskavatör ...................................... .. 4 " 
Nilson korte ekskava.tör ........................... .. 4 " 
Vezer hütte ekskavatör ........................... . 2 " 
Rapier marka ekskavatör .............. ·-·· .. ı " 
Kanal temizleme makinesi .. .. ... .... . .. ı " 

Bunlardan 3 adet ekskavatör biri Salihli'de biri Menemen'de diğeride Küçük Menderes'te 
olmak üzere işletmelerimizde çalışmakta; bakiyeside Reisliğin emirleri gereğince sözleşme hü
kümleri dahilinde müteahhitlerimizce işlerimiz :Ic çalıştırılmaktadır. 

b) Taşıtlar : 

Siteşin va go n .................................................... .. 4 adet İkisi burda 

Pikap ............................................................................. . 4 " Biri burda 

Arazi cibi ................................................................ . 5 " 
Landırover ............................................................. .. 2 İkiside burda 

Kamyon ................................................................ .. 6 " Hepside hurdalaşmış 

Treyler ................................................................... .. ı " 
Devirme tertibatlı ağır kamyon ...... .. ı " 
Seyyar tamirhane ................................... .. ....... .. ı " 

olmak üzere ceman yekfuı 24 parça motörlü ta~ıt mevcut olup bunların her birinin çalışbğı 

yerler ve durumlan ayn cetvellerde gösterilmiştir. Bu makinelerin bakım, tamir ve yedek par
çalarına ait durumu ile makine talimatnamesinde yapılacak değişiklik teklifleri bir ek raporda 
belirtilmiş bulunmaktadır. 

VI - İdari işler : 

A) Yevmiyeli kadrolar : Şubemizde halen Reisliğin vermiş olduğu yüksek yevmiyeli 
kadroda iki yevmiyeli eleman çalışmaktadır. Diğer yevmiyeliler şube müdürlerine verilen yev
miye 25 liraya kadar işçi kullanmak yetkisine göre işin icaplarına göre kullanılmaktadır. 

B) Muamelat : Şube iş hacminin günden güne inkişafına müvazi olarak mua.melat hac
mide seneden seneye sür'atle artmaktadır. Mesela : 950 senesinde 2ı20 gelen evrak 2940 giden 
evrak olmak üzere cem'an yekfın 5060 muamele yapılmasına mukabil 953 yılında 3995 gelen ve 
4644 giden olmak üzere 8639 muamele olmuştur. 

Sadık TtJRKMAN 

Su İşleri 3. Şube Müdtlrti 
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Su I şleri lll. üncü Şube Müdürlüğü 1954 
Senesi Su Işleri Programi 

BÜYÜK SU İŞLERİ 

Sıra 

No. 

1-
2 -

3-

4 -

nçesi 

Torbalı 

Torbalı 

KırkağaG 

Salihli 

Mevzuun ismi 

KüGük Menderes regülatörü servis yolu ................ .. 
Küçük Menderes üzerinde Rabmanlar B. A. köp-
rüsü .. . .. . .............. . 
Kırkağaç ve Soma ovalarının Bakırçaydan ko-
nmması inşaatı ... .......... .. .... .. ............ . .... . 
Gecliz barajı . ... .... ... ... ....... . ..................................... . 

MÜNFERİT SU İŞLERt : 

1- İzmir 
(Mt>rkez) 

2 - Bergama 
3 - Ödemiş 

4 - Ödemiş 
5 - Ödemiş 
6 - Tire 
7 - Bayındır 

8- K. Paşa 
9 - Menemen 

10 - Salihli 

ll - Salihli 
12 - Salihli 
13 - Salihli 
14- Akhisar 
15- Ayvalık 

BÜYÜK SU lŞLERİ 

ı- Kuşadası 

2 - Torbalı 

3 - Salihli 

Bornova vadisi şimal ve cenup versanları yan 
derelerinin ıslahı inşaatı ......... ....... . .. . 
Sınır deresi taşkınlarının önlenmesi ............................. . 
Karakova bataklığı kurutulması inşaatı ................. . 
Çaylı köyünün taşkından korunması inşaatı ... .. 
Kaymakçı köyünün taşkından korunması ........ . 
Eğridere taşkınları önlenmesi inşaatı ...................... .. 
Ergenli deresi taşkınlannın önlenmesi . 
Sofular deresi taşkınlarının önlenmesi ...................... .. 
Bozköy ve Yanıkköy bataklıklannın kurutulma-
sı inşaatı .......................................................................................... .. 
Kurşunlu ve Çakallar derelerinin taşkınlarının 

önlenmesi inşaatı .......................................................................... .. 
Yeşil kavak deresi taşkınlannın önlenmesi inşatı 
Gümüşderesi ıslahı II kısım inşaatı ................ ............. . 
Kurudere taşlnnlarmın önlenmesi inşaatı .............. .. 
Kumçayı taşkınlarının önlenmesi inşaatı ............ . 
Madre ve Kazan dereleri taşkınlarının önlenmesi 
inşaatı ........ . .. .... . ............. .. 

Küçük Menderes mansap bataklıklarının kuru-
tulması inşaatı .. .......... .... ... .. ........................... . 
Küçük Menderes yukarı kısım ıslahı inşaatı ........... . 
Marmara gölü manzumesi telefon şebekesi tesi-
si inşaatı .. ..... . . .. ..... ........ .. 

Takribi keşif 
bedeli 
L. Kr. 

ıo2 000.-

293 558.-

2 000 000.-
18 000 000.-

20 395 558.-

ı 500 000.-
120 000.-
150 000.-
170 000.-
120 000.-
300 000.-
400 000.-
120 000.-

35 000.-

500 000.-
300 000.-
200 000.-
250 000.-
250 000.-

170 000.-

4 585 000. -

200 000.-
2 000 000.-

83 241.98 

2 283 241. 98 
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1953 Y1hnda Ihaleye Ç1karllan Su Işleri 

A - Büyük su işleri : 

ı - Gediz feyezan seddesinin terfi ve tahkimi . ......... ......... .. ............................... .. 
2 - Bakırçay ve yan dereleri 4. üncü kısım .. . .. . ................................... .. 
3 - Menemen sulu ziraat deneme istasyonu binalan ....................................... . 
4 - Turgutlu - Abmetti sağ ve sol sahil sulaması .. ... ....... .. ............... .. ........ . 
5 - Bergama bakım binası ikmal inşaatı ................................................................... . 
6 - Bölge işletme binaları kalorifer tesisleri ............................................................. . 
7 - Tire - Ralımanlar ahşap köprü inşaatı ................................................................ .. 
8 - Bakırçay Ilıca deresi üzerinde ahşap köprü inşaatı ............................. . 
9 - Kumçayı ve kolları üzerinde tersip bentleri inşaatı .. ................................. . 

10 - Kumçayı feyezan kanalı yatak tahkimi, köprü, sifon inşaatı ........... . 

Yekfin ....................... . 

B - Münferit su i§leri : 

ı - Çeşme Dıca bataklıkları kurutulması ...................................................................... . 
2 - Menemen'in Asarlık deresi taşkınlanndan korunması .......................... .. 
3 - Alaşehir Dereköy arazisinin taşkından korunması ikinci kısım inş. 
4 - Gediz ilçe merkezinin taşkından korunması .................... ........ ............................ .. 
5 - Manisa Dış mahallesinin taşkından korunması ..................... ... ....................... . 
6 - Horoz köyün Bozköy deresi taşkınlanndan korunması ........................... . 
7 - Turgutlu Irlamaz deresi taşkınlarının önlenmesi ........... .............................. . 
8 - Alaşehir çayı menba kısmı ıslahı (Birinci kısım) ............................ ......... .. 
9 - Kula - Yalımlar ovasının taşkından .................. ........... .. ............................. ................ .. 
ıo - Akhisar llgın deresi taşkınlannın önlenmesi ..................................................... . 

Hillasa: 
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Büyük su işleri ...... 
Münferit su işleri .. 

Umum yekftn .................. . 

Yekftn ...................... .. 

11,504,499.37 
3,928.490.16 

15,432,989.53 

Keşif bedeli 
Lira. Kr. 

24ı,300.00 

3,164,550.00 
148,000.00 

6,000,000.00 
29,999.87 
28,792.88 

9,999.86 
ı9,351.99 

1,862,504. 77 

11,504,499.37 

2ı6,122.34 
67,323.25 

578,955.61 
ı28.200.00 

135,662.65 

559,776.31 
ı, 7 42,450.00 
ııı,500.00 

500,000.00 

3,928,490.16 



ş. :s 
No.: 1 SU İŞLERİ m. VNCV ŞUBE MVDVRLVGV BÖLGESİNDE 1954 SENESl SU lŞLEBl PROGRAMI 

ı Projenin tabak- Proje durumu 
lroku hallnde 

ö Takribi keşif kurutolacnk Taşkımlan 

z İlçesi Mevz:u'un Jsml 
batalelık korunacak Sulan ll(' ak senelik fazla Avan Arazi thal e 

ıl! 
bedeli gelir etüdleri projeleri 

~ 
sahası saha saha projeleri 

rr.ı T. L. Kr. "DE' kar" "Dekar" "Dekar"' T . L. Kr. hazır hazır hazır 

BtlYtlK SU İŞLERI : 

tzMtRtLl 

1 Torbalı KilçUk Menderes regUIA.törü servis 102 000 - + + + 
yolu ---- - - - -

2 1 Torbalı KU çUk Menderes Uzarinde Rah- 293 558 - + + + 
manlar B. A. köprtisU -- - - ·---

MANISA ILI 

3 Kırkag-aç Kırkag-aç ve Soma ovalannın Ba- 2 000 000 - - so 000 + + -
kırçaydan konınınası inşaab 

--ı 
------- - --

4 ı Salihli Gdi:-: barajı 18 000 000 - + + + 
- -

1 Ye k ll n : i O 395 558 -
- -- -------- ----

M1JNFERİT SU İŞLERI : 

tzMtR tLt EtildU de-
vam edi-

1 İzmir (!\[erkez) Bornova vadisi şimal ve cenup ver- 1 soo 000 - - 23 620 - 1 706 309 - + yor. -
' sanları yan derelerinin isHl.hı -- --- 1 - - - ----

ı 
-

/_Sınır deresi taşkınlannın önlenmesi ı 252 540 2 Bergama 120 ooo - - 3500 - + + -
-- - -

3 Ödemiş -, Karal<ova bataklığ-ı Inırutulması 1 so 000 - 8-45 1000 133 283 - + + -
- -

Ödemiş Çaylı köyünUn taşkından korun- 170 000 - 600 -43 340 - + - -4 
ması inşaatı 

------ --- -- - . 
--· 

5 Ödemiş Kaymalcçı köyünUn taşkından lv>- 120 000 - soo 36 120 - + - -
runması 

------- -------
6 Tire 

1 
Eg-ridcre tn.ı~kınları önlenmesi 300 000 - 3000 216 720 - + - -

1 - ----- -
J Erg~nli deresi taşkınlannın önlen-

--
7 1 ,Bayındır 400 000 - 7000 505 680 - + + -

m es ı 
-- - -

8 K. Paşa ı Sof~ar dcresi taşkınlannın önlcn- 120 000 - - + + --m es ı 
- - - -

9 Menemen ı Bozköy ve Yanıköy bataklıklarının 35 000 - 5000 - 36 120 - + - -
kurutulması 

-- ---- -

1 

--- - - - -

ı MANISA 1Lt 

10 Salihli ı Kurşunlu ve Çakallar derelerinin ı soo 000 - 1 - soo o 361 200 - + + -
taşkınlannın önlenmesi 

-- --- - -
11 Salih ll Yeşil Kavak deresi taşkınlannın 300 000 - 3000 216 720 - + + -

önlenmesi inş. 
-- --- --

12 Salihli GümUşderesl ısilUn IT. kısım 200 000 - 3000 216 720 - + + + 
-- -- -- -- - ------ - -
13 Salihli Kurudere taşkınlarının önlenmesi 250 000 - - + - -

14 Akhisar Kumçayı taşkınlannın önlenmesi 250 000 - - 1500 108 360 - + + -
-- -

BALIKE tR tLt 

15 Ayvalık Madre ve Kazan dereleri taşkınla- 170 000 - - 3000 216 720 - + - -
rının önlenmesi inşaatı 

----
Ye k~ n : 4 585 000 -

U m u m t yek~n: 2-4 980 558 -

DUıtUnceler 

ı 

-

--

Köy korunması 

.. " 

Kızılcaavlu ve Kahrat köylerinin 
taşkından korunması 

Köy korunması 

---
Köy korunması 

Kele ve Yılmaz köylerinin taşkın-

dan korunması 

Yeşil kavak ve Beylikll köylerinin 
taşkından korunması 

Salihli ilçe merkezinin taşkından 

ko nınması -- .. " " 

Selendi köyünUn taşkından korun-
ması inşaatı 

Altınova bucatmın taşkından ko-
nınması 

Tasdik olunur 
Su İşleri 3. Şube Md. 
Sadık TtffiKMAN 



ş. :s 
No.: 2 

Q İlçesi z 
~ 
uı -

1 Kuşadası 

2 Torbalı 

3 Salihli 

1 Bayındır 

2 Menemen 

3 Foça 

4 Ödemiş 

5 Torbalı 

6 Ödemiş 

1 --
7 Menemen 

8 

9 Salihli 

10 ı Akhisar 

- : 
11 1 Turgutlu 

12 Akhisar 

13 Turgutlu 

14 Akhisar 

-
15 Alaşehir 

-
16 Manlsa 

-

'SU lŞLERİ m. üNCü ŞUBE MVDÜRLÜGÜ BÖLGESİNDE 1955 SENESİ SU İŞLERİ PROGRAMI' 

Projenın talın.l'-
Pr o j e durumu kuku hallnde 

MPvzu'uo ismi Ta l<rlbl keşif kurutulacak Taşkından -
batalel ık korunacak Sulanacak senelik fazla Avan A ra zi tııaıe bedeli gelir 
salıası saha saha projelerı etülllerl proje leri 

T. L. Kr. "Deka r" "Dekar" "Dekar" T. L . K r. hazır hazır hazır 

BtJvÜJ{ SU tŞLERt : 

t~ıtR lLl 

Küçük Menderes mansap bataklık- 200 000 - 1SO OO + - -
larının kurutulması inş. 

Küçük Menderes yul<an kısım ıs-

lahı ınşatı 2 000 000 -

IUANl~A tu 

Marmara göiU manzumesi telefon 83 241 98 
şebekesi tesisi inş. 

Yekun: 2 283 241 98 

MÜNFERİT SU tŞLERİ : 

tZMtR tU 

KUnk deresi taşklnlannın önlerune- 400 000 - - soo o 361 200 + + -
si ınkaatı 

Koyundere taşkınJarırun önlenmesi so 000 - - soo 36 120 + - -

Akarca deresi taşkınlannın önlen- 80 000 - - - - + - -
m esi 

Mursallı ve Dambaklar dereleri taş- 60 000 - 2000 1H 480 + - -
kınlannın önlenmesi 

Fetrek çayı taşkınlaı,nın önlenme- 300 000 - 10 000 722 400 + - -
si inşaalı 

Gölcük sulaması 100 000 - 1200 + + -

Güzelhisar çayı sulaması 3SO 000 - - - 8000 412 800 + + -

+ -

1\fANİ A lLl 

Gediz taşkınlannın önlenmesi 120 000 - - - - + - -

Mecidlye köyü sulaması 6SO 000 - - - ı5ooo 1 290 000 + - -

Avşar köyUnUn taşkından korun- 20 000 - - + - -
ması 

Rahmiye bataklıgının kurtu lması 1 000 000 - 8000 13 000 10 000 939 120 + - -
ve ovanın sulanması 258 000 

Urganlı deresi taşkınlarının önlen- -450 000 - 2000 144 480 + - -
m esi 

Medar arazisinin drenajı ı 300 000 
1 

30 000 2 167 200 + - -

Şahyar deresi taşkınlannın önlen- 20 000 - -- - + - -
m esi 

M uradiye - Hayıtdcde menba su- so 000 - 4000 - - 288 960 + - -
yıınun drenajı 

Ye k tl n : 4 030 000 -

Umumi ye k Q n : 6 313 241 98 

ı 

DUıtünceler 

Çırpı Arıkbaşı köylerinin taş-

kından korunması inşaatı 

Esk i Foça ilçesinin taşkından ko-
runması 

Kara yahşi köyünUn taşkından ko-
runması 

Köy korunması 

Köy korunamsı 

Tasdik olunur 

Su İşleri 3. Şube Md. 
adık TtlRJOlAN 



ş. :s 
No.: S 

ı 
o İlçesi z 
~ 
m 

1 Ur la 

--
2 

ı 
Bayındır 

3 ı Bayındır 
4 Foça 

-- -
s Kuşadası 

-

6 ödemiş 

7 Ur la 

8 
Akhisar 

f- -
9 Turgutlu 

10 Alaşehir 

11 Manlsa 

12 Manisa 

13 Manisa 

14 Turgutlu 

15 ~ ~ani:-

16 Manisa 

17 Salibll 

18 
ı 

Turgutlu 

- -

_:_ı 
Alaşehir 

U İŞLERİ m. üNCü ŞUBE MÜilÜRLüGtl BÖLGESİNDE 1956 SENESİ SU İŞLERİ PROGRAMI 

ı ı Projenin tahal{- Proje durumu 

1 kuru tu lacak ı Taşkmdan 
kuku hallnde -

l\lflvzu'un ismJ Takribi keşif 
bataklık Jmrunacnk senelik fazla 

ı 
lx>df'li 

Sulann.cal{ Avan Arazi thal e 
sahası saha. saJıa. 

gelir projeleri etüdleri projeleri -- --
Kr. l T. L. "Dekar'' "Deltar" "Dekar'' T. L. Kr. hazır hazır hazır 

l\fÜNFERtT SU IŞLERI 
1 

ı : 1 

İZMİR tLt 1 

Malkaca bataklıklarının kurulu!- ı 130 000 - 100 -

1-= 

7 224 + + - -
ı ması inşaatı -- -- - --- -
: 

Falaka deresinin taşkınlarının ön- -100 000 1S 000 1 083 000 + + - - -
ı 

-
lenmesi inşaatı 

1 
-- -- 1 

- -- - - - --
Uladı deresi taşkınhrının önlenmesı 300 000 - - 1S 000 1 083 600 - + + -

-- -- --- -
1 

Geren köyUn tavşan çayın bala k- 1S 000 - 700 so 568 - + - + 
Iıg-ının kurutulması 

ı~ - ~ ----
İlçe merkez deresi taşkınlarının ön- ı 70 000 -

ı 
- - + - -

lenmesi 
- ------

Kozanlı köyti arazisinin Yeğ'enli ı 100 000 - 4000 288 960 -

ı 
+ + -

deresi taşkınlarından konınması ı - -

1 Yelki köyUnUn Pisdcresi taşkınla- 60 000 - - - - + - -
rından korıınması ı 

ı 

ı 
-- - -- ~- ~ 

Ye k a n : 1 07S ooo 1 
' ' 

ı ı ı 

.i\l.ANİSA tLt 
ı 

Malhara _ Kocaharman, araplal' de- 100 000 - ı 2000 144 480 - + - -
relerinin taşkınlarının önlenmesi - - ---- - - ---- .. -
Alahıdır deresi taşkınlarının önlen- 4SO 000 - 1100 79 464 - + - -
m esi - - -· - -~ --
Zeytinli ve Yerice dereleri taş. ön- 3SO 000 - 3000 S77 920 - + + -

lenmes i - - --- - - -- -

Eşı·cfderesi taşkınlannın önlenmesi 200 000 - - 450 32 508 + - -
- - - --

Karaçay taşkınlarının önlenm<'s i 200 000 - 10 000 722 -100 -- + - -
inşaatı ı - ---

Sabuncu deresi taşkınlannın önlcn- 100 000 - soo o 361 200 - ...ı. - -
' 

m es i 
1 

ı 
- -

So~an der<' taşkınlarının önlenmesi so 000 - soo 36 120 + --
--- -- --- - -

1 1 
Sarma çayı taşlunları.nın önlenmesi 400 000 - 20 000 4H 800 - + - --
inşaatı 

-- -
Yukan çoban isa deresi taşkınları - 35 000 - ı 1500 108 360 - + - -
nın önlenmesi inşaatı --
PUskUllli dı·enajının temizlenmes i 14 000 - - + + -
inşaatı -· ------ - --
Kuruçay taşkınlarının önlenmesi 44S 000 - ~ 1100 79 464 + - + 
ınşaatı. --- - -- - --
Alaşehir çayı menba kısmı ıslahı ı 1 000 000 -

ı 
30 000 + + -

n kısım. 
-- -- - -- --- - -

Ye k rı n : 3 344 000 -

ı 

Umumi ye k O n : 24 980 SS8 -

Dü!Jünceler 

--

--

~ 

Kasaba korunması 

--

Köy korunması 

-- --- - -

ı 
ı 

-

---

ı 

ı 

-

ı 

1 --

--

-

Tasdik olunur 

Su İşleri 3. Şube Md. 

ad.ık TVRKMAN 

-

-



Su İşleri IV.üncü Şub Müdürlüğü 

19 5 3 Yılı Çalışmaları Hakkında 

RAPOR 





tır. 

Su Işleri IV. üncü Şube Müdürlüğünün 1953 

Y1h Faaliyet Raporu 

Şubemizin 953 yılı faaliyetleri başlıca şu bölümlere ayrılarak mütalaa ve izah olunacak 

I - Etüt işleri 

II - Proje ve inşaat işleri 

III - İşletme işleri 

IV - Makine ve taşıt işleri 

V - Mali işler 

VI - İdari işler 

I - Etüt işleri : 

A) Müıılerit su işleri : Şubemize muhtelif makam ve şahıslardan intikal edenlerle doğ" 
rudan doğruya. şubece yapılan arama tararnada tesbit edilen mevzu adedi 25 den ibaret olup 
yapılan elernede bunların 13 ü üzerinde durularak programa alınınağa layık ve zaruri olduğu 
görülmüştür. Bunlı:ırdan 5 adedi 1954, 3 adedi 1955, 5 a.dedi 1956 proğramına alınması tek
lif edilmiş bulunmaktadır. 1954 programına alınması teklif edilen büyüklü küçüklü 7 işin 

takribi keşif bedeli 8 300 000 liradır. 1955 programına alınması teklif edilen 3 işin takri
bi keşif bedeli 950 000 liradır. 1956 programına alınması teklif edilen 5 işin takribi keşif 
bedeli 1 500 000 liraya baliğ olmaktadır. 

B) Rasat işleri : Şubemiz dahilindeki rasat istasyonlan amenajman planlarındaki tav
siyelere uygun olarak mevcutlan E. İ. E. idaresine devredilmiştir. Eksikleride bu idare tara
fından yeniden kurularak işletıniye açılmıştır Bundan ayrı olarak Nazilli ovası sulamasma 
ait tali rasatlar dairernizce yapılmakta ve neticelerinden işletmelerimiz de istifade edilmek
tedir. 

U - Proje ve inşaat işleri : 

A) İnşaat işleri : Yukarıda ihaleleri 953 yılında yapılmış olduğu arzedilen işlerden 
Çine bahçe arası 1röyünün Kızıltepe deresi taşkınlarından korunması işi tamamen bitmiş 

olup diğerlerine de başlanmış ve sözleşmelerine göre inşaata devam olunmaktadır. (Cetvel: 
No. : 1) Bundan başka ihaleleri evvelki yıllarda ya.pılmış olup da sözleşmeleri gereğince 
bu senede devam eden inşaatlanmız mevcut olup bunların a.dedi 2 büyük su işi münferit su işi ol
mak üzere cem'an 6 adettir. (Cetvel No. : 2) Bu işlerin keşif bedeli 4 955 753.74 liradır şu 
hale göre bu gün için ihale edilmiş olup da inşaatı devam eden işlerin adedi 16 olup hey'eti 
umumiyesinin keşif bedeli 8 878 048.87 liradır. Devam eden inşata 953 mali yılında bu güne 
kadar ödenen miktar 2 924 600.28 liradır. Bu yılın içinde 15 bin liralık avausta dahildir. Yi
ne sözleşmeleri gereğince bu yıl içinde ödenecek miktar 406 246.22 liradan ibaret olup 953 
yılındaki mecmu ödemeler 3 330 846.50 liraya baliğ olacaktır. 
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Sözleşmelerine ve verilen % 20 inşaat ilavesi kararlarına göre 954 mali yılında öden
ınesi icabeden para miktarı 3 899 908 liradır. Bu raporun tanzimi tarihinde henüz Fethiye 
Mut deresi ıslahı işi ihale edilmediğinden bu ihalenin 954 yılına devredeceği tabii olan öde
meleri bu işin haricindedir . 

m - İşletme işleri : 

A) Sulama işletmeleri : Nazilli ovası sul:ımasının yalnız sekonderleri 1954 senesi so
nunda ikmal edilecektir. Nafi sulama sahası 110 000 dcl{ardır. Sağ ve sol sahildeki sulanacak 
sahalar 55 000 dekar olmak üzere bir birine müsavidir. Buna rağmen 1943 ile 1953 seneleri 
arasındaki sulama sahaları ekli listededir. Yahız bir fikir olarak 1943 senesinde 17 754 de
kar, 1946 senesinde 41 877 dekar, 1950 senesinde 87 750 dekar, 1953 senesinde de 79 646 de
kar arazi sulaması yapılmıştır. Hakim mahsul pamuktur. Yapılmakta olan şebeke sistemine 
göre 2x2 rotasyonu tatbik edilecektir. Bu gün için yalnız ana kanal prizlerinde ikili bir rotas
yon tatbik edilmekte olup yedek ve ark rotasyonu yapılmamaktadır. Prizler sulayacağı sa
halara göre eb'atlandırılmıştır. 

Çivril Işıklı gölü inşaatı bitmiş olup 2 s~ncdir Mendereste bol su vardır. Nazilli ovası 
sulaması inşaatı ikmal edilince sulama sahamız normal olarak yükselecektir. Sulama için lü
zumlu su mevcuttur. Şebeke olmadığından sağ sahil sulamasında 1953 yılı modülü 1,49 Lit/s 
sol sahil sulamasında modül 1.10 Lit/s olarak bulunmuştur. Bund;::. sağ sahil arazisinin kum 
çakıllı ve ayni zamanda meyilli olmasından sulama modülii çok yükselmiştir. Cetvel No. 3) 

B) Pompaj sulamaları : Işıklı gölünde iddihar edilen su ile Aydın, Söke ovalarında 

tahmini olarak büyük Menderese yakın azami 1 km. içerisinde 100 000 dekar arazi sulan
!naktadır. 

C) Fcyezan kontrol işletmeleri : Büyük su işlerinden Büyük Menderes'in mansabında 
Söke ovasını korumak için yapılmış olan seddelerin kendisinden beklenen gayeyi verecek şe
kilde çalışmadığından yalnız 1952 yılındaki anormal feyezanlar neticesinde yarılmıştır. Tak
viyesi için yeni bir ihale mevzuu çıkarılmış ve inşaatına başlanmıştır. Tekrar Söke ovasında 
daha bir kısım arazinin korunması için mevcut seddelerin temidi işi 1954 programına alın

mıştır. Bundan başka diğer küçük feyezan kontrolü için yapılan işlerden bir çok faideler 
elde edilmiştir. Muhtelif cins makine ve taşıt ile telefon bu işlerin bakımlarında ve servis 
yoUanna şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. 

D) Şube i~letme binaları : Şubemiz dahilinde muhtelif yerlerde 8 adet bina vardır. 

Bunlar maksatlara uygun olarak kullanılmaktadır. Bu binalar arsalarının bazine adına ta
pulan mevcut olup bina tapuları yoktur. Tapu muamelelerine başlanmıştır. (Cetvel No. 4) 

IV - Makine ve taşıt işleri : 

A) Makineler : Şubemizde bulunan toprak kazma makinelerinin miktarı ve cinsleri aşa
ğıdadır. 

Ska.reper Buldezer ı Ekskava.tör . .............. 4 

Kazı makineleri Reisliğin emirleri gereğince sözleşme hükümleri dahilinde müteahhitler tara
fından inşaatlarda çalıştınlmaktadır. 
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B) Taşıtlar 

Steyşin vagon 

Pik ap 

Jeep 

Lanthover 

Kamyon 

ı 

ı 

5 

1 

2 

Cem'an ıo adet taşıt vasıtası mevcut olup her birinin çalıştığı yer ve durumu ilişik cetvel
de gösterilmiştir. (Cetvel No. : 5) 

VI - İdari işler : 

Şubemizde halen Reisliğin vermiş olduğu yüksek yevmiyeli kadroda iki yevmiyeli ele
man çalışmaktadır. Diğer yevmiyeliler şube müdürlüğüne verilen yevmiye 25 liraya kadar iş
çi kullanma yetkisine göre icabeden işlerde kullanılmaktadır. (Cetvel No. : ı3). 

A) Muamelat : Şube iş hacmi günden güne inkişaf etmiş olup muamelatta iş hacmine 
nisbetle artmıştır. 950 senesinde 1903 (gelen ve giden evrak) 1953 senesinde 3480 (gelen 
ve giden evrak) olmak üzere muamele olmuştur. 

Saygılarımla. 

Su İş. 4 Şb. Müdürü V 
Sadık Türkman 

1953 Senesinden evvel ihalesi yap1lm1ş ve 
Halen Devam Eden Inşaatlar 

İnşaatın adı : 

A) Büyük su işleri : 

ı - Nazilli ovası sulaması genişletilmesi ve şebekenin tamamlanması in-
şaatı 

2 - Dalaman - Köyceğiz ovasının Nirevgiye bağlı haritası alınması işi 

B) Münferit su işleri : 

ı - Çine - Kalabak çayı islahı inşaatı 

2 - Milas _ Tekfur anbarı bataldığı kurutulması inşaatı 

3 - Nazilli Dereköy ve Aydın Tabakhane deresi ı nci kısım inşaatı 

4 - Fethiye - Kadıköyün Eşen çayından sulanması ve Marmaris filitre su-
yu sulanması inşaatı ... ... . . ... . ............... .. 

Yekôn 

Keşif bedeli 
Lira. Kr. 

3 428 000.-

117 000.-

290 000.-

637 000.-

200 703.74 

282 850.-

4 955 753.74 
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Nazilli Obas1nda 1943 - 1953 Senelerinde 
Sulanan Arazi 

Sulanan arazi Tutarı 

Sene dekar Lira Kr. 

1943 ı7754.820 2ı081 .40 

ı944 1776ı.520 22214.85 

1945 27459.580 35840.23 

1946 41877.150 5676ı.6ı 

1947 66927.230 92411.17 

1948 71487.520 101214.68 

1949 88043.750 125218.73 

1950 87750.150 231875.14 

1951 88639.990 250231.36 

1952 83579.790 226297.37 

1953 79645.900 209937.18 

Aydin Şubesinde Mevcut Binalar 

Taposuolup 
Bi.oaııın yeri Adet N e için kullamldığı olmadığı 

Nazilli ı İşletme binası Yok 
, 

ı Mühendis evi , 

, 
ı Bekçi evi tt 

, 
ı Şoför evi ve garaj tt 

Nazilli - Feslek ı Bekçi evi " 
Nazilli- Kuyucak ı " " " 
N azilli - Çiftlik ı " " , 

Söke ı " " 
, 

Not : Arsa tapulan vardır bina tapuları henüz alınmamıştır. 
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Cetvel No. n 

4 - Maldna ve taşıt işleri 

a) Şubemiz makina durumunu gösterir çizelge 

Oto No. Mo.rka.sı Clnsi Kullanıldıfı yer Durumu 

Tecrl\be pla.kalı Willys jeep Binek Nazill Ks. Müh. Yeni 

25 .. .. .. .. İ§L Müh. Daimi tamirle yürtlmekte 

26 " .. " " Ks. MUh. Umumi revizyonda 
..... 

j 24. " Overland P ikap " İ§l. MUh. Daimi tamirle yürllmekte 

< 23 Fort Kamyon Nazilli İ§l. Müh. Çalışır vaziyette 
~ 
02 303 Willys jeep Binek Aydın Ks. MUh. Yeni 
< > 92 Land Rover 
~ 

" " Merkez Çalışır vaziyette 

f12o 136 Fortson Kamyon " .. .. .. 
~ 

219 Willys overland Sta. vagon Merkez Daimi tamire muhtaç 

304. " jeep Binek Mug-la Ks. MUh. Yeni 

Kazı makinalan Demag Ekskavatör Mufla. Tekfur anba.n Çalışır vaziyette 

.. Nilson korte " Bat . " .. 

.. Rapier " Devlet karayollan .. " 

" Wesser Hutte " Nazilli Dereköy çayı Yeni 

" Vender Buldozer- Skray- Aydın Piren ovası Yeni 
per. .. .. .. 
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No.: 1 SU lŞLERt IV. üNCü ŞUBE MÜDURLVGü BÖLGESİNDE 5 - 6 - 1954 BtJYOK VE MÜNFERİT SU 1ŞLERt PROGRAMI 

ttçesl tevzu'un ismi 
Takribl keşif 

bedeU 
(1000) Lira 

T. L. Kr. 

kurotulacak Taşlundan 

bataklık korunacak 
sahası saha 

"Dekar" "Dekar" 

Sulanacak 
saha 

"Dekar" 

Projenin tahak
kuku halinde 
senelil{ fazla 

gelir 

T. L. Kr. 

Proje durumu 
1----

Avan 
projeleri 
hazır 

Arazi 
etüdleri 
hazır 

nıale 

projeleri 
hazır 

Düşünceler 

----ı------------:-----------------------ı-----------ı--------ı--------j--------ı------------ı--------·ı--------·ı--------·ı-----------------------1 

Mugla 

2 Aydın 

Nazilli 

2 Aydın 

3 Aydın 

4 Muğla 

5 Aydın 

1 Muğla 

1954 SPnesi biiyUk su işleri 

proğramı 

Dalaman ovası sulaması ı. kısım 

inşaatı 

Söke ovası Feyezan seddeleri tern
didi 

Yel{Qn: 

1954 S!'nftli miinferlt su işleri 

proğramı 

!sabeyli deresi ve Dalca ovası kuru
tulması 

Boydere çayı ıslllhı 

Moralı çayı ıslAhı 

Kadıl<öy sulaması 2. kısım inşaatı 

Umurlunun :ıvruslııca çayından ko
ı·unması 

YekQn: 

1955 Senesi münferıt su işleri 

proğramı 

Tekfur anbarı bataklıgı kunıtul

ması 2 nci kısım ve Milas Ören ba-l ı taklıtl kurutulması 

-2-,---A-y_d_ın ___ l Söke- Sankemer köyü korunması 

3 Aydın Germencik Turanlar köyünUn Elen
göllll çayından korunması 

Ye k cı n 

l956 ~l'lnesi münfı>rit su işleri 

proğramı 

3000 00 30 000 15 000 145 000 2 250 000 -

3500 00 430 000 1 000 000 -

6500 00 

450 00 10 000 300 000 + Arazi ve köy korunınası 

2000 100 00 ı 
------ll-----ll-------lı------------ll-----ı-------ı------ı----------------------1 

600 00 1 

100 000 - + -t 

5000 250 000 - + + 
260 000 

---------ı---------ı---------ıı--------------ıl---------ı----------ı---------ı--------------------------1 
500 00 1 1 500 000 - + 
150 00 + Bucak koruması 

1 800 00 

600 00 90 000 1 500 000 - + + 

200 00 + Köy korunması 

150 00 Köy korunınası 

950 00 

, ___ 1 __ , ______ A_y_d_ın ____ ,_ı_k_iz __ ct_er_e_si_ı_·s_ıah __ ı ______________ :ı--------5-00 __ o_o __ 
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4 Nazilli 
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Çine - Cumali köyUnUn Dalama ça
yından korunması 

Gireniz köyünde Menderes ıslli.hı ve 
yeni mahallenin korunması 

Bodrum Gölköy bataklıg"ı kunıtul
ması 

150 00 

ı 300 00 

so 00 
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YekOn: 

Köy korunınası 

Köy korunması 

800 40 000 

Tasdik olunur. 

Su İşleri 4. Şube Md. 
Sadık TUrkman 





Su İşleri VI. ncı Şube Müdürlüğü 

1953 Yılı Çalışmalarına Ait Rapor 





Su Işleri VI. 1nc1 Şube Müdürlüğü 1953 Y1h 

Faaliyet Raporu 

I - Etüd işleri : 

a) Bütün işlerimiz 54 yılına intikal etmiş ve şube, iş bakımından işba halini de geç
miş olduğundan, 54 yılı için yeniden hiç bir mevzu teklif etmemeyi tercih ederdik. Fakat 
çeşitli sebeplerden müstacel mahiyet gösteren mevzular da bulunduğundan buna göre hazır
lanan teklifimiz ekli (1) sayılı cetvelde sunulmuştur. 

Ancak, Reisliğin umumi programı hazırlanırken, ödenek imk3.nlannda. çok ihtiyatla. 
hareket edilerek bu yıl maruz kalınan müşkül durumla bir kere daha karşılaşılmamanın 

kat'i bir zaruret olduğuna kaniiz. 

b) Rasat işleri : Ceyhan, Seyhan, Göksu, ırmaklarının rasat işleri E. 1. E. İdaresin
ce yapılmaktadır. Aralık ayından itibaren Amık havzasındaki rasat istasyonlan da mez
kur idareye devredilmiştir. 

Şube, yalnız işletme ile ilgili rasat işlerile meşgul olmaktadır. 

II - Proje ve inşaat işleri : 

A) Yapılmakta olan işler : 

1 - Seyhan seddeleri (birinci kısım) inşaatı : )h 20 keşif ilA.vesiyle (4 800 000) liraya 
mal olan ve 949 yılından beri devam eden bu inşaat 15/4/1953 tarihinde ikınal edilmiştir. 

2 - Silifke ovası sol sahil sulaması Göksu ve yan dereleri islahi inşaatı : (1389065.12) 
lira keşif bedeli olan ve 1/10/1951 de sözleşmesi yapılan bu inşaat çok ağır bir tempo ile 
ilerlemektedir. Bunda birinci derecede müteahhidin bu ölçüde bir iş yapma bakırnından kifa
yetsizliği , ikinci derecede de ova haritalarının müteahhide teslimindeki gecikme yüzünden 
şebeke projesinin yapılmamış olmasıdır. 

Şimdiye kadar, santral yeri - sifon arası iksalı kanalı, Göksu sifonu, Göksu kuptirleri 
yapılmış ve yan dere islahlarında çalışılmaktadır . 

Aralık ayı sonunda yapılan iş tutan (800 000) liralık olup birinci iş programına göre 
durum % 40 geri bulunmaktadır. 

Yıl başmda ova haritalannın teslimini müteakip yeni bir iş programı tanzim ve müte
ahhide gereldi faaliyete sevk edici tazyiki yapma imkarum elde edeceğimizi ümit etmekteyiz. 

3 -Maraş - Gavur gölü kurutulması 2,kısım : 

(1 296 500,00) lira keşif bedelli olup 27/5/1953 de de sözleşmesi yapılmış olan bu in
şaat bataklıkta ve çetin şartlar altında devam etmektedir. 

Aralık sonunda yapılan iş tutarı (1 100 000.00) lira kadar olup birinci iş programma 
göre % 18 bir gerilik göstermektedir. 
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% 19 ruspetinde keşif ilavesi gereği tesbit edilmiş ve işin 1954 iş mevsimi sonunda ik
mal edileceği tahmin edilmektedir. 

4 - İskenderun - Aşkarbeyli ve Karaağaç yan dereleri ıslahı : (519 400.00) lira ke
şif bedelli olup 31/8/1952 de sözleşmesi yapılmış olan bu inşaat sırasında Aşkarbeyli ve Se
kere dereleri kadastrofal feyezanlar geçirmiş, buna göre, avan projede derpiş edilmiş olan 
imalat eb'atlarının büyük ölçüde tadili icap etmiş ve işin merkez sikleti, Aşkarbeyli tersip 
bendinde tekasüf etmiştir. Aralık ayı sonunda ihale bedeli kadar iş yapılmış olup, iş prog
ramına göre ileri duruma girmiş ve halen % 20 inşaat ilavesi içinde çalışılmaktadır. 

Bu inşaatın gayeye göre tamamlanması için yeni bir ihale yapılması karariaşmış 1953 
ek ödenek ·programına konulmuş olan ( 400 000) liraya göre bir proje hazırlanmış isede Aş
k rbeyli deresinin lskenderun'u devam eden taşkın tehdidinin ortadan kaldırılması için 
daha büyük ölçüde inşaat yapılması zarnreti tahakkuk etmiş bulunmaktadır. 

5 - İslahiye - Emen batakl~ğı kurutulması : 

(462 600.00) lira keşif bedelli olup 4/12/1953 de sözleşmesi aktedilmiş olan bu inşaat, 
ağır bir tempo ile ilerlemektedir. Bunda birinci derecede, mansapdaki 8 - 10 metre derinlikte 
ve 2.5 kilometre uzunluktaki bazalt kayalık yarmanın kazılmasında ve hafriyat malzemesinin 
çıkarılmasındaki tabii müşkülat, ikinci derecede de müteahhidin makine bakımından kifa
yetsizliğidir. Aralık sonunda yapılan iş tutarı (140 000.00) liralık kadar olup iş programma 
göre % 60 nisbetinde geridir. 

1954 çalışma mevsimi için gerekli ekska va törler temin edilebilirse geriliğin telafi edile
bileceğini tahmin etmekteyiz. 

6 - Kozan - Kurukulak sazlığı, Mercimek, Sançam ve Doruk - Kandak deresi ıslalıı: 

(257 638.18) lira keşif bedelli olup 23/8/1951 gününde sözleşmesi yapılmış olan bu 
inşaat, 29/7/1953 den beri cezalı olarak devam etmiş ve keşif tutarının % 90 nı ile ikmal 
edilmiştir. 

7 - Antakya - Amik ovası ıslahı 2. kısım ve Habib Neccar deresi islahı inşaatı : 

(6 359 326.24) lira keşif bedelli olup 20/3/1953 tarihinde sözleşmesi aktedilmiş bulu
nan bu inşaatta henüz iş programının tatbikine bile geçilmemiştir. 

Aralık ayı sonuna kadar yapılan iş, müteferrik mahiyette ve ancak (60 000) liralık 

kadar olup, müteahhidin üç ekskavatörü lskenderun'a yeni gelmiş ve işbaşma nakledilmiştir. 

Ancak, ekskavatörler gelinceye kadar yapılması gereken kafi miktarda iş gösterildi
ği halde müteahhit şirketin kapasitesinin kifayetsizliği yüzünden yaptırılamamıştır. Müteah
hidin bugünkü iş tutumu ile bir çok teknik müşkilatı ihtiva eden bu işi başarı ile yürüteceğin
den şüphe etmekteyiz. 

8 - Haruniye - Düziçi ve Mersin - Alata ovaları harita alımı işi : (102 000.00) lira 
keşif bedelli olup 6/8/1951 de sözleşmesi yapılmış bulunan bu işin durumu geçen yılki top
lantıda tafsilatiyle arzedilmişti. Yıl içinde iş bakımından bir ilerleme kaydedilmemiş, müteah
hidin Mayıs ayında hastahaneye yattığı istikbar edilmiş, Ekim ayında daireye gelmişsede, 
bir ay sonra vefat etmiştir. 

Bu işin sermayedan olan zat daireye müracaatla varisler hesabına işe devam ve inta
cı teklif etmişsede yazılı olarak müracaatı isteğimiz henüz yerine gelmemiştir. 
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Şimdild durumu ile müteahhide, sözleş'lleye göre ödediğimiz (57 936,00) liraya mu 
kabil elimizde olan vesaikin hiç bir değeri olmadığı da escfle kaydedilecek bir noktadır. 

9 - Silifke, Anamur, Gazipaşa ovaları harita alımı işi : (128 100.00) lira keşif be
delli olup 6/8/1951 de sözleşmesi aktedilmiş olan bu konudan da geçen yıl toplantılarmda 

- kayıp edilmiş bir iş olarak bahsedilmişti. Yıl içinde, kontrol fen memurumuzun teşvik ve 
teşciiyle, müteahhidin oğlu işe sarılarak memulün fevkinde bir faaliyet göstermiş, Anamur 
ovası haritalarını Ekimde teslim ettiği gibi, Silifke ovasını da Aralık ayı sonunda tamamla
ınıı;; ve Gazipaşa ovasının mütebaki işlerini ta '!lamln.mağa hazırlanmaktadır. 

Aralık sonunda yapılan iş tutarı (120 030.00) lira olu!J 'r- 20 keşif ilavesi tahakkuk 
eden bu işin gecikmiş olarak da olsa müsbet :-;ekilde neticelenmekte olduğundan memnuni
yet duymaktayız. 

10 - Elbistan - İğde ovaları nirengi şebekesi tesisi işi : (270 000.00) lira keşif bedelli 
olup sözleşmesi 25/9/1952 de aletedilmiş bulunan bu iş, normal şekilde ve iş programına uy
ı;un olarak devam etmektedir. Aralık sonunda yupılan iş tutarı (150 000.00) lira kadardır. 

Burada karşılaşılan müşkilat, dikilen nirengi piramitlerinin, daha rasatları ikmal edilmeden 
- mahalli halk tarafından - sökülerek götürü! -nesidir. 

Bu hususta mahalli makamlarca alman tedbirler kifayet etmemiş, hadise devam et
miş, v:ıziyet Reisliğe aksettirilmiş bulunmaktadır. 

11 - Kadirli - Cemalpaşa köprüsünün Savrun çayından korunmıu;ı : (9 864.00) lira 
keşif bedelli olup sözleşmesi 28/9/953 de yapılmış o1a.n bu küçük tahkim inşaatı müddeti için
de ikmal edilmiştir. 

12 - Nizip sulaması, Oğuzeli A.kçaakar deresi islahı : (202 956.00) lira keşif bedelli 
olup 28/9/1953 gününde sözleşmesi yapılmış olan bu inşaa.tm malzeme ihzaratma ve proje
lerinin tanzimine devam edilmektedir. Bu yıl normalin üstünde ve erken gelen kış inşaatın 
tahmin edilen inldşafma mani olmaktadır. 

13 - Seyhan - Çorlu tahliye kanalı - Kanlı dere islahı : (62 256.00) lira keşif bedelli 
olup 28/9/1953 de sözleşmesi yapılmış olan bu iş, iş programma uygun olarak devam etmek
tedir. 

14 - Seyhan nehri ıslahı 2. kısım ve ve Karataş dalyanı kanalı inşaatı : 

(1 680 000.00) lira keşif bedelli olup 10/10/1953 de sözleşmesi yapılmış olan bu inşa
n.ttaki faaliyet, bu yılın mali programını rahatça tahakkuk ettirecek şekilde başlamış ve de
vam etmektedir. 

15 - Mizmilli bataklığı kurutulması 

(513 655.00) lira keşif bedelli olup 16/10/1953 de sözleşmesi yapılmış olan bu inşaa
tın sınai ima.Hi.tı için ihzarat yapılmakta ve, faltat diğer işlere başlanması için mevsim ve ik
lim müsaade etmemektedir. 

16 - Seyhan - Bağlar sulaması deşarjı, atölye sundurma inşaatı : (376 360.00) keşif 
bedelli olup 6/10/1953 de sözleşmesi yapılmış olan bu inşaat iş programından ileri vaziyet
te devam etmekte Aralık sonunda atölye ve sunclurma inşa.atında yapılan iş (50 000.00) lira 
kadardır. 
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17 - Tarsus - işletme binalan ikmali : 

Müteahhidi hesabına eksiltıneye çıkantıp ihalesi yapılamayan Tarsus sulama şebeke
si ikmali ~aatının bir cüz'ü olarak (29 900.00) lira keşif bedelle 7/12/1953 tarihinde söz
leşmesi yapılmış olan bu inşaat iş programına uygun olarak devam etmektedir. 

18 - Emanet inşaat : 

(22 000.00) liralık kısmı Erdemli bataklığı kurutulmasında; (125 672.30) liralık kısmı 

Seyhan seddelerinde olmak üzere, 6 emanet inşaatın % 90 nı ikmal edilmiş, geri kalan kısmı 
da devam etmektedir. 

19 - Müteferrik inşaat : 

Feyezan ve sulama tesislerimizde, Bahçe - Kardcresi duvarlarının tamiri, Hasan Tiyek 
deresinde koruma duvan, Seyhan feyezan seddelerinde Babarlı ve Tabaklarda menfezler te
sisi, Tarsus ve Seyhan şebekelerinde iksalar, ve küçük geçitler inşası gibi çeşitli ve mütefer
rik sınai imalat da yapılmış ve bunlara takriben (100 000.00) lira harcanmıştır. 

20 - İdare makineleri ile ona mn işleri: 

Üç yıldan beri şiddetle ihtiyaç hissedilen malüneterin bu yıl Reislikçe temini üzerine, 
Hazirandan itibaren iki Nilson Korte, üç Kosser Hotte ekskavatörü, bir boldozer ve tami
rinden sonra Eylülde servise konulan bir Roston ekskavatöriyle, feyezan ve sulama tesisle
rimizde yapılan işler, Şubenin bu yıl en müsbet faaliyetini teşkil etmiş ve Aralık sonuna ka
dar cem'an (744 000) M3 . ı kazı yapılarak, Şubat - 1953 feyezanlarının meydana getirdiği en 
kretik vaziyeller düzeltilmiştir. Bu meyanda : 

Tarsus sulama şebekesine ait Y9 ve Y8 de yapılan isla.hatla Mersin ve Kazanlı ınınta
kasına su vermek imkanı elde edilmiş, Kölemusalı - Bağlarbaşı ve Karabucak deşarj kanallan 
esaslı surette islah edilerek Deliminnet - Aynaz da yeni bir kuşaklama ilave edilerek taşkın
lar önlenmiştir. 

Seyhan kuşaklama kanalında ve Seyhan sulama deşarjlanndaki dolgu hafriyatma de
vam edilmektedir. 

m - İşletme işleri 

a) Sulamalarda ratasyon ve neticeleri: 

Geçen yıllarda olduğu gibi 1953 yılında da şubemiz işletmelerinde, rotasyonunun tat
bikine Iüzum ve zaruret hasıl olmamıştır. Filvaki : 

1 - Gerek Tarsus şebekesinde gerekse Seyhan şebekesinde, mevcut su ve kanal eb'
atlan sulama saha. miktanna nazaran fazladır. 

2 - Bilhassa Tarsus şebekesinde, sahanın her yerine dağılmış olarak sebze sulaması 
vardır. Ve sebze sulaması hergün su istemektedir. 

3 -Bilhassa Seyhan şebekemizde tersiyerler dolmuş ve henüz esaslı temizlikleri müm
kün olamamıştır. 

4 - Pamuk sulamasında, suluziraatm tesbit ettiği münavebe, (projemizdeki rakamla 
6 yerine) 2 olarak tesbit edilmiştir. 
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5 - Mıntıkada sebzeden başka başlıca ekilen mahsul pamuk olup ekim ve sulama is
tekleri aynı zamana rastlamaktadır. 

6 - lld yıldır ekilmeye başlayan çeltik de her gün su istemektedir. 

Bu sebeplerden rotasyonun tatbikine kalkışmak, zararlı ve haklı şikayetleri mucip 
olan bir zorlama olmakta, ve sulama sahaları inkişaf ederek bu ihtiyaç belirmedikçe hiç bir 
mecburiyet de hissedilmemektedir. Ve ileriki yıllarda da hissedileceğine kaani değiliz. 

b) !şletme bina ve bara.kalariyle, tapu durumlan da ekli (2) sayılı cetvelde arzedil-
miştir. 

c) Bölge suluziraat deneme istasyonu: 

Alifakı'daki bölge suluziraat deneme is tasyon u, geçen yıllarda olduğu gibi muvaffak 
mesaisine bu yıl da devam etmiş, gerek istasyon sahasında gerekse önderler vasıtasiyle da
ğınık ziraat sahalarında sulama tecrübeleri yapmış, Amerikalı uzmanların idaresinde müte
addit kurslar açılmış ve ınıntıkada çalışacak sulama ustalan sayısını çoğaltına yolunda. ça
lışmış, Tarsus ovasında başlayan çeltik sulamalarında teknik yardım yapmış, pamuk ziraa
tinin en tahripkar başeresi olan, (pembe kurt) un sulama bakımından etüdünü yapmış, yine 
bu ovada çok bir mülıim konu olan ortaya çıkan (çoraklaşma) nın izalesi için müsbet netice
li denemeler yapmıştır. 

!stasyon, Tanm Veka.Ieti tarafından gerekli vasıta, alet, ve makinelerle teçhiz edil
mektedir. 

İstasyanun ihtiyaçları malıdut bina ve tesisler olup, bunların da 1954 de temini ile mü
kemmel bir hale getirilmesinin uygun olacağı kanaatındayız. 

Ayrıca, istasyonun Seyhan, Tarsus, Yüregir ovalarında sulanması faideli ve zararlı 

olacak bölgelerin tesbiti için çalışmalar yapması, Silifke, Anamur ovalarında da; hazırlan

makta olan projelerimize kat'i istikamet verecek mürnasil çalışmalar yapmasının faideli ve 
zaruri olduğu kanatmdayız. 

d) Şube dahilindeki sulamalar : 

Gerek 1952 - 1953 kışının normalin iki misli yağışların neticesi ovadaki yeraltı sula
rının yüksek bulunması, gerekse bu yağışlarm ilkbahar aylarında da devam etmesi dolayısiyle 
Seyhan ve Berdan işletmelerimize de pamuk için sulama isteği az olmuştur. 

Sulama hillasası ekli (3) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Dikkat nazanmızı çeken, dekar 
başına isabet eden vasati sulama ücretinin 

- Geçen yılların (1.90) lira olan vasatisine göre - (3.70) liraya çıkmış olmasıdır. Bu 
hususta çeltik ekiminin inkişafı amil olmuştur. 

IV) Makine ve taşıt işleri : 

a) Makine ve taşıtların durumu 

Şubede ay sonunda gelen (2) ve esaslı onarıma muhtaç ( 4) adediyle birlikte mevcu
du (13) ü bulan ekskavatörle bir buldozer, 4 kamyon ve (13) servis vasıtasmın durumu da 
çalıştırıldıklan yerler ekli ( 4) sayılı liste ile arzedilmiştir. 
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b) Makine ve taşıtların tamirleri : 

Karşılaşılan müşküllerin en başında, yedek parça temini geldiği açıktır. 

Bu müşkülün karşılanması için, ödenel< ve döviz temini ile memlekete temini mümkün 
olamayan yedeklerin en lüzumlularından mürel\l{(;p stoklar vücuda getirilmesi; bir de acente
si olmayan ve yedek parça işini garanti etmeyı·n firnıalt~rdan kat'iyyen makine satın alın

mamasının kat.'i bir zaruret olduğuna kaııiiz. 

Diğer bir müşkül de, makine tamirlerinin piyasa atölyelerinde yaptırılması takdirin
de, hem tamir ü=ılerinin iyi yapılmaması, hem de bu atölyelerin umumiyetle si parişle m eş bu 
oluşları yüzünden tamir iı;lerinin fevkalade gecikrnesidir. 

Buna karşı, ehemmiyetli makine ve ta.1ıtları olan dairelerde, tamir atölyeleri kurlıl

masıdır. 

Şubemizde, bir seyyar tamirhane ve ila veteriyle atölyenin nüvesi kurilimuş inşa edil
mektc bulunan binanın ikmalinden sonra ger ekli tezgah ve takımlarının satın alınması ile 
bu işin hal yoluna girmiş olacağına kaniiz. 

c) Makine talimatnamesi : 

İdare makinelerinin müteahhitlere verilmesi esasına tamamiyle muhalif ve muarız ka
naattayız. Filvaki ne kadar ciddi kontrol edilirse edilsin (El malı) olarak kullanılan ve ma
kine hiç düşünülmeden sadece asgari masrafla azami randırnan alınma zihniyetiyle idare edi
len bu tarzda, ithalindeki müşkülat malflm olan bu makineler sür'atle harap olmakta.dır. 

Filvaki büyük taahhütlere makine verilmemekte, küçük miktardaki kazı işlerini ihtiva 
eden ihaleler için verilmekle, bu şekilde bir iş için de müteahhit, mütehassıs personel teda
rik edebilmekte, nede atölye kurma kta, nede yedek parça temin ed e bilmektedir. 

Böylece bütün yük idarenin başında ol d uğu halde, müteahhit, makinenin sırtından 

geçinen bir parazi vaziyetine düşmektedir. 

Bize göre, bu kabil kazı işlerini daireler her zaman kolaylıkla, emniyetle yapabilir, 
makineleri de iyi bir halde elinde kalır. 

Makine talimatnamesine gelince, 

Bilhassa 3. ve 12. maddelerinin tatbiki mümkün olamadığı gibi, 19. maddesi de mev
humdur. 

Bu talimatnamenin nazari olan hükümleri kaldırılarak daha pratik ve tatbiki kabil ve 
mücyyideli bir talimatname ikame etmek uy!;un olur kanaatindeyiz. 

V - Yer altı sulan : 

Bölgemizde, halen bu yolda bir çalışa olmadığı gibi, ctüdlcrc sevk edecek bir tazyik
te yoktur. 

VI - İdari işleri 

a) Şubede çalıştırılmakta olan yevmiyeli teknik elemanların durumu eldi liste (5) de 
arzedilmiştir. 
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Bunlardan ba,şka - makinist., ustalar ve şoförlerle işçiler hariç - idari ve teknik i.Şlerde 
çalıştırılan yevmiyeli personel de ekli ( 6) sayılı liste ile arzedilmiştir. 

No. 

ı 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
8 
9 

10 

ll 
12 
13 
14 

15 
16 

Şubcyc gelip giden evrak ekli (7) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

1953 Y1hnda Yapdan Etüdler 
ı - Hatay - İskenderun Aııkarbeyli deresi isl:'ihı güzergah etüdü 

2 - !çel - Anamur Bozyazı sulama kanalları etüdü 

Sayı (2) 

Sayı (3) 

1954 Y1h Için VI. 1nc1 Şube Bölgesindeki 
ihale Teklifleri 

tti 

İçel 

Seyhan 

Hatay 

İçel 

İçel 

Seyhan 

İçel 

Konusu 

Anamur ovası sulaması 
Anamur Bozyazı ovası sulaması 
Seyhan rcgülAtör servis köprilsti 
Seyhan regUHitör servis köprUsti bag-
lama kirişleri 
İsl<endeı·un - Aşkarbeyli ve Kara.a.g-aç
lı dereleri isla.hı 2. Ks. 
İskenderun - Akçay - Karaçay ısla.hı 

1. Ks. 
Dörtyol - Ocaklı dereleri is!Ahı 1. Ks. 
Dcşaı·j ve kuşaklama geçit köpıilleri 
AJjfakı deneme istasyonu binalan 

ElılANET İNŞAAT 

Mut sulaması isllihı 

Adalı kupürU 
Sadiye batal<lıg"ı kurutulması 
Sarıçam kollarının isla.hı 

Doruk Kandak deresi menba kısmı is
lAhı 

Muteferrik lsla.h işleri 

Sulama ve kuşaklamalarda temizlik 

Tahmin edilen 
bedell 

100 000 
45 000 

400 000 

500 000 
100 000 

80 000 
80 000 

30 000 

30 000 
30 000 
30 000 
20 000 

30 000 
200 000 

1955 yılı için iJıale tekliflerimiz 

ı Ceyhan ovası islah projesi 

2 - Silifke ovası sağ sahil sulaması 

3 - Yüregir ovasında ana deşarjların açılması 

4 - İskenderun Aşkarbeyli deresi islahı 3. kısım 

Açıklama. 

Proje merkezde ha
zırllaruyor. 

Proje şubede hazırla
nıyor. 

Geçen yıl istekli çık
roadlg-tndan idare eks
kavatöriyle ,, 

,, 
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6. ıncı Şube Müdürlüğünde makine ve taşıtların 1958 de çabştırıldıkları 
yerleri gösteren liste 

Adet Cinsi ~la.rkaın D urumu Çalıştığı yer A~ıklam&. 

1 Ekskavatör Roston Esaslı ta- 2 ay sol mazmak kanalı Mlitealıhi tt en iade ed ileti 
mi re muh-
taç 

1 .. Rapier " .. 1 ay stabilize malzem e ihra- .. .. .. 
cında 

1 " .. " .. 4 ay Kozan kurukulak kanalı .. " ,. 

ı " .. .. " 7 ay Kozan kurukulak kanalı .. .. .. 
1 " W. H . !yı 7 ay Kozan kurukulak kanalı .. .. .. 
2 .. N . K. Birısı par- Seyhan kuııaklama kanalında Dig-eride r;, 30 ran dı -

125 ça bekliyor man lı 

2 " N. K. 

--ıoo 
Yeni geleti Seyhan kuşaklama kanalında -

1 " Roston Orta Seyhan sulama deşarjlarında Yeni gı·anka ihtiyacı var 

1 .. W . H. İyi Seyhan su lama deşarjlarında 

2 .. W. H. İyi Derdan sulama deşnrjlannda 

13 YEKÜN 5 i gayri faal 8 1 f aal 

ı Boldozer !n ter Debriyajı 2 ay barajda, 8 ay çeşitli i§- % 3Cı "andımanlı 

ll.nzalı lerde 

ı Kanal makinesi Yeni Tecrlibe ndilmeıtte 

1 S teyşin vagon Jeep Yeni Şube müdUrU emrinde Adana 294. Plll.kalı 

jeep 

1 S teyşin vagon " lyi Seyhan inşaatları kontro- Adana 114 .. 
jeep !Und e 

1 S teyşin va go n " Çok eski Muhasebe ve anbıı.rın şehir- Tarsus 355 .. 
jeep le irtibatında 

2 Pk ap .. Yeni Seyhan ve Berdan işletme! e- Adana 212 .. 
ı·inde ve 255 .. 

1 .. .. Iyi Feyezan tesisleri işle tm ele- Adana 122 .. 
rinde 

1 " .. Yeni Ekskavatörlerin i km al ve Adana 211 .. 
kontrolUnde 

1 " " .. Amik ve İskenderun in§aatı Yeni gelecek 
kontro:t\nde 

2 Arazi otosu .. t yi Silifke. Maraş - Gaziantep Adana 175 .. 
ın7natı kontrolunda Adana 177 .. 

1 " " " !yi !stımU\.k işlerinele Adana 176 .. 
1 

.. .. Yeni E~tid işlerind~ Adana 293 " 

1 " " Landl'Oveı· Eski Seyhan Reg. ve Bağlar !şi. Adana 109 " 

13 YEKÜN şubenin buglinkU ihtiyacı ancak karşılanmıştır. 
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Adet Cinsi Markası Durumu Çalıştığı yer Aoıklama 

1 Kamyon Leyland Lastikleri İşletmelerde % 50 randımanlı 
eski 

2 " Ford İşletmelerde % 50 randımanlı 
Taymis Eski 

1 " Ford Eski Makinelerin ikmalinde % 50 randımanlı 

1 ,. Ford Eski Esaslı taınirde 61 şubeden müdevver 

S YEKüN Ancak 2 kamyon serviste tutulabilmektedir. 

1 ı Seyyar tamirhaneı Şevrole 1 İyi vazi- ı Her nevi tamir işlerinde ı FevkalA.de faydalı 
yette 

1 ı Treyler Leyland lAstikleri 1 Adana, Konya şubelerinin Frenleri de tamire muh-
kifayetsiz makine nakillerinde. taç 
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Nafıa Vekaleti Su İşleri Altıncı Şube Müdürlüğüne ait binalar 

SaJ71 (2) 

Tapu durumu 
---

Sayı Cinsi l\lt>vld'l Alt olduğu yer Alınan Alırunayan A~ıldıı.ma -
1 Daiı·e binası Adana Seyhan merkez i§let- Alınmış -

Cemalpaşa m esi 
1 An bar - garaj " Seyhan meı·kez Işlet- Alınmış -

m esi 
7 Lojman .. Seyhan merkez işlet- Alınmış -

m esi 
3 Baraka .. Seyhan meı·kez işlet- Alınmış ı -

m esi 

1 İşi. binası " Seyhan regillAtör " tşı. binası loj-

2 Lojman .. .. .. " manıdır 

1 İşçi lojman .. " .. .. 
1 Bekçi evi ! Yarbaşı ı Seyhan Fey. sedde - ı Alınmamış ı 
1 " .. 

'Hadırlı 

ı 
.. " .. -

ı 
.. 

ı 1 " " Çöplü " .. .. - .. 
1 ı Daire binası ı Ye~ice ı Ye~:ce işlet~esi ı --

1 

.. 
ı İş!. binası loj-

1 Lojman - .. man ıdır. 

2 Bekçi evi Gerdan Seyhan sulaması Alınmış -
köyü 

1 .. .. Bal lı ca .. .. - Alınmamış 

köyü 

1 " .. M eli ki .. .. 
Alınmış .. 

köyü 

2 .. .. Alifakı 
.. .. -

köyü 

2 
,. .. Here k e " .. - -

köyü 

1 Bekçi evi M! sis Ceyhan Fey. Sedde. - Al.ınmamış 

1 .. " B . Kapılı .. .. " - .. 
1 .. .. 

Danışment 
.. .. . . -- " 

1 " .. Kilise .. .. .. - .. 
1 .. .. Be beli .. " .. .. 

2 ı Lojman 1 Tarsus Berdan sulaması .. 
1 - 1 lojman i km al 

1 ı Daire binası ı .. .. .. .. 
1 

- edilmiş digerleri 
1 Anbar ve garaj " .. .. - yapılmakta. 

1 Bekçi evi Yeşil M. Berdan - .Fey. Sedde .. -
1 .. .. Araplar .. .. " .. - J{öy mezarlık 
1 .. .. Aliaga .. .. .. .. -
1 .. .. Halitaga .. .. .. " - l(öy m erası 
1 .. .. Zübeyir " .. .. .. .. 
1 " .. Egemen .. .. .. .. .. 
1 Bekçi baraka Evi Berdan sulaması .. 

Alınmamış 

1 .. .. Kazanlı " .. .. .. 
1 .. .. Karaduvar .. .. Alınmamış " 
1 Savakçı binası EbUlhadi ll .. .. 
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IV ...... 
........ 

İşletmenin adı 

Seyhan regtila.törü 

Nafıa Vek8Jeti Su İşleri Altıncı Şube Müdürlüğü Bölgesindeki sulama 

şebekelerinin 1953 yılı sulanan saha ile ücretlerini gösterir 
hillasa cetveldir 

Pamuk - Sebze - Fidan 
Çe ı t i k Susam - l\lısır - Bostan 

---- -ret Umumi saha 1 Umumi ücret - - SaJıa _ __ Uc-re----:t-- ~ Saha 1 uc 

Dekar ' l\[2 j Lira 1 Kr. Dekar 1 l\12- -L-ir-a--Kr- . 1 Ad;t Lira.- ,Dekar M 2 1 Lira 1 Kr. 

~ı - 3019 ı 298 1 10321 ~ - 1 - 3019 298 10321 ~' 
Sey~ansag. sahilişlet- 6141 355 j 36848 1 13 4985 , 640 ı 8615 . 71 - 1 - 11126 995 45463 1 84 
mesı - Yenıce , 

ı ı 'ı ı ı 1 

1723 ı 000 1 10338 ----;- 8722 ,~,--;4612 ~ - 2-, 400- 10445 1 352 35350 ,~ 
7864 ımı 47186 13 16727 , 290 ı 43548 97 ı 2 ı 400.- 24591 i64591lliı --:ıo 

ı Boro~ '~'tm"' 
TOPLAM 



6. Şube Teknik Eleman Durum Oetvelidir 

Sayı (16) 

Lls an 
Adı ve soyadı Vazifesi TemsU durumu bilgisi 

Ekrem Kurto~lu Su işleri inşaat kont- Fen mektebi 934 - 935 
rol u Mühendis kursu 949 - 950 -

O. Nedim Tuna To po Çal Üniversite Edebiyat FakUl-
tesi 949 - 950 mezun -

Cemal Yıldıztekin Su İ§leı1 Makine şubesi Makine tekniker 94.8 - 949 -mezunu 

SWeyman Gülcan Su lşleıi etUd şubesi Orta okul mezunu (Karayol-
-Ian Tekniker kursu 948-949) 

6. Şube Moame11t (Gelen - Giden) Kayıt defterleri sayı durumunu 
gösterir Cetveldir 

Kaya t Defterinin 

8ene,ler Ge ı e n Giden 

1950 ı den 20ı6 ı den 2495 

ı951 ı den 2786 ı dan 3908 

1952 ı den 2680 ı den su• 

ı953 ı dıen soııs 1 den 4100 
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Yevmiye 

30.00 

18,50 

20.00 

13.00 



6. Şube Teknik Eleman Durum Cetvelittir 

Sayı (16) 

Llsıı.n 

Adı ve soyadı Va.zifesl TemsU durumu bilgisi 

Ekrem Kuı1:oğlu Su ~leri inşaat kont- Fen mektebi 934 - 935 
rol u Milhemlls kursu 949 - 950 -

O. Nedim Tuna Topoğral Üniversite Edebiyat Fakül-
-tesi 949 - 950 mezun 

Cemal Yıldıztekin Su İ§ler1. Makine şubesi Makine tekiUker 948 - 949 
-mezunu 

Süleyman Gülcan Su İşleri etUd şubesi Orta okul mezunu (Karayol-
lan Teknilter kursu 948-949) -

6. Şube IUuamelit (Gelen - Giden) Kayıt defterleri sayı durumunu 
gösterir Cetveldir 

Kaya t Defterinin 

l!lenetler Ge 1 e n Giden 

1950 ı den 2016 1 den 249!5 

1951 1 den 2786 ı dan 3908 

1952 ı den 2680 1 den 31U 

1953 1 den 3015 1 den '100 
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Yevmiye 

30.00 

18,50 

20.00 

13.00 



Silifke Regülatörti 



Su İşleri VII. inci Şube Müdürlüğü 

1953 Yılı Çalışmalarına Ait Rapor 





Su Işleri VII. inci Şube Müdürlüğü 1953 Y1h 

Çalişmalarina Ait Rapor 

1 - ETÜT İŞLERİ 

a) Reisiikten etüdü yapılarak şube programına ithal edilenler: 

1 - Sille Barajı, 

2 - Mayderesi Bendi , 

3 - Altınapa Barajı, 

4 - Üçhüyük köyü arazisini sulamak üzere 2 nci esas 4 ncü yedeğin temizlenmesi, 

5 - Baraj caddesine rastlayan çarşamba çayı üzerindeki köprünün yapılması , 

6 - Ermenek Pancarcı bağları içme ve sulama suyu isalesi, 

7 - Cihanbeyli İnsuyu bataklığı kurutulması ve Cihanbeyli ovası sulanması, 

8 - Cihan bey li Halikanlı Gez gölü kurutulması ve arazilerin taşkından korunmasıyla 
-sol sahil arazisinin sulanması , 

9 - Beyşehir Regülatörü sahil tahkimi, Rıhtım duvarı temdidi, 

10 - Sansu kanalı tahkimi ile anayatak ıslahı, 

11 - Hotamış gölü ıslahı, 

12 - Kara.pınar tahliye kanalı temizlenmesi ve temdidi, 

13 - Başbüyük kurutma kanalı, 

14 - llgın Orhaniye köyü terfi ile sulanması, 

b) 954 senesi içerisinde yapılacak olan mevzular: 

Ermanak, Maideresi, Altına!Ja, Cihanbeyli, !nsuyu, Halikanlı, Rıhtım (Beyşehir), Sansu 
yatağı ıslahı, Hotamış gölü seddelenmesi, Karapınar tahliye ayağı temizliği, Karamık düden
leri temizlenmesi, Kızılviran bataklığı ıslahı, Başhüyük, kurutma ve sulama kanalı açılması. 

Sincanlı ovası ikinci kısım ıslahı, llgın Orhaniye terfi ile sulama (Pancar için) Keçi ve İnlice 
köyü bentleri, AJanarkı, Demirli sulaması , Karaman soğla gölü, Bolasan çayı ıslahı ikinci kı
sım inşaatları. 

c) Rasat işleri: 

Rasat İşleri: 

Beyşehir Rasat İstasyonunun E. !. E. idaresine intikal ettirilmekle kıymetiendirilmesi ba
kımından daha faydalı olmakta ve binaenaleyh su ve meteoroloji rasatlarının bu idare tarafın
dan yapılmasının uygun olacağı, 
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A) Proje ve inşaat işlerinden : 

1 - Ereğli bataldığı kurutulıruun 

I. Ks. 

Keşif bedeli 
Tenzilatlı % 
!hale bedeli 
!şe başlama tarihi 
İş bitimi tarihi 
Geçici kabul tarihi 

2 - Konya ovası sulama şebekesi 
tevsi ve ıslAhı I. Ks. 

Keşif bedeli 
Tenzilatlı % 
!hale bedeli 
İşe başlama tarihi 
İş bitimi tarihi 
Geçici kabul tarihi 

3 - Karaman suğla gölü kurutulması 
inşaatı 

Keşif bedeli 
Tenzilatlı % 
!hale bedeli 
İşe başlama tarihi 
İş bitimi tarihi 

4 - Ş. Karaağaç deresi ıslii.hı 

Keşif bedeli 
Tenzilatıı % 
!hale bedeli 
İşe başlama tarihi 
!ş bitimi tarihi 

5 - llgın Bolasan çayı ıslaru 
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Keşif bedeli 
Tenzilatlı % 
!hale bedeli 
!şe başlama tarihi 
!ş bitimi tarihi 

999.965,00 
2.5 

974.966,90 
21.11.949 
19. 7.953 
13. 8.953 

Yapılan iş 

ka.la.niş 

X yüzde 20 

1199 360,63 
597,58 

2.124.254,71 X yüzde 20 
14.14 

1.823.885,09 
ı. 6.951 2 379 560,72 

15. 6.954 l 445 777,93 
30.11.953 

804.252,50 
23 

615.655,29 
15.11.951 
30.10.953 

883.500,00 
1.50 

870.247,50 
5. 8.952 

15.11.954 

490.500,00 
10.10 

440.959,50 
28. 8.952 
15. 9.954 

741 948,33 

62 304,12 

292 472,38 

59] 027,62 

268.951,51 

221.548,49 

İş Por. uglu
. lanması 



YapıJan iş İş Por. uygu-
kalan iş lanması 

6 - Ereğli Alanarkı D. Ks. 

Keşif bedeli 470.159,40 
Tenzilatlı C' t C 7.5 
ihale bedeli 434.897,44 423 588,99 
İşe başlama tarihi 20. 9.952 46.570,41 
İş bitimi tarihi 1.10.954 

7 - Diğer leylek deresi ıslilıı ve Donbay 
ovasının taşkından korunması 

Keşif bedeli 278338.61 
Tenzilatlı % ı 

!hale bedeli 275555.22 207 525,22 
!şe başlama tarihi 2.12.1952 70 813,39 
!ş bitimi tarihi 15.11.954 

8 - Bolvarlin Demirli sulaması 

Keşif bedeli 28.600,00 
Tenzilatlı % 0.5 
!hale bedeli 28.585,70 18 468,56 
İşe başlama tarihi 6.10.952 10.131,44 
!ş bitimi tarihi 6. 1.953 

9 - Ereğli Alanarkı 2. Ks. 

Keşif bedeli 308.318,00 
Tenzilatlı (' ' 0.05 İşin hususiye-r 

İlıale bedeli 306.776,41 299 555,84 tine binaen iş 
İşe başlama tarihi 23. 9.953 8 762,16 bitti 
!ş bitimi tarihi 1.12.955 

lO - Beyşehir Regülatörü kıyı tahkimi ve 
iskele inşaatı 

Keşif bedeli 80.779,00 
Tenzilatlı % 2.3 
!hale bedeli 78.921,08 80 751,77 
!şe başlama tarihi 30. 9.953 27,33 
!ş bitimi tarihi 30.12.953 
Geçici kabul tarihi 18.11.953 

-
ll - Ereğli batakhğı 2. Ks. İnş. 

Keşif bedeli 1.145.964,00 
Tenzilatlı % 1.75 
!hale bedeli 1.125.909,00 165 666,30 
!şe başlama tarihi 30. 9.953 980 297,70 
!ş bitimi tarihi 1.10.955 
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12 - Ereğli Ayrancı bendi İnş. 

Keşif bedeli 
Tenzilatlı % 
!hale bedeli 
İşe başlama tarihi 
İş bitimi tarihi 

13 - Ereğli ovasında nirengi tesisi : 

Keşif bedeli 
Tenzilatlı 'k 
!hale bedeli 
İşe başlama tarihi 
İş bitimi tarihi 

14 - Konya ovası yeraltı suyu araştiniması 

Keşif bedeli 
Tenzil8.tlı ~ ;. 

!hale bedeli 
lşe başlama tarihi 
!ş bitimi tarihi 

15 - Konya ovası sulama şebekesi tevsi ve 
işletıne,deneme istasyon binalan: 

Keşif bedeli 
TenziHltlı % 
!hale bedeli 
İşe başlama tarihi 
İş bitimi tarihi 

16 - Beyşehir Doğanbey bucağının taş

kından konınınası İnş. 

Keşif bedeli 
Tenzilatlı % 
!hale bedeli 
İşe başlama tarihi 
İş bitimi tarihi 

17 - Sille Bendi I. Ks. inşaatı servis yolu 
işletme binası telefon tesisi: 
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Keşif bedeli 
Tenzilatlı % 
!hale bedeli 
~e başlama tarihi 
İş bitimi tarihi 

6 963 300,00 
16.50 

5.814.355,50 

20 6.956 

63.000,00 
12.6 

55 062,00 

20.11.954 

2 788 050,00 
teklif 
2 656 043,28 

19.12.952 
15.11.953 

3 863 600,00 
12.98 

3 362104,72 

30.11.956 

110154,00 
ı 

109 052,46 
29. 9.953 
30.10.954 

180 000,00 
5 

171 000 

30. 6.954 

Yapılan iş 

kalan iş 

5 000,00 
58 000,00 

719 088,95 
2 068 961,05 

5 015,31 
105138,69 

İş Por. uygu-
lanması 



19 - Kadıııhaıı Gözlü batakbğı kurutulması : 

Keşif bedeli 
Tenzilatlı ~;., 

İlıale bedeli 
lşe başlama tarihi 
İş bitimi tarihi 

20 - Beyşehir Sarısu inşaatın<laki oyun
tuların giderilmesi : 

Keşif bedeli 
Tenzilatlı % 
!hale bedeli 
İşe başlama tarihi 
!ş bitimi tarihi 

3) İŞLETME İŞLERİ 

83 000,00 
0.01 

82 917,00 
20. 8.953 
30. 9.954 

29 906,00 
0.05 

29 756,47 
25.11.953 
25.12.953 

Yapılan iş İş Por. uygu-
kalan iş Ianması 

83 000,00 

23 436,56 

6 469,44 

İşletmede yapılan Rotosyon cetvelleri nazari kalmakta ve tatbikatma şu sebeplerden do
layı imkan görülememcklc beraber teşvik ve ta ki b etmekte devam edilmektedir. 

(Çok mütenevvi mczruat, toprakların aym cinsten olmaması, halkın, sulamaya olan bil
;;i ve alaka derecelerinin noksan alınası zirai sahadaki b:lg1lcrin kifayctsizliği, tesislerin na ta
mam oluı:ıu ana tabiiyelerin ademi mevcudiyeti) 

a) Liste eklenmiştir. (1) 

b) Henüz nüve halinde olduğundan mü talfuı. dermeyan edilmemiştir. 

c) 1953 senesine kadar olan sulama artış miktarları aşağıya çıkarılmıştır. Bu sene faz
la yağmurlardan ötürü beklenilen sulama sahası çoğaltılamarnıştır. 

Sulanan saha Tahakkuk ettirilen 
para 

Yılı Dekar M. Lira Kr. 

1951 175474 000 203978 16 
1952 228010 000 246995 02 
1953 238305 298 255727 ll 
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4 - MAKlNE VE TAŞlT lŞLERİ 

-
Markası Durumu Ça~ğı yer ve müteahhit adı 

Ruston Buseyrus Çalışmıyor. Umumi B. ta- Dgm Bolasan çayı ıslahı inşaatı 
mire muhtaç Abdurrahim. Ergezen 

Demag Çalı!?mıyor revizyona muh- Dgm Bolasan çayı ıslahı inşaatı 
taç Abdurrahim. Ergezen 

Nilson - Korte Çalışmıyor, umumi B. ta- Dgm Bolasan çayı ıslahı inşaatı 
mire muhtaç Abdurrahim Ergezen 

Demag Çalışıyor kışlık bakıma Dinar Leylek deresi inşaatı İnta 
muhtaç Kol. Şr. 

Nilson - Korte Çalışıyor umumi B. tamire Seydişehir Bağlama Aydıner Kar-
muhtaç deşler 

Nilson - Korte Çalışmıyor, umumi B. ta- Seydişehir Bağlama Aydıner Kar-
mire muhtaç d eş ler 

W. 9 Wesserhütte Çalışıyor yeni Kadınhan gözlü bataklığı Reşat 

Güzelsu 

w. 9 Wesserhütte Çalışıyor yeni İşletme işlerinde 

w. 9 Wesserhütte Çalışıyor yeni İşletme işlerinde 

Nilson - Korte 100 /H Çalışıyor yeni monte edi- Aferkezde duruyor 
lecek 

Wender Şampian Çalışıyor yeni monte edi- Beyşehir 

lecek 

" " Çalışıyor yeni monte edi- Beyşehir 

lecek 

.. , 
Çalışıyor yeni monte edi- Merkezde 
lecek 

" " Çalışıyor Yeni merkezde 
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Markası Durumu Çalıştığı yer ve müteahhit adı 
·-1 - Leyland Hippo Çalışmıyor 

kamyon 1) orta diferansiyeli yok 
2) lastikleri yok 
3) konjöktör bozuk 

2 - A vusten kamyon Çalışmıyor umumi revizyo-
na alındı 

3 - Kanada ford ı Çalışmıyor umumi revizyo-
na alındı 

4 - Kanada Ford ı Çalışmıyor kasa tamiri ya-
pılacak revizyona alınacak 

5 - Al. fordu Rhein Çalışıyor İşletmede 
Fort 

6 - Al. fordu Rhein Çalıştyor İşletmede 

Fort 

7 - Doq kamyonet Çalışmıyor umumi revizyo- İşletmede 

na alınacak 

8 - Willys jeep 149 Çalışıyor Ereğli Ks. Mühendisliğinde 

9- " " 164 Çalışmıyor u. revizyona Afyon Ks. Mühendisliğinde 
muhtaq 

ıo - " " 168 Çalışıyor Dgm Ks Mühendisliğinde 

11- " " ı8o Çalışıyor Karaman, Karaağaç Kont. Müh. 
·-

12- " " 181 Çalışıyor Ova, Beyşehir Kont. Müh. 

ı3- " " Çalışıyor Merkezde 

1~- " Pikap 226 Çalışıyor Makine Kont. Müh.de 

15- " " 179 Çalışıyor Çumra Ks. Müh.de 

16- " " 203 Çalışıyor Çumra Ks. Müh.de 

ı7- " " 37 Çalışıyor 

18 - Willys Station Çalışıyor Tamir de 
Wagon 151 -

19 - Willys Station Çalışıyor Müdür de 
Wagon 225 

20 - Willys Station Çalışıyor Baş Kont. Müh.de 
Wagon 

21- Şevrole 200 Müdür de 
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TAJUİR : 

ı - Müteahhitlerin makineleri menfaatlarını göz önünde tutarak kullandıklarından 
dolayı normal aşınma fcvkinde bir yıpranmaya maruz kalmaları ve bu halin maldnenin istop 
edinceyc kadar devam ettirilmesi, 

2 - Yedek parçaların ademi mcvcudiyeti veya kısa zamanda bulunma imkanlarıııın 

sağlanmamış olması, 

3 - Mınta kamızda makinelerin umumi revizyonları sağlayacak ne idare tcşkiHUında. ve 
ne de müteahhidin iş sahasında imkan bulunmayışı. 

4 - Tamir personelinin mıntakamız dahilinde ve te~kilatımızda bulunmaması, 

5 - Bölgemizde teşkilatlı bir tamirhanenin mevcut olmayışı ve hatta montaj ve demon
taj yapabilecek kaldırma makinelerinin bulunmaması, 

6 - Makinelerin mesafeli yerlerde bulunması ve iş yerlerinde yapılması icap eden ta
mirlerin kısa zamanda ikmali için liizumlu seyyar tamirhanenin olmayışı, 

7 - Makinelerin esaslı tamir ve revizyonJarının yapılabilmesi için nakil vasıtasınm 

bulunmaması, 

D- BAKlM 

ı - Bakım kataloğlarmm türkçe nüshalarının bulunmaması 

2 - Makineler muhtelif menşeli olduklarından fabrikasınca tavsiye edilen bakım malze
melerinin memleketimizde mevcut malzemelerden hangisine tekabül ettiğinin tesbit edilme
miş olması, 

3 - Müteahhitteki vasıtalara elde bir müeyyide olmamasından dolayı bir bakım niza-
mının tatbik edilememesi, 

4 - Çalıştıran bakım personelinin liizumunu takdir edecek bilgiye malik bulunmaması, 

5 - Bakım için hi<; bir teşkilatın mevcut olmaması, 

6 - ~ hacmine göre ·;asıtaların azl~ğı, bakım, kontrol imkansızlığını tevlit etmekte 
olması, 

ALINMASI İCAP EDEN TEDBİRLER : 

ı - Müteahhitlerin verilen emirlere itaat c~mcleri ic:in mukavcieye bir müeyyidc lwnul-
ması, 

2 - Mübayaa edilen bilumum makinelerin normal aşınmalarına göre yedek aksamı
nın da beraber alınması, 

3 - Personelin açılacak kurslarla yetiştirilmesi ve bu hususta bir talimatname hazır-
lanması, 

4 - Tamirhane yapılması, 

5 - Seyyar tamirhanenin tedarik edilmesi, 

6 - Asgari 50 Tonluk bir Treylerio bir an evvel temini, 
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c) MAKİNE TALİlUATNAMESİNDEKl AKSAKI.IK: 

1 - Birinci maddedeki iş başında teslim şartı makinenin nakil imkanı sağlanmadığı za
manlarda müteahhide bir t2 kım hak idda edebilecek mevzular bahş etmiş oluyor ve hatta işin 
sürüncemede kalmasına sebep teşkil ediyor. Binaenaleyh makinenin bulunduğu yerden teslim 
olunması daha uygun bir tarzı haldir. Esasen müteahhiue makinelerin kullanma suretiyle ve
rilmesi bir çok yönden mahzurlu ve zararlıdır. 

2 - Verilecek parçalar ekseriyetle az miktarda olduğundan bakırnma riayet etmeye 
veya etmek külfetinde bulunmayan için daima müracaat hanesi olarak idare anbarı hedef tu
tulmaktadır. Halbuki bununda tahdidi gerekmektedir. Bian şartlti bu parçaların idarece lü
zumundan fazla tedarik imkanlarının sağlanmış olması. 

Şöyleki: Dahili fabrika ve imalathanelerden bir çok parçalann tedariki mümkün olduğu 
ve bunlardan bilhassa Bager kısımlarının merkez anbarları teşkil etmek suretiyle terlariki 
mümkündür. 

3 - Üstenciye yükJetilen parça tedarikini veya lüzum.lu işleri yapmadığı takdirde 
yaptıracak ne gibi bir müeyyidenin kullanılacağı sarahaten mukaveleye derç olunmalıdır. 

4 - Yedek parçaların memleket içinde tedarik edilernemesi veya mali imka.nJ.ar sağ
lanmadığı takdirde hariçten de getirtilmediği takdirde ne bakla müteahhide zarar, ziyan yük
letilecektir. En salim ve hakşinas hareket, makinenin verilmemesi yoludur. 

5 - Makinelerde değiştirilecek aksamın muhakkak surette idarenin haberdar edilme
siyle mümkün olacağı kaydı yoktur. Dağınık ve uzun mesafeli iş sahasında bu işle görevli 
arkadaşm yetişebilmek imkanının bulunmasıyla kaimdir. Halbuki: Bu günkü teşkilat ve şart
buna imkan vermemektedir. 

Netice olarak: Bu maddedeki isteğin yerine getirilmesine real imkan yoktur. 

6 - Memlel{etteki fabril<alarda imalini müteahhide yüklemek bir külfet ve müsaadesi 
formalitesi bakıınıııdan bir zaman kaybını muciptir. Halbuki bu gibi parçalann merkez arn
barlarında bulundurulması şartıyla, idarece temini işin selameti bakımından daima şayanı ter
cihtir. 

7 - Bu maddede zikredilen hususat hakikaten iyi olmakla beraber realite olarak tat
bikına imkan görülmemiştir. 

8 - Bütün makinelerin kontrolü mühendisinin yanında çalıştırabilmesi için iş sahasına 
r;öre teşkilat ve vasıtanın mevcudiyetiyle mümkündür. 

9 - Bu maddenin Üstenciye makinelerin bedeli mukabilinde terkedilmesi anında bir 
mana ifa.de eder. Bu madde kaldırıldığına göre bunun da pek manası kalmamıştır. 

10 - Makinelerin kontrollul<ca nezaret ve bakırnma tabi tutulmasına bu teşkilat ve va
sıtalarla imkan olmadığı gibi müteahhit revizyonu yaptıracak vasıta bulunmadığı için bu nok
tanın da fiylen yapılmasına imkan görülmemiştir. Ancak idare bu ileri yapabilecek imkanlann 
mevcudiyetiyle mümkün olacaktır. 

11 - !şlerin hacim ve seyyaliyeti müte:ıhhitlere bu yatınmı yapmak imkansızlığını ver
mektedir. Ve şimdiye kadar da buna hiç bir teşkilatta rastıanmamıştır. 

13 - Soğuk damganın değişmesi mümkün olduğuna, göre lüzumsuz bir iş külfetinden 
ibaret kalıyor. 
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ı4 - Normal aşınma müddetinde yıpranan parçaların tedarik ettirilmesi ise işi tam 
manasıyla tesbitini icabettirmektcdir. Bu iş ise makinelerin ancak açılıp sökülmesiyle anlaşıla
bileceğine göre ve bu ameliyenin de yapılmadığını kabul edersek bir evvelki kullananın eksiitme 
veya yıpratma miktannın kendisinden sonrakine yükJetilmesi gibi bir haksızlık doğurmaktadır. 
Bu aksaklıkları gidermek için yıl içindeki umumi revizyonlarınm yaptınlması veya intikalde 
vaz1h surette tesbiti ile mümkündür. 

ı5 - Teşkilat camiamızda opcratör, makinist ve usta forumları yoktur. Başka müesse
selerdeki personelin iyileri esasen kendi teşkilatlarında kullanılmaktadır. Diğerleri de işe ya
ramadığına göre kurssuz ve kendi kendine yetişmiş işçilerden ibarettir. Bunun giderilmesi için 
bu kursların muayyen bölgelerde ihdası zaruridir. Bu husustaki müeyyide ve talimat alaka
darlarınca, hazırlanmalıdır. 

ıs - üstenci makinelerin bakım, tamir ve revizyonlarını idarenin hazırla.yacağı yönet
meliğe göre yapması bir teşkilat ve zaman işidir. Bu ise tatbikatta pek de mümkün görüle
memektedir. Bian şartki: bu görevleri yapacak teşkiHit ve personele ve aynı zamanda esaslı 
makine talimatnamesine ihtiyaç vardır. Bunlar bütün bu mahzurları telafi edebilecek, kabili 
tatbik bir makine talimatnamesine hazırlanmasıyla mümkündür. 

19 - ıs nci maddedeki teklifler hazırlandığı takdirde bu madde kendiliğinden meri
yete girer. Aksi takdirde şimdi umumi hükümlere göre yapılmasına mücer olurki bu da tat
bikatta pekde iyi neticeler veremiycceği bedihidir. 

2ı - Bu maddeler kontrol teşkilatının yapa .bileceği şekilde teşkilatlandınlmasına bağ

lıdır. Bu ise şimdilik olmadığına göre tatbikı da zayıf ve aksa.k olarak yürümektedir. 

22 - Arızaların idareye haber verilmesi bir zaman işi olduğu gibi onların giderilmesi 
de bu tcşkilatla zordur. Fazla olarak yüklenici işin bitim zamanlarına rastladığı anlarda men
faatİ icabı bu gibi hadiseleri haber vermemektedir. 

23 - Makinelerde kullamlacak akaryakıtlar, yağlar ve bakım malzemesinin tahkikini 
yapacak idarede bir vasıta olmadığı gibi satış yerlerine de rastlanmamıştır. Faraza bunlann 
aynı kalitede olduklanm ileri süren satış yerlerindeki malzemelerden faydalanmamasında bir 
sebep yoktur. Yalnız düşük kalitede kullanılmaması esas olmak şa.rtiyle. 

25 - Üstenciden mıksan olarak tesbit edilen aksamın bedelleri istihkakından düşül
mesi ancak o aksamın hakiki kıymetinin bilinmesiyle mümkündür. Bunun tesbitini sağlaya

cak bir cetvelin evvelden hazırlanması gerekmektedir. 

26 - Bu maddedeki hükümlerin tatbikı için hukuk mülahazalanyla mukavelede sara
hattin belirtilmiş olması zaruridir. 

5 - YERALTI SULARI 

a) 

ı - 23/6/952 yılında ve 2 656 043 lira ile German Water Developmend Gorporation fir
masına ihale edilmiş ve bu güne kadar 13 kuyuda çalışılarak tediye yekı1nu olarak 719088 lira 
ödenmiştir. Zemin cinsinin tahminden fazla sert ve lcilli çıkması dolayısiyle ortalama günlük iler
leme ı2 metre kabul edilmiş iken ancak 2 metre yapabilmişlerdir. Tam açılmış kuyu adedi: ı2 
dir. Bunlardan ikisi tam arteziyen olarak çıkmış ve sarfiyatları birinin ı Lt/Sn. diğerinin ise 
25 Lt/Sn. dir. mecmu tul olarak 34ı2 metre iş yapabilmişlerdir. Yalnız Konya ovasında da
ha ortalama bu kadar işin yapılması program icabıdır. Bu husustairi işin teferruatını gösterir 
cetvel eklidir. 
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İSTEKLER : Bilhassa içmesuyu ihtiyacını karşılamak maksadı ile bu meyanda Vilayet
ce Hotamış merkezi, İslik köyü, Emirgazi Arısama, Kurtviran, Akcaşehir, Küçükaşlamada son
daj usulü ile sular temin edilmiştir. 

Karaman, Cihanbeyli, Karapınar ilce ve köyleri : 

Bu hususta her türlü teşkilatıandırma imkanı sağlandığı takdirde yeraltı etüdlerinin ya
pılması imkanı mevcuttur. 

7 - !DARE iŞLER! 

Cetveli eklidir. 

İŞLETME İŞLERt 

a) İşletmemiz Bölgesi dahilinde bulunan İşletme binaları ve barakalan 

Beyşehir 

Bağlama 

İncesu 

Bağra 

Saray 

Mavi 

Dineksaray 

Yayla 

Tavşanköprü 

Çarıklar 

Sifon 

10. Baraka 

6 Baraka 

Okçu 

Ürünlü 

Alemdar 

Küçükköy 

Kavaklı 

Hayıroğlu 

Sak ya .tan 

Karaaslan 1. 

Karaaslan 2. 

Göçü 

İç Çumra İşletme binası 

Çumra şletme binaları : 

1 - Adet daire binası 

4- " Tek Lojman 

1 " 4lü " 
3 " An bar 

1- " Demir ve Marangozhane 

1- " Motor dairesi (Elektrik) 

1- " Garaj 

1- " Savak memuru evi 

1- " Akaryakıt deposu 

1- " Kuleli su deposu 

Sulu Ziraat deneme istasyonu ile müşterek 
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Cetvel No. 1 

İDARİ İŞLER : 

Su İşleri 7. Şube Müdürlüğünün 1950 yıluıdan itibaren her yıla ait olmak üzere gelen ve giden 
evrak sayıları 
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Yılı Gelen evrak -
1950 711 

1951 744 

1952 824 

1953 1147 

7 - İDARI İŞLER 

-
Giden evrak Düşünceler 

657 

805 

1090 

1528 

a-

Varide, Sadıra kayıt defterlerine 
göre tanzim edilmiştir 

Cetvel No. 2 

İŞLETME 

Yılı 

' 
Gelen evrak 

1950 1 130 

1951 780 

1952 450 

1953 ı 120 

7 - İDARİ İŞLER : 

Giden evrak Düşünceler 

1183 

781 

466 

376 

' 

Varide, Sadıra kayıt defterlerine 
göre tanzim edilmiştir 

Cetvel No. 3 

Su İşleri 7. Şube Müdürlüğünde halen çalışmakta olan yevmiyeli elemanlar cetveli 

Adı soyadı Unvanı 1\'lezuııiyet yılı Yevmiyesi 

Turgut Sertal Mühendis 1942 25 TL. 

Müfide Özgür Ressam 1939 ı 10 TL. 



Su İşleri VIII. inci Şube Müdürlüğü 

1953 Yılı Çalışmalarına Ait Rapor 





Su Işleri VIII. inci Şube Müdürlüğü 1953 Yd1 

Çalişmalarina Ait Rapor 

A) Müsbet karakter arz eden 47 mevzudan 1953 senesinde ihale ve emanet suretile ya
pılmaları ele alınan veya alınacak olan ll den geri kalan ve 1954, 1955, 1956 senelerinde ele 
alınmaları teklif olunan işler aşağıdaki cetvele ehemmiyet sıralanna. göre numaralanmak su
retile çıkarılmıştır. 

1 - Bafra Sulaş arazisinin drenajı 

2 - İskilip Meydan çayı kenannda heyelan 

3 - İskilip Bayat deresi islahı 

4 - Merzifon Meşruf ve Değirmen dereleri islahı 

5 - Alaçam Bedeş arazisinin korunması 

6 - Alaçam Yeniceköy korunması ve sıtma kanalı islahı 

7 - Çarşamba ovası 1/5000 lik hartasının alınması işi (110.000 hektar) 

8 - Çarşamba Mezbaha civan Yeşilırmak taşkınından korunması 

9 - Yeşilırmak umumi amenejmanı 

J O - Nil(sar ovası bataklıklarının direnajı (150 hektar). 

11 - İskilip, Alagöz ve Osmancık ovaları bartalarının alınması (8.000 h.) 

13 - Erbaa ovası hartasının alınması (20.000 hektar) 

14 - Çekerek vadisinde Artova kısmı haritasının alınması (20.000 hek.) 

15 - Sinop Karasu deresi islahı 

16 - Çarşamba Ayvacık köyü korunması 

17 - Kızılırmak Umumi amenajmanı 

18 - Niksar Mahmuriye köyünün Kelkitden korunması 

19 - Boyabat yan dereleri islahı 

20 - Amasya Suluova sulanması 

21 - Erbaa ovası sulanması 2. kısım inşaatı 

22 - Gümüşhacıköy Emirler deresi islahı 2. kısım inş. 

23 - İskilip Meydan çayı havzası ağaçlanması 

24 - Erbaa killik deresi islahı 2. kısım inşaatı 

25 - Tirebolu - Alsancak Pazar yeri korunması 

Takribi keş. 

99.600 

5.000 

151.204 

164.689 

16.000 

63.000 

126.000 

455.000 

260.000 
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26 - Ordu - Billbill deresi islahı 2. kısım inşaatı 

27 - Osmancık Yandereleri islahı 2. kısım inşaatı 

28 - Alaca Ortaözü deresi islahı 

29 - Gümüşhacıköy Gümüş bucağı Hamamözü deresi islahı 

30 - Bafra Gelemagrı köyü arazisinin Kızılırmaktan korunması 

31 - Geldigen ovası sulanması 

32 - Niksar ovası sulanması 

33 - Alagöz ovası sulanması 

34 - Bafra ovası direnaj kanalları 

(12.000 hektar) 

( 5.000 

(12.000 

( 4.000 

" 

" 

" 

35 Gümüşhacıköy ve Merzifon ovaları haritalanması (20.000 hektar) 

36 Osmancık Dereboğazı deresi taşkınları 

Bunlardan ilk 16 adedi 1954 programına alınabilir. 

Talaibi keş. 

85.000 

58.000 

Diğerleri sıra numarası esas alınarak 1955, 1956 senelerinde ele alınabilir. Yalnız henüz 
Etütleri yapılmamış olanlarla önümüzdeki senelerde yeniden Şubeye akis ederek müsbet karak
ter arz edeceklerin bu sıraya ithal edilmeleri zarureti meydandadır. 

B) Su İşleri 8 nci Şubede ayrıca rasat işleri yapılmaktadır. bundan evvelki senelerde 
rasat işlerinin Elektrik Etüt idaresine devri dolayıaile bu işden tamamile sarfı nazar edilmiş ve 
Şube ambarlarındaki Limniğıraflar senet mukabili Elektrik Etüt idaresine devir edilmiş bulun
maktadır. 1952 senesinde kıırulmasını istediğimiz istasyonların durumu bizce malum değildir. 
Yeniden 5 yerde rasat istasyonu kurulması teklif olunacaktır. 

Şubemizce sadece inşaatda hasar sarfiyatının tesbiti için kurulan Eşellerde, inşaat müd
detince rasa.tlar yapılmaktadır. 

1954 senesinde romtıkada mevcut nehirler üzerinde rüsubat rasatlarının yapılması düşü
nülmektedir. 

c) Şubemizde diğer Etüt işlerinden başka Bayındırlık Müdürlüğüne yardım olmak üze
re, hususi bir teknik bilgiye ihtiyaç gösteren ve rnesahayı ica.p ettiren 57 köye ait i<;me suyu 
Proje ve keşifleri hazırlanarak Vilayete verilmiştir. 

Bu projeler Plan, Profil ve tafsilat resimleri ile kompile birer Proje olup keşifler hemen 
ihale edilebilecek şekildedir. Ayrıca bunların köylünün emeğinin inzimamile emaneten yapıla
bilmesi halinde nekadar malzeme ve işçilik icap cttirdiklcrine dair bir de müfredatlı cetvelleri 
mevcuttur. 

d) Harita Genel Müdürlüğü tarafından 1/25.000 mikyaslı haritası fotoğırametri usu
li ile alınmakta olan Çarşamba ovasının gösterdiği müşkülat dolayıaile bu işin yapılmasından 
sarfı nazar edilmesi kararlaştırılmış iken bu haritalarm yapılmasında Şube için fevka'ade fai
de görüldü,pınden orman idaresinin yaptığı yardıma zamimetcn bazı arazi mesahalarında ken
dilerine yardım edilmiş ve sahil kısmında görülmesi kabil olmayan 4 ncü derece noktaları Dai
remiz elemanları tarafından 60 km. lik bir poligonla yckdiğcrine bağlanmıştır. 
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HALEN ÇALlŞMAKTA OLAN İŞLERDEN 

İhale suretiyle yapılmakta olanlardan : 

1 - Durucasu Hidroelektrik santralı 2. kısım inşaatı biraz yavaş olmakla beraber de
vam etmekte ve havai hat direkleri dikilmeldedir. Cebri boru, türbin ve jeneratörlerin monta
jına henüz ba.şlanılmamıştır. 

2 - Durucasu Hidroelektrik santralı 2. nci kısım tamamlanması inşaatının ~( 20 dahi
linde bitmeyeceği ve sözleşmenin tasfiyesi, müteahhit tarafından istenmiştir. Temel vaziyetıc
ri ve avan projede ara.zi durumu dalayısile yapılması gerekli tadilat dalayısile durumun müte
ahhidin iddiasını teyit ettiği görülmektedir. 

Esasen sonradan meydana çıkan bazı vaziyetler dalayısile bu inşaata ait bazı malfımatm 
yeniden tetkiki de zaruri görüldüğü, bu işin tasfiyesile ve sür'atle yeniden ihaleye çıkarılması 

uygun olacağı kanaatindeyiz. 

3 - Derbent deresi islahı ve Çürüksu ba-taklığı lwrutulması inşaatı iş proğramına göre 
biraz geri olmakla beraber devam etmektedir. Müteahhidin çimento ve hava vaziyetleri dala
yısile haklı olduğuna kani olduğumuz bazı süreuzatımı talepleri vardır. Bu müteahhide, Çürük
su bataklığı kurutulması işinde çalıştırılmak üzere idarece bir ekskavatör verilmiş bulunmakta
<lır. 

4 - Ladik gölü Regülatörü 2 nci kısım ve Ladik deresi islahı inşaatmda müteahhit, 
süresi bittiği halde keşif tuta.rının 1/3 ü nisbetinde iş yapmış ve işi tamamlayamıyacağını an
layınca bir takım iddialar ileri sürerek şehir dalıilinde açtığı temelleri de yüzüstü bırakarak işi 
terk etmiş ve dere kenarındaki evleri büyük inhidam tehlikelerile başbaşa bırakmıştır. Bu yüz
den bazı evler belediyece tahliye ettirilmiştir. 

Müteahhidin müteaddit davetiere rağmen işe başlamaması üzerine tehlike gösteren 
yerlerde yapılacak inşaat kısımları Veka.Ietin tensibile müteahhidin işinden çıkarılarak işin 

müstaceliyeti ve fevkalad" tehlikeli durum arzetmesi hesabile emaneten ve elindeki vasıtalar
la şube tarafından yapılmıştır. 

5 - Terme Karaboğaz deresi islahı inşaatı müteahhidin projeleri hazırlamakta yavaş 
davranması ve makine temin edememesi ve daha doğrusu çok eski bir makineyi ternin ederek 
iş görmeye çalışması yüzünelen bir hayli gecikmiş bir durumdadır. Son günlerde Reislikçe mü
teahhide bir idare makinesi verilmesile inşaatın hazırlanacağı umulmaktadır. Bununla beraber 
mansap kısmında açılan kısa tUlde kanal dahi civarındaki araziye fevkalade faydalı olmuştur. 

Bu meyanda Terme kazası hudutlan dahilinde bu mcvzu ile ilgili istimlak işlerinden de 
bahsetmek yerinde olacaktır. Terme Belediyesi istimla.k iı:;inde hiçbir suretle anlayış göster
mekte ve şahıslara ait araziye fahiş bedeller takdir etmekle kalmayarak Belediyeler kanunu ge
reğince kendisine hazineden intikal eden belediye hudutları dahilindeki bataklık ve işe yara
maz bir kısım araziye de fahiş bedeller talep etmektedir. 

6 - Çorum ve Alaca dereleri islahı işinde ufak, tefek bazı işlerde çalışılmakta olup mü
teahhidin geçici kabul talebi merkeze sunulmuş bulunmaktadır. 

7 - !skilip yandereleri islahı inşaatı sür'atle devam etmclrtedir. Bu iş, pragramına na
zaran üç ay ileri durumdadır. 

Erbaa Ovası Sulaması 1. kısım inşaatı iyi bir şekilde ve iş pragramına uygun olarak de
vam etmektedir. 
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Gümüşhacıköy - Emirler deresi islam inşaatından müteahhit iş süresini, istenilen ve fa
kat henüz çıkmayan 110 günlük süre uzatımını da, harcadığı halde işin ancak 1/3 nü yap
mıştır ve halen işi perişan bir durumda bırakarak 3 aydanberi inşaatı paydos etmiştir. O ka
darki temelinden çıkardığı toprakları dahi dere içinde bırakmış ve bu suretle kasaba için çok 
tehlikeli bir durum yaratmıştır. 

Yapılan ihtar ve tebliğiere rağmen bu toprakları kaldırmağa yana.şmayınca kasabayı 

felaketlerden korumak zarurctile bu topraklar idare tarafından dere yatağından çıkarılara.k 

taşınmıştır. 

Erbaa - Killik deresi islam bazı ufak, tefel{ noksanlarla tamamlanmış bulunmaktadır. 

Bu işin bazı kayıtlarla geçici kabulünün yapılması Reisliğe teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Bafra - Hariz deresi inşaatı hemen hemen bitmiş olup bu inşaatın civar araziye ve bil
hassa Bafra'ya fevkalade faydalı neticeler sağladığı ve bu kış mevsiminde oldukça mühim su 
baskınlarının önlediği müşahade edilmiştir. 

Abdul gurubu islam inşaatı, Ayancık deresi islahı inşaa.tı, Terme deresi seddeleri Stabi
lize yolu inşaatı, Durucasu Hidroelektrik santralı 3 ncü kısım inşaatı, Çorum - İki pınar ba
taklığı kurutulması inşaatı yeni ihale edilmiş olup müteahhitleri henüz inşaata başlamamış

lardır. 

Taşova'nın Yeşilırmak'tan korunması, Amasya - Savadiye deresi mansap kısmı isla
hı, Osmancık - Kızılırmak tahkimatı inşaatı işlerinin yer teslimi yapılmış olup müteahhitler 
işe Başlamışlar veya başlamak üzeredirler. 

Niksar Ovası ve Suluova 1/25000 ve 1/5000 lik haritalarının alınması işinin arazideki 
kısımları Mayıs - 1953 içinde tamamlanmış ve bunlardan ancak Niksar ovasının paftaları biti
rilmiş, Suluova paftalan henüz getirilmemiştir. 

Bafra ovasında fotometri usulü ile 1/5000 lik harita alınmasına esas teşkil eden Niren
gi şebekesine ait arazi işlerine devam olunmaktadır. Havaların yağışlı gitmesi ve arazinin or
manlık ve bataklık olması yüzünden bu iş yavaş yürümektedir. Takriben altı ay kadar bir 
gecikme olacağı tahmin edilmekte ise de çalışmalar bu müşkül şartlara rağmen memnuniyet 
vericidir. 

Geldingen ovasında 1/25000 ve 1/5000 lik harita alınması işinin arazi çalışmalan biti
rilmiştir. Müteahhit iş programına nazaran şimdilik iki ay kadar avantajlıdır. 

B - Emaneten yapıl.tııa.kta olanlardan : 

Kolay köyünün Kızılırmak'tan korunması işinin mühim bir kısmı tamamlanmıştır. 

Düz köyün Kızılırmak'tan korunması işinin mühim bir kısmı tamamlanmıştır. 

Çarşamba'da yapılan malımuz inşaatı yarı yarıya tamamlanmıştır. 

Fatsa- Bolaman deresinde yapılan sahil tahkimatında çalışılmaktadır. Havaların bu böl
gelerde fena ve daimi yağışlı olması yüzünden emancten yapılan bu işler çok müşld.ilatla ve 
yavaş yapılabilmektedir. 

Bundan başka 1952 ve 1953 senelerinde tamamlanarak geçici kabulleri ya,pılan işlerden 

kesin hesapları tamamlanarak merkeze sunulan veya kesin hesaplan yapılmakta olan işleri 
gösterir cetvel aşağıya çıkarılmıştır. 
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Deslı:na.l 

No. 

2106 
2113 
2114 
2115 
2119 

2116 
2120 

2117 
2123 

2102 

CETVEL 
5 

ı 
İşin bittiği 

ş i n b e y a n ı tarili 

A) BlTtRlLlP GÖNDERILENLER : 

Terme deresi dUzellimi inşaatı 15,9j1951 

Abana - Ezine deresi DUz. İnş. 19f11 951 

Abana - Bozkurt deresi Düz. İnş. 18 8 ,1952 

Gerze deresi dllzeltlmi 2. Ks. inşaatı 20 f11 j951 
Çarşamba Yeşilırmak mahmuzları inşaatı. 10 /211953 
Amasya bahçeleri sulaması emanet tamiri. 

Amasya bahçeleıi sulaması emanet tamiıi . -
Yekün .... 

B) BİTİRİLMİŞ, GÖNDERlLI\IEK ÜZERE 
OLANLAR: 

LA.dik gtilll dUzeltimi ve göl ayagı. regüllittirll inş. 30 f9f1952 
Osmancık - Yandereleri isl!hı ve Gemizi mahal- 20 f3f1953 
lesi mahmuzlan inşaatı. 

Gllmllş bucagı. - GllmUş çayı islA.hı inşaatı. 19/12/952 
Ordu - BUlbUl deresi isJA.hı inşaatı . 20 /10 /952 

Yekün . ... 

C) ÜZERİNDE ÇALI ILANLAR : 

Durucasu Hldroelektıik santralı I . Ks. inşaatı. 5f7f952 

YekOn .... 

I. Keşif Tenz. n. Keşır 
tutan % tutarı 

995.150.34 1. 25 1125292.88 
88.450.42 2 .75 103 248 67 

149 890.00 25.51 179766 .9 5 
22 .098.93 2·01 26.301.06 
68 .800.00 2 60 68.345.35 
24 999.93 - 18.234.10 

21 .000 34 - 18.071.69 

1370389.67 1539310.70 

60 006 .26 12.21 68.941 os 
125.000.00 2.41 149.000.00 

123.421.29 25.81 145.208.80 
214 995.00 22 .88 184.785.78 
523.422.55 547.935.63 

4115737.74 7.11 -

411.573.74 

Cetvelin tetkikinden de görüleceği veçhile cem'an 1.539310.70 lira tutanndaki 7 adet 
işin hesabı kat'ileri merkeze sunulmuş, cem'an 547935.63 lira tutannda 4 adet işin hesabı kat'
ileri merkeze sunulmak üzere hazırlanmış ve cem'an 411573.74 lira keşif bedelli bir adet işin 
kesin hesaplannın hazırlanmasına çalışılmaktadır. 

3 - İŞLETME İŞLERI : 

a) 1953 sulanmalarında rotasyonlar aynen tatbik olunmuştur. Sulama mevsiminin ba
şında, sulama sahasına dahil bütün çiftçilerin iştirakile ve Amasya Vali'sinin başkanlığında 

bir toplantı yapılmış, sulamanın iyi bir şekilde tatbiki için icap eden işler ve arzular karşılıklı 
beyan olunmuş ve neticede ekicilerden müteşekkil on kişilik bir istişari hey'et teşkil edilmiş ve 
bütün sulama mevsiminde bu hey'et sulamayatetkik etmiştir. Esasen bu seneki sulamada hiç
toplanmış ve sulamaya ait dilek ve şikayetleri bakan mühendisin başkanlığında 15 günde bir 
bir çikayet olmamış ve bazı dileklerden mümkün olanları yerine getirilmiş ve bakikaten sü
künetli ve oldukça muntazam bir sulama mevsimi geçirilmiştir. Zamanında ilan olunan sulama 
sıralanın ve düzenini bozmaya kalkışan olmamıştır. Bunda suyun bol oluşunun ve her vatan
daşın sırası geldikçe yeteri kadar su alabilmesinin de mühim tesiri kabili inkar değildir. 



Amasya yandereleri havzasının ağaçlandırılması işleri muvaffakiyetle devam etmekte
dir. Bu sahaya konulan bekçiler tahribatı önleme işinde bir hayli muvaffak olmaktadırlar. 

Böylece bu saha; halen oldukça esaslı bir şekilde nebatlarla mestur bir hale gelmiştir. 

Çarşamba bataklıkları kurutulması kanallarının bakım ve onaruruna Şubeye verilen 
ve bu işe tahsis olunan bir ekskavatörle devam olunmaktadır. Ekskavatörün bir hayli geç gel
mesi ve kolunun kısa olması dalayısile geçen iş mevsiminde esaslı bir iş yapılamamış ise de 
önümüzdeki mevsimde halen mühim miktarda ve hemen tamamen denilecek derecede dolmuş 
bulunan bu kanallarda yapılacak temizlikle oldukça ferah bir durumun elde edilmesi beklen
mektedir. 

Çarşamba. mahmuzları, Terme deresi yeni yatağı ve seddelerinin bakım ve onarımını iş
lerine buralara konulan bekçiler zaman zaman bunların nezaretinde çalıştırılan muval<ka.t ame
lelerle devam olunmaktadır. 

b) İşietmeye lüzumlu eleman, makine ve saireyi gösterir bir cetvele Şubece bu işler için 
tahsis olunabilenler işaret olunarak bu rapora eklenmiştir. 

Tetkikinden anlaşılacağı veçhile: 

- ı adet Yüksek Mühendis ihtiyacına karşı hiç eleman tahsis olunamamıştır. 
- 3 adet Mühendis ihtiyacına karşı hiç eleman tahsis olunamamıştır. 

- İşletme işlerinde çalıştırılmak üzere 2 adet kamyona daha ihtiyaç vardır. 

- 2 adet ekskavatöre (bindirilmiş,) ı Huper Graydere, ı Bulduzere, ı seyyar tamir 
haneye ve bir treylere şiddetle ihtiyaç vardır. 

Diğer noks-an personel ve malzeme peyder pey ve işletmeler geliştikçe malıalien temin 
olunabilir. 

c) Şubemiz bölgesinde bulunan İşletme bina ve barakalarının yerlerini ve tapu durum
larının gösterir liste aşağıya çıkanimıştır . 

ı - Amasya İ!jletme binası : 

Yerinin tapusu alınmıştır. Bina yeni bitmiş ve tapusu alınmak üzere müracaat olunmuş-
tur. 

2 - Amasya bahçeleri sulamasında : 

5 adet bekçi barakası 
yerlerinin tapusu vardır, kendilerine tapu alınacaktır. 

3 - Samsun İşletme binalan 

Henüz inşa halindedir. 

4 - Samsun sel yeri barakaları ve söğüt fidanlığı : 

Sahalan Gelemen çiftliği sahasına dahildir. Dairemizce devri için teşebbüse geçilmiştir_ 

d) Şubemiz bölgesinde bulunan Amasya bahçeleri sulamasında cem'an 8284.150 dekar 
arazi sulanmış ve 17.732.75lira sulama parası tahakkuk etmiştir. Buna mukabil yapılan işletme 
masrafı cem'an 25072.42 lira tutmaktadır. 
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4 - MAKİNE VE TAŞlT lŞLERl : 

a) Şube elindeki makine ve taşıtların umumi durumlarını gösterir cetvel aşağıya çıkanl
mıştır. 

CETVEL 

Hizmete 
Des. girdiği Nerede 
No. İsmi - Markası - Modell yıl kullanıldığı Durumu ve Kim. si. 

5501 Land Rover 1950 1951 iyi ve sag-ıam. (47746) 

5502 Ford pikap 1947 1950 İyi ve sağlam (47458) moto-
ru deg-iştirildi. 

5503 Jeep pikap 1950 1951 İyi ve sag-ıam . (24.742) %o 10 
rektifiyeli. 

5504 Ford kamyon 1947 1947 İyi ve s&g-Iam. (53588) . 

5505 Jeep (tenteli) 1952 1952 İyi ve sag"lam. ( 30945) %o 10 
rektifiyeli. 

5506 Jeep (ten teli) 1952 1952 İyi ve sag"lam. ( 34172) . 

5507 Jeep (ten teli) 1947 1947 İyi ve sag-ıam. (43153) . Mo-
toru deg-işti. %o 20 rektifiyeli. 

5508 Motosiklet (ZUndap) 1952 1952 Sulama işle. Arızalı. 

5509 Ekska.vatör (N.K.ll0/ 111) Tamirde Muhirç muhtaç. 

5510 Ekskavatör (Demag- B/315) MUteahhitte Çalışır durumda.. 

5511 Kamyon (Leyland) 19 51 1951 Çalışır vaziyette (Karoseri 
deg-işti) 

5515 Jeep (ten teli) 1953 1953 İyi ve sag"lam. ( 11255) 

5516 Jeep (S. W .) 1953 1953 İyi ve sag-ıam. (15828) 

5517 Jeep (tenteli) 19S3 1953 İyi ve sag"lam. (11790) 

5518 Ekskavatör W . H. 1953 1953 Çarşamba batak- İyi ve sag"lam. 

5519 Jeep S. W. 1953 1953 lıklannda 
İyi ve sag-ıam. (2550) 

5520 Jeep (ten teli) 1953 1953 İyi ve sag-ıam . (940) 

5521 Jeep (ten teli) 1953 1953 İyi ve sag-ıam. (940) 

Tetkikinden anlaşılacağı veçhile şube elinde üç ekskavatör mevcut olup bunlardan bir 
tanesi müteahhide verilmiş, bir adedi müteahhitten geri alınmış ve tamir edilmekte, bir ta
nesi de evvel ce yapılarak halen tamamen dolmuş denilecek vaziyette bulunan Çarşamba ovası 
bataklıklarımn korunma kanallarının temizlenmesinde çalıştınlmaktadır. 

Şube elinde mevcut iki kamyon emaneten yapılan inşaaila işletme işlerinde hangisin
de ihtiyaç varsa orada çalıştırılmaktadır. 

Hizmet otolanna gelince; bunlar m üstemirren bir kısma veya işletme emrine tahsis 
edilmiş olmayıp bütün otolar her ay başmda şube merkezinde toplanmakta ve durumlan göz-
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den geçirilerek yeniden dışarıdaki ihtiyaçlara tevzi olunmaktadır. Bunların tamiri için ancak 
Samsun'da ufak çapta bir tamirhane kurulmuş bulunmaktadır. Böylece nakil vasıtalarında ha
sıl olan arızalar büyümeden derhal tamir edilmekte ve anzasız çalışma.ktadırlar. Ancak rek
tifiye işleri dışarıda yaptırılmaktadır. 

b) Makine ve taşıtların tamamlanmalar!bakımlannda en mühim iki unsur rol oyna
maktadır. 

1 Bunları kullanan elemanların dikkat ve titizlik ile ciddiyetleri. 

2 Arızalı parçanın derhal dağiştirilmesini mümkün kılacak yedek parça fonunun te-
sisi. 

Birinci unsurun alınacak elemanların çok dikkat ve itina ile seçilmeleri iyi bir imti
handan sonra alınmalan ve kendilerile esaslı bir anla::;ma ve sözleşme yapılması, istihkakların
dan % 10 kesilmek suretile muayyen bir teminata bağlanmaları ve kendi dikkatsizlik ve ku
surları yüzünden vukubulacak arızaların kendilerine tazmin ettirilmesi ve kusurlannın müsa
mahasız olarak cezaya tabi tutulması suretile temine çalışılmaktadır. 

Şubemizde bu şekilde tazmin ettirilmc hadisesi iki kere vukubulmuş ve bundan sonra 
da makine elemanlarının gayet dikkatli davrandıkları müşahade olunmuştur. 

Makine ve taşıtların sık sık eleman değiştirilmesinin de dikkatsizliklere ve arızalara 
sebebiyet verdiği muhakkaktır. Bu bakımdan bir nakil vasıtasını münhasıran bir şöfere ma
letmek, bu vasıtanın hayati bakımından çok lüzumlu ve zaruridir. 

İkinci unsur olan yedek parça fonu tesisi mcs'elesine gelince: Bu da hakikaten çok mü
him bir şeydir. Makinenin piyasada hemen bulunamayan yedek par~a yüzünden günlerce ve 
aylarca yattığı vakidir. Bu bakımdan makinelere en çok ve derhallüzumlu parçaların evvelden 
temin olunarak anbarlanması kaçınılmaz bir keyfiyettir. Ancak, 2490 sayılı kanunun her yerde 
olduğu gibi bu mes'elede de karşımıza çıkardığı büyük engeller bazen ve hakikaten iktihamı 
imkansız durumlar ihdas etmektedir. 

Eğer makine ve taşıtlar mübayaa edilirken bunlara mühimce bir miktar da yedek par
ça mübayaa edilir ve Reislik merkezinde veya münasip görillecek bir yerde bir yedek parça an
barı tesis olunur ve bu anbardan yedek parçanın sür'atle, formalitesiz ve kolayca alınabilmesi 

mümkün kılınırsa bu yedek parça mevzuunun büyük mikyasta halledilmiş olacağı muhakkak
tır. Ancak bu arnbarın her hangi bir şubeden müstakil ve doğruca merkeze bağlı olmasında 
büyük faide bulunduğunu da söylemek yerinde olur. 

c) Bugün elimizde bulunan makine talimatnamesi, idare tarafından, müteahhitlere 
yepyeni ve her türlü arızadan uzak bir şekilde verilen makineleri burda denilecek bir şekilde 
geri a.lmak mecburiyetinden daireyi uzaklaştıramamaktadır. 

Bilhassa talimatnarnede sarih cczai müeyyedelerin bulunmaması bu talimatnarnelerin 
tatbikini hemen hemen imkansız bırakmakta, müteahhitler, bu hususta kendilerine yapılan 
tebliğata kulak asmamakta ve iş sonuna yaklaştıkça en basit revizyonlara ve parça değiştirme
lerine büsbütün yanaşmama.kta ve neticede makineleri ancak çalışabilir ve iş yapmaz bir du
rumda idareye teslim etmeğe kalkışma.kta ve bu yüzden çıkan ihtilaflardan uzayıp gitmekte 
ve makineler bu ihtil8.fla .rın halline intizaren uzun müddet muattaı kalmakta ve sonunda bu 
muattal duruşunu önlemek kasdiyle ihtilafları müteahhitler lehine hallederek makineyi biran 
önce ele geçirmek icap etmektedir. 

Bu makine talimatnamesinin esaslı bir şekilde gözden geçiı·ilerek daha pratik ve müey
yedeleri kuvvetli ve ihtilafları önleyici bir talimatnamenin meydana getirilmesi idarece bin 
müşkillatla elde edilebilen bu milli servetierin daha uzun müddet verimli bir halde kullanılma
sının temini bakımından çok yerinde olacaktır. 
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5 - YERALTI SULARI : 

Şubemiz bölgesinde, Merzifon civarında, tecrübe mahiyetinde artezyen sondajlan yapıl
maktadır. Bu sondajların kontrolu ve istihkaklannın ödenmesi Amasya Beyındlrlık Müdürlü
ğünce yapılmakta ise de Şubemiz de bunlar hakkında bazı bilgiler edinmiş ve tetkikat yaprmş 
bulunınaktadır. 

Bu sondajlar İller Bankasının da iştirakile meydana g len İl temel şirketi tarafından 
yapılma.kta olun kuyıı durumlannı gösterir cetvel aşağıya çıkarılmıştır. 

CETVEL 

Kuyu verimi 

İnileu Sakin su Pompajda 
Llt. San. 

Kuyu derin. seviyesi düşünülen Art ez- Po m- Fatura 
No. Açıldığı mevkli ~ı. lU. 1\1. yen paj tutan 

1 Görköy yolunda Merzifon'a 195 00 6 3 - 10 22422 50 
1.5 Kim. 

2 Görköy yakınında 178.00 - . - - 18871.00 

3 Mecitözü şosesi üzerinde. 40.00 - - - - 2400.00 

4 Merzifon bahçelerinde. 79.85 - 4 10 13 14832 99 

s Müşrif vadisinde. 49.67 9 6 - 4.5 5869.25 

6 Ag-aviran vadisinde. ıs 70 - 125 - 7 7374 86 

7 Paşa deresi vadisi. 60 00 20 1 30 8 12577.23 

8 Paşa deresi vadisi. 117.50 - s 6 s 24676.62 

9 5 No. lu kuyudan 1 Kim. 132.00 6 ı 24 - 2 11994.00 
u,zakta. , 

10 Ag-aviran vadisi. 15.70 9 - -- 3 863 .50 

11 Ag-aviran vadisi. 24 60 11 4 - 6.50 6682.82 

12 Mannca köyü güneyinde. 158 .00 - - 7 31214.16 

13 za.g-ra köyü civarı. 135.00 - - 12442 so 

14 4 ve 7 No. lar arası. 12 00 4.40 2.60 - 4 1121.54 

15/1 G. H. köy civarı. üç kavak- 64.50 - - 9 - -
larda. 

16/2 G. H. K. civarı Turna bag-ıarı 152 co - - -· 6.50 -

17/3 G. H. Köy cıvan .. 107.50 - - - 6.50 -

18, 6 Çorum şosesı üzerinde Kara- 168. 70 4.20 12 18.50 -
tepe köyü civarında. 

19/7 Hayrettın köyünde. 289.27 - - 11 - -

20 /8 Deli köyde. 83 00 - - - -

2088.59 17334297 
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Cetvelin tetkikinden görüleceği veçhilecem'an 2088.59 metre tülünde sondaj yapılmış 
ve 20 adet kuyu açılmış olup bunların 7 adedinden tazyikli olarak 1.30 - 12 Lit. San. arasında, 
7 adedinden de 2 - 10 Lit. San. arasında pornpaj suretile su alınması mümkün olmuştur. Ma
lfunatın alındığı tarihe kadar bu kuyulara 173342.97 lira ödenmiş bulunmaktadır. 

Yukarıda verilen malumattan da anlaşılacağı veçhile halen etüd rnahiyetindeki sondaj

lar üzerinde çalışılan Merzifon - Gümüşhacıköy mıntıkalarında çok verimli ve rantabl neticeler 
elde edilmiş değildir. 

Sarfedilen paraya nazaran çıkan sular çok küçük miktarlardır ve netice ümit verici de
ğildir. Merzifon ovasının Suluova kısmının Tersakan'dan ve ladik gölünde toplanacak sulardan 
sulanması mümkün olan kısımlanndan yukarıda kalan sahalarını yeraltı sularile sulamak çok 
cazip bir mevzu ise de, bunun geniş mikyasta mümkün olamıyacağı kanaatı belirmektedir. 

Şubemizin kendi bünyesi dahilindeki elemanlada yeraltı suları etüdlerini yapabilmesi 
bugün için imkansız sayılabilir. Mevcut iş hacroma karşılık eldeki eleman noksanı gözönünde 
tutulur ve ayrıca şube kadrosunda bir jeoloğun mevcut olmadığı düşünülürse bunu tabii karşı

lamak lazımdır. 

7 - tDARl tŞLER 

a) Şubemizde yevmiye ile çalışan t eknik elemanların ünvanlan ile mezuniyetinin yıllan

nı ve almakta oldukları yevmiyeleri gösterir vetvel aşağıya çıkanlmıştır. 

CETVEL 

Mezun Aydığı 

olduğu yevmiye Arazi zammı 
t 8 m 1 Unvanı sen e Lira. IJra. 

Akif Kuyulu Yk. MUh. 1937 37 10 
Kemal Kayserillog-lu Elek. Y. MUh. 1952 19 6 
Haydar özsamsunlu MUh. 25 -
Hasan Girgin Ma.k.F.Me. 1953 11 -
Asım Ba.yramcı Ala.ylı F. Me. - 20 -
Rıza. Kendirllog-ıu Ala.ylı F. Me. - 20 -

Tetkikinden de anlaşılacağı veçhile dairemizde yevmiye ile çalışan bir inşaat yüksek mü

hendisi ile bir inşaat mühendisi, bir elektrik yüksek mühendisi ve bir makine fen memuru mev
cuttur. Bundan başka iki adet de alay lı ve pratik yetişmiş fen memuru vardır. 

Şube sahası geniş, elernan az, vatandaş sabırsızdır. Müracaatını yapar, yapmaz ışının, 
hem de mutlaka kendi arzuladığı şekilde halledilmesini istemektedir. Yapılmasının istediği 
tetkikat için yanma derhal bir mühendis katılarak hemen gönderilmesini talep etmekte, müm
kün olamadığı takdirde kızıp söylenmektedir. Bazan aslı ve esası olmayan işler için muhtelif ele
manlar tarafından mükerrer etüdlerin yapılarak raporların verilmesine lüzum ve zaruret hasıl 
olmaktadır. 
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Ayrıca şubemizde pratik olarak yetiştirilen iki topoğrafm idaresinde üçer kişilik grup
lar halinde iki adet etüd postası teşkil olunmuştur. Bunlar bilhassa ufak işlerin, teknik eleman
ıann verecekleri direktifler dahilinde, derhal etüdlerini ya.pmaktadırlar. Bu sayede şubeye ak
seden ve müsbet karakter gösteren işlerden kısmı azamının arazi etüdleri yapılmış durumda
dır. Bu postalar sayesinde Samsun vilayeti dahilindeki 57 köyün etüde müstenit içme suyu pro
jelerinin de yapılarak Bayındırlık Müdürlüğüne yardım olunabilmesi kabil olmuştur. Bu posta
larda çalışan diğer elemanlarıda alet kullanma bakımından yetiştirilmektedirler. 

Halen şubemizde, daire bünyesine uydurulmuş bir şekilde desimal dosya ve kayıt siste
mi tatbik olunma.ktadır. Bu sisteme henüz tam manasile intibak mümkün olamamış ise de, bil
hassa etüd ve inşaat işlerinde muamelatm daha rasyonel bir şekilde cereyanı sağlanmış ve ev
rakm daha iyi bir şekilde ka.yıtlanıp dosyalanmış olduğu muhakkaktır. 

Ambar işlerinde de kartoteks sisteminin tesisine çalışılmaktadır. 
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:Su İşleri IX. uncu Şube Müdürlüğü 

1953 Yılı Faaliyeti Hakkında Rapor 





Eskişehir Su Işleri IX. uncu Şube Müdürlüğünün 

1953 Y1h Faaliyetleri Hakkinda Rapor 

1 - ETVT İŞLERİ : 

a) 1954, 1955 1956 yıllan programıanna ithali düşünülen işler bir cetvel halinde ilişik
tır. (Cetvel No. 1.) 

b) Rasat işleri: Bütün kıyınet ve ehemmiyeti aşikar olmasına rağmen ihale edilmiş 
veya ilerki seneler ihale edilecek mevzular hakkında yeter derecede rasatlar mevcut değildir. 
Kadromuz nisbetinde bu mevzuWl önümüzdeki yıllarda daha önemli bir şekilde ele alınmasını 
arzulamaktayız. 

Halen Müdürlüğümüz tarafından tesis edilmiş olup Müdürlüğümüzce işletilen rasat istas
yonlan ŞWllardır : 

ı - Porsuk barajı gölünün menbarnda göle gelen su sarfiyatını ölçmek maksadiyla 200 
m. ara ile kurulmuş iki eşel; 

2 - Eskişehirin 8 Km. batısında porsuk üzerinde (Orman fidanlığında) limnigraflı ra
sat istasyonu; 

3 - Eskişehir Sarısu kanalının feyezan durumlanın tetkik etmek üzere Eskişehirin tak-
riben 35 Km. batısında (İnönü nahiyesinde) bir eşel; 

4 - Porsuk barajında yağış ve tabahhur ölçme istasyonu; 

E. t. E. İdaresi tarafından işletilmekte olan rasat istasyonlan şWllardır: 

ı - Porsuk çayının sakarya ile kavuşak noktasına takriben 10 Km. mesafede (Sazılar 
köyünde) bir eşel; 

2 - Sakarya menbalanna takriben 30 Km. mesafede (Aktaş köyünde) bir eşel; 

3 - Eskişehirde (Hamidiye köyünde) Seydisuyu üzerinde bir eşel; 

E. t. E. İdaresinden talep edilecek rasat istasyonlan: 

ı - Kütahyada sulama regülatöründen takriben 3 Km. Menbada (Kütahya Afyon şo
sesi köprüsü civarında) porsuk üzerinde bir eşel; 

2 _ Sakarya porsuk kavuşacağının takriben 8 Km. menbaında (Beylik köprüde) Sa
karya üzerinde bir eşel ; 

3 _ Eskişehirden takriben 60 Km. şarkta (Beylikahır nahiyesinde) porsuk üzerinde 

bir eşel; 
4 _ Eskişehirden takriben (60 - 70) Km. garpta (karaköy veya Küplü köyünde) Ka-

rasu üzerinde bir eşel; 

m - İŞLETME İŞLERİ : 

a) Müdürlüğümüzde henüz işletmeye açılmış bir sulama mevcut olmadığından elde edi
len neticeler hakkında söylenecek bir şey yoktur. 

249 



b) Şubemiz bölgesi içindeki işletme bina ve barakaları aşağıda kaydedilmiştir. 

Eskişehir merkezinde olanlar 

Adet Cinsi 

ı İşletme binası 

ı Am bar binası 

ı Çift Iojmanlı garaj (3 otoluk) 

1 Tek lojmanlı garaj (3 otoluk) 

1 Atelye 

ı Tek lojman 

4 Çift lojman 

Porsuk barajında olanlar 

Adet Cinsi 

ı İşletme bürosu (ittisalinde bir daireli lojman mevcuttur) 

ı Bir daireli Iojman 

2 İki daireli lojman 

1 Üç daireli lojman 

1 Ambar 

1 İki o dalı ba ra ka 

1 İki daireli lojman (Porsuk istasyonunda) 

ı Ambar " " 

Mütcferrik : 

ı Bekçi kulübesi (Sarısu rcgüla.törü civarında olup sıtma savaş teşkilatından yeni 
devralınmıştır.) 

ı İşletme binası (Eskişehir ovası sulama regülatörü civarmda olup henüz müteah-
hitten teslim alınmamı!1tır.) 

Bu binalardan Eskişehir merkezinde olanların kıymel takdirleri yaptırılmış ve tapu
lama muamelesine başlanmıştır. 

Porsuk barajı ınıntıkasında olan binalar 947 sene'sinde baraj müteahhidi Kaza kal şirke
tinden satın alınmıştır. Bununla beraber tapuları mevcut değildir. Esasen binaların inşa edil
dikleri sahalar hazineye ait olup müteahhitlikçe de tapu alınmamış idi; bu noksanlar peyder pey 
ikmal edilecektir. 

Porsuk istasyonundaki anbar D. D. Yolları arazisi içinde olup ı092 m2 yer işgal etmekte 
ve m2 si bir liradan her sene D. D. Y. idaresine ıo92 Hra kira ödenmektedir. Bu anbarın sökü-
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lerck porsuk barajı civarında bir yere nakledilmesi ve bunun için de içindeki eski Çubuk baraj1 
malzemesinin, ihtiyacı olan bir şubeye nakli şayanı temcnnidir. 

Sıtma savaş başkanlığından yeni devralınan bekçi kulübesi evvelce istimla.k edilmeksizin 
salıipli arazi üzerine ve amelei mükellefe parası ilc yaptınlmış olup bununla tapusu yoktur. 
tıerde arazisi istimlik edilerek tapusu alınacaktır. 

c) Bölgemizde sulu ziraat deneme istasyonu henüz 953 yılında yani bu sene teşekkül 

etmiştir. 

Deneme istasyonuna elverişli arazinin tesbiti için gerekli toprak tahlilleri işi ait olduğu 
makamlarca henüz ikmal edilemediğinden adı ge;;cn istasyona lüzumlu arazi istimla.k edileme
miştir. Bununla beraber bu istasyonun kadrosuna göre memurları tayin edilmiştir. Müdürleri 
Faik Çolpan idaresinde iki yönden çalışmalara devam etmektedirler. Yıllık faaliyetleri aşağı
da telhis edilmiştir: 

1 - Eskişehir ovasının etüdü ve kurulacak istasyonun bu etüdlere istinaden ön ~ro
jesinin hazırlanması; 

a) Sulama kültürüne valnf olan ve olmayan köylerin tesbiti; 

b) Halen «iftçilerin yaptığı sulamaların tetkik ve tesbiti; 

c) Şimdiye kadar Eskişehir bölgesinde sulu ziraat denemelerine ait yapılan çalışmala
rın toplanması : 

d) Eskişehir ovasına sulama mevzuunun girmesi ile doğabilecek olayların tesbiti; (Dre
naj, Çorak, arsız ot üremesi ve haşerclerin cpidcmik hali ve saire ... ) 

'::' l Eskişehir ovasına sulama mevzuu gir ;csiyl<.' h usule gelecek gelişme ve mahsül çeşit
lerinin c•'sbiti; 

Bu etüdler devam etmektedir. 

2 - Tatbikat : 

a) Çiftçi topluluklarının küçük su mevzuları projelerinin Kritiği 

b) Çiftçiye sulama aletleri ve metotları demanstrasiyonlannın yaptırılması ve çiftçiden 
çiftçiye örnek gösterilmesi ; 

Bu maksatla evvelcc Teknik Tarım Müdürlüklerince ele alınan 9 adedi Eskişehir lline, 
Uç adedi Myon iline ve bir adedi de Kütahyailine ait olmak üzere 14 mevzu deneme istasyo
nu tatbikat gurubu tarafından tctkik edilmiştir. 

Eski~ehir sulu - Ziraat deneme istasyonunun 953 senesi faaliyet raporu 5/11/954 gün 
ve 16 sayılı yazımızla ayrıca Reisliğe arz edilmişti. İstasyon çalışmalan henüz yeni olduğun
dan bu hususta şimdilik Müdürlüğümüzce serdedilecek bir mütalaa mevcut değildir. 

E) Şubemiz dahilinde halen sulama yapılmadığından bu hususta söylenecek bir söz 
yoktur. 

IV- MAKİNA VE TAŞlT İŞLERl : 

a) Makinaların ve taşıtların umumi durur.1ları bir cetvel halinde rapora eklidir. (Cet
vel No: 8) 
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b) Makina ve taşıtlan tamir ve bakımlarında karşılaşılan müşküllerle alınması icabeden 
tedbirler aşağıda arz edilmiştir. 

Makine ve taşıtlann tamir ve bakımlannda karşılaşılan müşküller ve 
alınması düşünülen tedbirler 

ı - Şube veya işletme teşkilatımızdayeter kapasitede bir atelye mevcut olmadığından 
makine ve nakil vasıtalarının tamir ve revizyonlannda müşkülat çekilmekte, en küçük bir ta~ 
mir için dahi piyasa atölyelerine veya tamircilerine baş vurmak mecburiyeti hasıl olmaktadır. 
Bu ise zaman kaybına meydan verdiği gibi mali formaliteler sebebiyle yapılacak iş en ucuz ya~ 
pan tamirciye vermek zarureti olduğundan işin kalitesi de düşüyor. Diğer taraftan bazı mühim 
işleri piyasa atölyelerinde de yaptırmaya imkan bulunmadığından Devlet Fabrika ve atölyele~ 
rine müracaat mecburiyeti doğmakta ve uzun müddet sıra beklenmektedir. 

2 - Makinelere müteallik işler memleketimizdeki pahalı işler meyanında bulunduğun~ 
dan ve mevcut kanunlar dolayısiyle bedeli ı500 lirayı geçecek işlerin emaneten veya eksiitme 
suretiyle ihale edilmesi lazım geldiğinden kaşif hazırlamak ve luzumlu formaliteleri tamamla
mak için vakit kaybedilmektedir. 

Oysaki bu mevzudaki işlere ait bir fiat birimi esası olmadığından keşiflerin çok takribi olarak 
hazırlanması mecburiyeti doğmaktadır. Diğer taraftan keşif için makinenin tamamen de
monte edilmesine ve inceden ineeye tetkik edilmesine imkan olmad14ğından, iş esnasında yeniden 
bazı arızalann da mevcut olduğu görülmektedir. 

3 - İdare malı makinelerin ve nakil vasıtalannın ekaerisinin piyasada yedek parçaları 
bulunmadığından en küçük parça için makinelerin muattal kalması önlenememektedir. 

4 - Şubemizde nakil vasıtalarının bakımı için yıkama yağlama tesisleri Hidrolik Kriko 
ve komprasör tesisleri mevcut olmadığından bu işlerde müşkillat çekilmektedir. Aynca benzin 
motoru yağ vs; ikmali gerekli tesislerin mevcut olmaması sebebiyle iptidai şekilde yapılabil

mekte ve tam kontrol altına alınamamaktadır. 

5 - Mali formaliteler veya ihale şartnameleri sebebile teşkilata kalitesi düşük vasıta 
ve makineler ginnektedir ki bunlardan bazılan piyasada hiç tutulmadığından yedek parçalan 
da bulunamamaktadır. 

6 - Kalite personel bulunmakta güçlük çekilmektedir. 

a) Mütehassıs işçiler resmi dairelere itibar etmemektedir. 

b) Şöförlerin kalitesi düşüktür. 

~tASI İCABEDEN TEDBİRLER 

ı - Makine işlerinin tam organize edilebilmesi için, merkez makine kadrosunun takviye 
edilmesi, 

2 - Şubelerde her türlü tamir ve revizyonu yapabilecek atelyelerin tesisi suretiyle pi
yasada yapılacak işlerin haddi asgariye indirilmesi. 

3 - Teşkilata alınacak malcine ve vasıtalann en fazla tecrübe görmüş muayyen ve bi~ 
rinci sınıf marka ve tipiere inhisar ettirilmesi. Böyle yapıldığı takdirde yedek parça stok edi!~ 
mesi kolaylaşacak ve eskiyen vasıtalarm işe yarayan kısımlarmdan istifade kabil olacaktır. 
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4 - Bu güne kadar alınmış bulunan bilcümle kazı ve taşıt makinelerine bol miktarda 
yedek parça temini. 

5 - İşletmelerden artakalan ve inşaata tahsis edilebilecek makinelerin mümkün mer
tebe şahıslara intikal ettirilmesi. 

6 - İnşaata tahsisi zaruri görülen makinelerin eb'at, sıklet ve kapasite bakımından tah
sis edilen işe uygun olmasına dikkat edilmesi. 

7 - Bir inşaattan tesellüm edilmeyen makinenin bir başka inşaata tahsis edilmemesi. 

8 - Ayni sene içinde ihale edilen işlerde müteahhit malı ekskavatörle yapılan hafri
yat bedeli ile idare malı ekskavatörle yapılan hafriyat bedeli farklan aşağı yukan sabittir. 
Halbuki idarece müteahhitlere verilen ekskavatörler yenilik kalite randıman ve kapasite bakı
mından çok farklıdır. Bu hususun mümkün olduğu takdirde nazan dikkate alınması; 

C) - Makine talimatnamesinde görülen aksaklıklar ve düşünülen tedbirler: 

1 - Makine talimatnamesinin 6 ncı maddesinde, fabrikasından temin imkanı olma
yan orijinal yedek parçalann hazırlanacak projesi idareye tesbit ettirilmek suretiyle, ancak 
memleket içindeki muayyen fabrikalardan birinde imal ettirilebilir, denilmektedir. Halbuki tat
bikatta, işaret edilmek istenen fabrikalar her zaman sipariş olmadığı gibi, sipariş olsa dahi 
kendi işlerini ön planda tutacağı cihetle siparişler çok gecikmektedir. Bunun için muayyen fab
rikalar ibaresi yerine idarenin muvafık göreceği bir atölyede yaptınlabilir ibaresinin konul
ması; 

2 - ll nci ve 18 nci maddeler birbirineuymakla beraber üstencinin makinelerin bakım 
ve revizyonlarında kontrol mühendisi tarafından yapılacak program ve yönetmeliği uyması 
istenmektedir. Halbuki: Birçok şubelerde böyle bir yönetmelik yazacak evaafta makine mü
hendisi buh:.nrnadığı gibi muhtelif şubelerde bulunnan makine personelinin ayni cins makineler 
için birbirini tutmaz yönetmelikler yazması da muhtemeldir. Bu gayri muayyenliği izale etmek 
için herhangi bir cins makine sipariş edilirken o makine firmasından makinelerin bakırnma 
ait yeteri kadar Türkçe broşürler istenmesi usul ittihaz edilmelidir. 

3 - 14 ncü maddede, makinelerin üstenciden teslim alınması esnasında gerek makine 
ve gerekse makinenin sair teferruatında husule gelecek normal yıpranma hallerinin hududu 
belirtilmediğinden, tatbikatta anlaşmazlıklara yol açmaktadır. Binaenaleyh bu husus nazan 
itibare alınarak gerekli şekilde tarif yapılmalıdır. Bu tarifierin yetkili hey'et marifetiyle ya
pılması şayanı temennidir. 

4 - 24 ncü maddede cümle düşüklüğü mevcut olup aksi manaya gelmektedir. tashihi 
lazımdır. 

5 - Talimatnamenin 14 ncü ve 25 ve 26 ncı maddeleri birbirleriyle tamamen ahenkli 
değildir. Her üç madde de makinelerin tesellümüile ilgili olduğuna göre hiç olmaasa tevhid e
dilerek daha sarih bir şekilde bir madde halinde ifa edilmelidir. 

6 - 14 ncü maddeden anlaşılan mana (makineler müteahhitlikçe ne kadar çok kulla
nılırsa kullanılam yine idareye müceddetmiş gibi teslim edilec~ mahiyetindedir.) Halbuki çok 
defa idare makinesi ile müteahhidin hafriyatın fiat farkı idare makinesini tamamen amorti et
mektedir. Bu taktirde makine bedeli fiat farkı ile müteahhitten ödetildiği halde tekrar çok bü
yük mikyasta revizyon istenmektedir. Bu noktanında bir hey'et marifetiyle incelenip tesbit e
dilmesi yerinde olur. 

253 



V- YERALTI SULARI : 

a) Şube Müdürlüğü mıntıkamızda bu gün ic:in ve 1954 - 955 - 956 seneleri proğramları 
için clü~ünülmüı;ı ve ele alınmış yeraltı suyu ile sulama mevzuu yoktur. 1. No. lu cetvelde göste
rilen kaynak sularının tezyidi ile yapılacak sulama mevzuları da ( Jeolog raporunun ümitli ol
masına rağmen garanti olmadığından) Reisliğin emri ile inşaat programianna ithal edilmiştir. 

Eskişehir ili i((erisinde Bayındırlık Müdürlüğü kanalı ile köylere içme suyu temini için 
artezeyin kuyuları a((ılmaktadır. Bu husus hakkında mevzuları ilgili olmadığı için tahsilata lü
zum görülmemiştir. 

VI - iDARI İŞLER 

a) Şu bemizde halen yevmiye ile çalışmakta olan telmik personel ve telmik olmayan 
personelin ünvanlan, mezuniyet yılları ve almakta oldukları yevmiyeler 14 No. lu cetvelde gös
terilmiştir. 

VII - l\fÜTEFERRİK l\lEVZULAR 

a) Kanaatimizce müdürlük teşkilatımızın iş kanununun şumulü dahiline girmemesi 
icap eder. Halbuki dairemiz uzun mücadelesine rağmen kendisini bu kanunun şumulünden kur
taraınamıştır. Teşkilatımızın bir çok külfet, mas -af ve veeibeleri bulunan bu kanunun şumulün
den çıkarılması için Reislikçe Devlet Ştırası nez:linde te~ebbüse geçilmesini temenni ederim. 

b) Yevmiyeli teknik personel mevzuu: Memleketimiz dahilinde iş hacmi ve teknik per
sonel miktarı muayyendir. Teknik personel ade:li li:endilerine ödenen meblağın maaş, ücret ve
ya yevmiye olmasma göre değişmez. Bu güne kadarki tecrübemize göre yevmiye usulü memur 
terbiyesine, işe ve daireye bağlılığını tamamen bozmus ve bu personeli mes'uliyetsiz ve para 
ile istenildiği anda satın alınabilir bir matah haline sokmuştur. Reisliğimizin Veka.Iet nezdinde 
teşebbüse geçerek Türkiyenin her yerinde birden yevmiyeli mühendis kullanma usulünün kal
dırılmasına tavassut etmesini dilerim. 

C - Her sene yapılan şube müdürleri toplantısına müşabih müteahhitler toplantısı 

tertibini teklif ederim. 

d) Sözleşmelerin çoğunda ihale edildikleri yıl için konan ödenek miktarı ayni sözleşme 
gereğince müteahhidin almaya müstehak olduğu avans miktarından az bulunmaktadır. Bu va
ziyet müteahhide yapılacak ödemelerde müşkülat arzetmektedir. Bu hususun nazarı diltkate 
alınmasını teklif ederim. 

e) Müteahhitlere idarece ekskavatör verilmesi halinde bu makinaların eb'ad, sıkJet ve 
kapasite bakımından memha emkan tahsis edildikleri işlere uygun bulunmasına dikkat edilme
lidir. 1/1/954 
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MUdUıil 

Kemal GtlNEŞ 



ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDVRLVötJ 1953 YILI FAALİYETİ HAKKINDA RAPORA EKTİR 

Cetvel No. 1 

-
1954 senesi 1955 senesl 1956 senesi 

Talımini Tahmini TaJunlnl 
ıra bedeli bedeli bedeli 1\Ievzuun adı Mevzuun adı 1\Ievznun adı No. 1000 Grubu 1000 Grubu Grubu 1000 

TL. TL. TL. ---
1 Porsuk bendieri 2. Inci kısım inşaatı 564 B k Sakarya başı sulaması 2500 Mn Eskişehir Seydisuyu isllUu soo Mn 

2 Gümele (Mihalgazi) sel geçidi 30 Mn Sa!c~ırya. bataklttı kurutulması 3. 4000 Mn Emirdat kaldırım bataklıgı kuru- 300 Mn 

--- Un::U kısım inşaatı tulması 

3 Sazak ltöyü göleti 33 Mn 

-- KU.ahyn. Porsuk çayı islhlu 3. UncU 250 Mn Çul:urhisar - İnönü arası Sarısu is- 200 Mn 

4 Porsuk barajı 3. üncü kısım ikmal 96 kısım lnrşaalı (Başdeğirmenler-Ba- 19.hı 

in:;aatı 
raj göl sahası arası ı 

~ 

s İşletme binaları kalorifer tesisatı 30-1 50 B k Çardak özü bataklığı kurululması 300 Mn Sivrihisar - Buzluca - Sığırcık ba- 250 Mn 
taklığı sulaması 

l<öyü bataklı ğı so Mn 6 Sulıı ziraat deneme istasyonu 100 B k Kütahya - Sobran 
kurutulması Eskişehir (Lütfiye Conker) batal<- 300 Mn 

İşletme binaları 3. üncü kısım in-
lığı sulaması 

7 150 B k 

~ı şaatı Kütahya - Kapanderesi islil.hı Mn --- 300 ı 
Kı. ı g·n deresinin Porsuk barajına 2000 Mn 

8 Kütahya ovası sulaması 2 nci kısım 2500 Mn derivesi 
inşaatı 

--
9 Altınbaş bataklı ğı kurululması 2. 1000 Mn NOT : 1) 1 - 3 numaralı olanlaı· hal-l ibalcdc olup henüz satılınayan ve satılamıyacagı ümidiyle bu listeye 

inci kısım inşaatı konmuştur. 

2) 4 - 6 numaralı olanlar 953 senesi inşaat programında olduklan halde ihale edUemiyen işlerdir. 

10 Eskişehir sulaması ı. inci kısım ik- 4500 B k 3ı 7 - ll numaralı irşler evvclce devam eden işlerin ikmali mahiyetindedir. 

mal inşaatı 4) 12 - 16 numaralı işler yeni mevzular olup Reislik, Valilikler tarafından takip edilen işlerdir. 

11 Sakarya bataklıkları kurutulması 1500 Mn 

2. inci kısım inşaatı 

12 Çavdar hisar barajı ve sulaması 450 Mn 

13 İhsaniye bataklıltı kul'Utulması 150 Mn 

14 Mihalıççık 3 başlı l<öyü göleti 125 Mn 

15 Ktitahya Sarıdere üstü örtiilmesi 100 Mn 

16 San köy yan deresi islAhı 100 
IMn 



ESKİŞEBİR SU lŞL.ERt IX. UNCU ŞUBE MtrDVBLüGüNVN 1953 
YILI FAALİYETİIIAKKINDAKİ RAPORA EKTİR 

Cetvel No. 2 

Bugüne ka-

Grubu İhıı.le tarihi 
dıı.rödt-nen 

İhıı.le bedeli miktar ı ş t N t s M ı İNŞAATlN DURUMU 
Lira Lira 

Porsuk çayı islil.hı ı nci kısım inşaatı B k 10.3.950 2.465.052 2.333.600 Geçici l<abulU yapıldı. 

Eskişehir ovası sulaması ı. inci kısım inşaatı B k 7.3 .951 3.545.505 3.449.810 İnşaatı bitmek Uzercdlr. İnşaatı 0.20 lle ikmal edilemi-
yeccjpnden mukavele fesh edilecektir. 

Eskişehiı• ovası sulaması işletme binaları 1. inci kısım B k 9.11 .951 204.261 187.857 Geçici kabulü yapılmıştır. 
inşaatı 

Kütahya Porsul< çayı islil.hı 2. inci kısım lnşu.a.tı. Mn 15.1.952 228.870 211.036 İnşaat 30.ı2.953 tarihinde tam vaktinde bitmiş fakat 
bu tarihten evvel müteahhidi ölmliş oldugundan henUz 
kabulü yapılamamıştır. 

Eskişehir ovası sulaması işletme binaları 2. inci kısım B k 6.11 952 196.077 193.744 İnşaatı bitmiş geçici kabul için onay beklenmektedir. 
inşaatı 

Poı·sıılc barajı 2. inci kısım ikm:ı.l inşaatı -- 28.7.950 87.870 74.050 Geçici ve kesin kabulU yapılmıştır. 

KüVı.hya ovası sulaması ı. inci ){)sım in!Jaalı Mn 20.6.951 517.350 453.676 !nşaat ödenejp % 20 sile bitmek üzeredir. İş bitmiye-
cektir. Müteahhidi ölmliştür. Hesap tesviye edilecek-
lir. 

All nlnş ovası lnınıtulnınsı ı. inci kısım inşaalı Mn 22 6 951 583.530 377.244 İnşaatı iyl bir şekilde fakat iş programına nisbetle ge-
ri durumda devam etmektedir. 

Sakaıya bataklıklaıı kuı·utulması 1. inci Ks. inşaatı Mn 12.12.951 493.412 434.849 İn'}aatı normal, zamanında, iyi bir şekilde bilecektir. 

Poı'Sul< bendieri ı. inci kısım inşaatı B k 20.5.952 489.166 250.373 İnşaat Iş programına göre çok geri idi. Başka bir mü-
teahhide devir edilmiştir. İkinci müteahhit daha iyi ça-
lışmakta ve muvaffak olacagı. ümidini vermektedir. 

Eskişehir ov:ısı sulaması 2. inci kısım inşaalı B k 7.11.952 2.226.359 290.453 İnşaatı iyi bir şekilde noı·mal olarak devam etmektedir. 

Eskişehir Sakarya vadisl nirengl tesisi Dk 25.2.953 96 266 57.759 İnşaat normal olarak devam etmektedir. 

Sığırcık - Buzluca bataklıgı. kurutulması -- 3.4.953 ı 19 s 640 51 685 İnşaat normal olarak devam etmektedir. 

Eskişehir (Lütfiye- Conker) Sarısu bataklığı kurutul- Mn 26 5 953 928 389 65 745 İnşaat normal olarak devam etmektedir. 

ması 

Poı·sııl< çayı islılhı 2. inci lusım inşaatı B k 511 953 2163 551 !nşaat mevsim dolayısiyle henüz başlamamıştır. 

Afyon - Emirdağ Gömü bataklığı kurutulması Mn 29 9 953 31 992 9 897 !nşaat normal olarak devam etmektedir. 

Bilecik - Bakdemir ve aşağı köy dereleıi isltl.hı Mn 20 10 953 70 304 21 091 İnşaat normal olarak devam etmektedir. 

Sivrihisar Sakurya bendieri ı inci kısım inşaatı Mn 21 .11 ,953 127 214 20 000 Mevsim dolayısiyle inşaata ba§lanınamıştır. 

Kütahya Felent çayı islAhı Mn 1 11 9 53 277 900 Mevsim dolayısiyle inşaata bWJianmamıştır. 

Yeltun ....... 14 928 708 8 482 869 

NOT : ı ı Henüz hal-i ihalede olan işler bu cetvele ilhal edilmemiştir. 

2) Avans olarak ödenen paralar da ödenen l)ara sütununa ithal edilmi§tir. 
ı 
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Sul!} No. Markası Tipi tmal sonesi 

101 Nilson - Korte ıoo;ııı 950 

103 Nilson - Korte ıoo;ı11 ) 

105 Nilson - Korte 100/llı ) 

106 Nilson - Korte ıoo;ı11 > 

111 Ruston - Bucyrus 38RB , 
112 Ruston - Bucyrus 24RB 

11 3 Ransomes- Rapier 423 943 

114 Ransomes - Rapier 423 ) 

116 Ransomes - Rapier 423 ) 

117 WeserhUtte W9 953 

118 (Su İ§ 3-ı02) Demag B3ı5/S2 950 

119 (Su İş 3-ı05) Nilson - ıoo;ııı ) 

Korte 

SU İŞLERİ IX. UNCU ŞUBE MOD'OBLtiG"ONON 1953 SENESİ 
FAALİYET RAPORUNA E.KTİR 

EKSK AVA TÖRLER 

Kapasitesi Çalıştığı yer Faal G. Faal Umumi durumu 

ı Yrd. 3 ---- + Revizyona muhtaç 

ı Yrd. 3 ---- + Revizyona muhtaç 

1 Yrd. 3 ---- + Revizyona muhtaç 

ı Yrd. 3 ---- + Revizyona muhtaç 

ı.5 Yrd. 3 Sakarya bataklıklan + İş sonunda revizyon ister 

ı Yrd. 3 Sakarya bataklıklan + Çok kullanılmış makine oldugun-
dan randımanı düşUk. 

5/ 8 Yrd.3 Sıg-ırcık bataklığı + İş sonunda revizyon ister 

5/ 8 Yı·d . 3 Altıntaş batakllg-ı + İş sonunda revizyon ister 

5/ 8 Yrd.3 Kütahya Porsuk çayı + İş sonunda revizyon ister 

ı Yrd. 3 Sığırcık bataklığı + Normal 

2 Yrd. 3 Sakarya bataklıklan + İş sonunda revizyon Ister 

1 Yrd. 3 Altıntaş bataklığı + Revizyonu bitmiııtir 

Cetvel No. 3 

D 1)' ş 1)' N o E L E R 

Eksk. Porsuk çayı isiAlu in§aatından devralındı. 

Eksk. Porsuk çayı isiAlu inşaatından devralınd.ı. 

Eksk. Porsuk çayı isiAlu ln§aatından devralındı. 

Eksk. Porsuk çayı isiAlu in§aatından devralındı. 

Alpu ovası sulaması in§aatına tahsis edildi 

Bursa şubesine tahsis edildi. 

Tavşanlı i§ine tahsis edildi. 

Henüz müteahhidine teslim edilemedl. 

NOT : Yukanda yazılı (101, 103, 105, ıo6 No. lu) olup Eskişehir Porsuk çayı islA.hı inşaatı müteahhitlil!'inden devralınmış bulunan 4 adet Nilson - Korte Ekskavatöründen 2 adedi Sansu - Lütfiye Bataklııı in§aa
tına, ı adedi Antalya ııubesine, ı adedi de Bursa §Ubesine tahsis edilmi§tir. 

NAK İ L VAS I TA LA R I 

- -
Su İş No. C l n s l 1\-furkası Senesi Fıı.al 1 G. Faal Hall hazır durumu Yaptığı Km. D 1)' ş t1 N o E L E R 

01 Treyler ve çekicisi Leyland (SUper-Hippo) 950 + Senelik revizyona alınacak - 45000 Piyasada yedek parçası bulunmuyor. 

11 Devirme kasalı kamyon Leyland (Süper-Hippo) ) __j_ 
1 6 aylık bakıma alınacak - 25080 Piyasada yedek parçası bulunmuyor. 

21 Kamyon Fordson (Thames) ) + 6 aylık bakıma alınacak - 20196 Piyasada. yedek parçası bulunmuyor. 

61 Kamyonet (Pikap) Chevrolet 946 + Anzalı (tamir ediliyor) - 125930 Çok kullanılmış olup sık sık arıza yapmaktadır. -

62 Karoyanet (Pikap) Ford 952 + 6 aylık bakıma alınacak - 23620 

71 Arazi otosu Land - rover 950 + Son yıllık bakımı yapılmıştır. 73291 - Piyasada yedek parçası bulunmuyor. 

72 Arazi otosu (Jeep) Willys 952 + 6 aylık bakıma alınacak - 41000 -
73 Arazi otosu (Jeep) Willys , + 6 aylık bakıma alınacak - 29295 

Arazi otosu (Jeep) Willys ' Revizyona tft.bi tutuluyor - 33350 74 ) --r -

75 Arazi otosu (Station) Willys (4 Whcel) 
) + Yıllık balrunı yapılmıştır - 35400 

{Drive ) -
(Wagon) 

76 Arazi otosu (Jeep) Willys (4 Whcel) 953 + Normal soo 
(Drive ) 

- Yeni teslim alınmıııtır. 

77 Arazi otosu (Station) 
(Wagon) 

Willys 
) Tahsis edildl henüz teslim alınmadı. 

NOT : Nakil vasıtalan umumi durumlanna göre sıra ile bakıma veya revizyona tA.bi tutulmaktadır. 



ESKİŞEHİR SU İŞLERt IX NCU ŞUBE MVDVRLVGU 

CETVEL 4 

Teknik Personel 

Yük. Mühendis 5 
Mimar Müh. ı 

Fen memuru 4 

Diğer Personel 

!stimlak memuru 2 
Muamelat memuru 2 

Ressam 2 

Rasıt 3 

Sürveyyan ll 
Daktil o ı 

Makinist ı 

Santral cı 2 

Şöfor 8 

Şöfor yardımcısı 2 

Bekçi ı6 

Oda cı 2 

Eskişehir Su İşleri 9 ncu Şube Müdürlüğü 1953 yılı faa.liyet raporuna. ektir 

CETVEL No. : 5 

Su İşleri 9. ncu Şube Müdürlüğünün 1950 yılından ı954 yılına kadar muhabere eden evrak 
yektınlanru gösterir liste; 

Yıl Gelen Evrak Giden Evrak Yıllık Yekfuı 

ı950 - 51 1288 ı349 2637 
1951 - 52 1696 1994 3690 
1952 - 53 1442 2284 3726 
1953 - 54 1356 3012 4368 
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Su İşleri X. uncu Şube Müdürlüğü 

1953 Yılı Faaliyet Proğramı 





Su Işleri X. uncu Şube Müdürlüğü 1953 Yili 

Faaliyet Programi 

10 cu Şube Müdürlügü 953 yılı ~ma.lan 

Şubemiz çalışmaları son senelerde geniş şekilde artmışbr. Bu durum mall ölçülerle de
ğil, daha ziyade iş konulannın çokluğu ve iş sahasındaki dağılışlan bakımından incelendiğinde 
tebarüz etmektedir. Ele alınan iş adedi ve tutarları, emanet işler ve harita işleri dahil incelen
diğinde aşağıdaki rakarnlar bulunmaktadır: 

Toplam ihale bedeli 
Yili tş adedi tutan 

1949 2 126 640 Lira 

1950 3 108 864 
1951 9 2 101 163 

1952 16 3 781 092 

1953 18 2 394 307 

İş artışmda görülen bu hız dikkate layiktir. Her işin etüdünden bitişine kadar ne çeşit 
emek ve hazırlık istediği malfumuıuzdur. Bu çalışmalarla mıntıkanın bütün bataklıklarının ku
rutulması ele alınmışbr. Bu sahalar 10 bin helttarı bulmaktadır. Ancak bu günkü şart 
ve zihniyete göre korunması kabil olmayan konular kalrnışbr. Bunlann da halli imkanlan üze
rinde çalışmalar teksif edilmiştir. Bunlann içinde en önemli olarak Elmalı - Karagöl'ün feye
zanlan konusu kalmıştır. 

Şubemiz romtıkasındaki işler umumiyetle münferit su mevzulandır. Şimdiye kadar ele 
alınanlada mıntıkanın mülıim münferit su işleri konulan halledilmiş veya hal yoluna girmek 
üzere inşaları ele alınmış bulunmaktadır. Ancak Şubeyi bundan sonra asıl büyük mevzular bek
lemektedir. Bu rnevzular Antalya ovalarının islalıı ve sulanması konulandır. Bu işler de metod
lu bir şekilde ele alınmış, önce bu konuların amenejmanları yapılmak üzere 1 : 5000 ölçülü hari
talarının alınması işine girişilmiştir. Bu iş bir sene geri kalmış olmakla beraber bitmek üze
redir. Bu harita ele geçtikten sonra halli gecikmiş bulunan Antalya ovalarının isl8.hı ve sulan 
ması işlerine sür'atle başlanacağı anlaşılmaktadır. Şubemiz bu dileğe hareretle katılmaktadır. 
949 - 953 yıllarmda bu çalışmalan yürütebilmek üzere sarfedilen para tutarlan aşağıda gös 
terilm iştir. 

Yılı Sarfiyat 

1949 95 509. 
1950 85 458. 
1951 188 641. 
1952 181 280. 
1953 144 .05. 
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Bu miktarlarda inşaat ve ka m ulaştırma masrafları dahil değildir. Şu bemizin ifa ettiği 
bu hizmetleri, merkez teşkiH\.tımızın canlı ve ilerleyen bir organizasyon ve takviye edici bir zih
niyetıc destekleyerek ve geniş imkanlar sağliyarak beslediği görülmüştür. Şube ihtiyaçları için 
tahsis edilen ödeneklerdeki ferahlık, sağlanan kafi taşıt ve verilen salahiyetlerle, bürokratik 
ınerasimi gideren tedbirleri bu arada zikredebiliriz. 

Şubemiz ifa ettikleri hizmetleri belki istenilen bir mükemmellikle yürütememektedir. 
Ancak burada, teknik eleman azlığını, işlerin qokluğu karşısında takatsızlığa uğranılmasını 

ve memleketimizin bünyesinden gelen tabii ve sosyal güçlükleri (yolsuzluk, işçi bulamamak, 
Müteahhitlerin kifayetsizl~ği, Çimento temin edememek ve saire) hatırlatmak yerinde olacak
tır. 

Bu çalışmalarımızın bazı tafsilatlı, izah la rı aşağıda verilmiştir. 

1 - Etüd İşleri : 

a) 1954, 55, 56 yılları programları için Şubece teklif edilen mevzular tercih sırasına 
göre bir liste halinde tertip edilerek eklenmiştir. 

b) Şubemizdc ancak İşletme işlerinde rasatlara devam edilmiştir. Bu arada ayrıca ola
ğanüstü bir yıl yaşandığı için Kestel gölü, Eğridir gölü ve Elmalı - Karagöl seviye rasatları 
yapılmıştır. 

2 - Proje ve İnşaat İşleri : 

1 - Yapılmakta olan işlerin durumu aşağıda açıklanmıştır: 
1 - Eğrielir - Gölayağı islahı, Eğridir ve Aksu Regüiatörleri inşaatı : 
(951) İlıale bedeli : 791 199.97 Süre: 27/6/954 

Eğridir Göl ayağı ve regülatör inşaatı ikmal edilmiştir. Bundan böyle seviyesi fazla 
yükselmiş olan Eğridir Gölünün boşaltılmasına çalışılacaktır. Ocak ayında tahliyeye başlana
caktır. 

Bu iş arasında bulunan Aksu Regülatörü inşaatında şimdiye kadar bir çalışma yapıl
marruştır. Mevcut ödenekle bu inşaatın tahakkuk ettirilemiyeceği anlaşılmaktadır. !hale be
delinin % 99 u kadar iş yapılmıştır. 

2 - Tefenni - Gölhisar gölü kurutınası ve Horzum Regülatörü inşaatı 

(1951) ihale bedeli : 180172,15 süresi: 15/11/1953 

Regülatör inşaatı bitirilmiştir. Bataklık kurutma kanalı tabanında bir miktar tanzim 
işi yapılacaktır. İş geçici kabule hazırlanmıştır. 

!hale bedelinin % 118 kadar iş yapılmıştır. 

3 - Manavgat- Ulualan sulaması : 

(951) ihale bedeli: 535 172.03 süresi 15/11/953 

İşin geçici kabulü yapılmıştır. Böylece ana kanal, çaydaki priz ova deşarj kanalı ve bir 
kaç sekonder kanalı inşaatı bitirilmiş bulunmaktadır. Şebeke kanalları inışaatına 2 nci bir ihale 
ile devam olunmaktadır. 

İlıale bedelinin o/r- 108 kadar iş yapılrruştır. 
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4 - Söğüt gölü bataldığı kurutınası : 

(951) ihale bedeli : 315,250,00 süresi 30/8/953 

Tünel inşaatı 420 nci metrede durmuştur. 953 yılında ancak 120 metre ilerlenebilmiş
tir. Sonuna yaklaşıldığı halde (130 metre tul tünel kazılması kalmıştır.) Müteahhit alakalanma
dığından bu işin bu Müteahhit tarafından ikmal edilemiyeceği anlaşılmaktadır. Bu itibarla söz
leşmenin feshi zaruri gözükmektedir. 

İlıale bedelinin r;. 52 si ödenmiştir. 

5 - İsparta ~ayı islahı - Tersib bentlerj inşaatı 

(952) ihale bedeli: 200,4,78,22 süresi: 15/11/953 

Yapılması düşünülen 2 tersib bendindenbirisi ilanal edilmiş diığerinin temeli atılmış ve 
bu bendin % 30 u bitirilmiştir. Süre uzatımı teklif edilerek işin 954 de bitirilmesi sağlanacaktır. 

thal e bedelinin % 65 kadar iş yapılmış ~ır. 

6 - Yalv~ - Gelendost deresi islihı -Eğridir YıJanh bataldığı kurutulması : 

(952) 56 ihale bedeli: 249 031,64 süresi: 15/11/953 

Gelendost deresinde inşası gerekli seddelerden sağ sahil seddesinin 5 Kim. lik kısmı biti
rilmiştir. Burada 1 Kim. ve sol sahilde 6 Km. liksedde inşası kalmıştır. 

Yılanlı bataklığında ana kurutma kanalı kazası bitirilmiştir. Geriye kalan işler süre 
uzatımı teklifi kabtıl edildiği takdirde 954 yılında tamamlanacaktır. 

İlıale bedelinin rr 40 ı ödenmiştir. 

7 - Tt>fenni - Karataş gölü sulaması 1 nci safha inşaatı 

(952) ihale bedeli : 390 061,87 süresi 15/11/953 

Pınarbaşı bataldığı lmrutması. Akç.ay deresi islahı 

Karataş gölü boşaltımı kanalında kazı mansabdan 3200 ncü metreye kadar yapılmıştır. 
Böylece işin yarısı bitiriimiş olmaktadır. 

Pınarba!}l bataldığında ana kurutma kanalı ve kol kanallardan birisinin kazısı bitiril
miştir. Bu kur:ıtma işinin "r 90 nı bitmiş sayılabilir. Geriye kalan işler süre uzatımı teklifi ya
pılarak 954 yılında tamamlanacaktır. 

Şimdiye kadar ihale bedelinin ~;. 24 ü ödenmiştir. 

8 - AJanya - Dim çayı Sol Sahil Sulaması : 

(952) ihale bedeli: 324 118,08 süresi: 30/11/953 

10 Klm. lik kanalın şimdiye kadar 2 Kim. si harçlı Pere ile kaplanmıştır. Geriye 6 Kim. 
lik kaplama işi kalmıştır. Kazı işleri hemen hemen bitirilmiştir. Tünel kazılan da yapıllll.l§tır. 
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önemli olarak bir su köprüsü ve sifon işi kalmıştır. Bu iş için de süre uzaturu istenecek ve işin 
ikmali 954 de kabil olacaktır. 

Şimdiye kadar ihale bedelinin % 37 si sarf edilmiştir. 

9 - Finike - Alakır çayı sahil koruı:na. inşaatı : 

(952) ihale bedeli: 49 425, 63 süresi: 15/11/953 

Bu iş sona erdirilmiş geçici kabulü yapılmıştır. 

10 - Kestel gölü islahı 1 nci losun inşaatı : 

(952) ihale bedeli: 1633 181,53 süresi: 30/12/954 

Döşeme tünelinde 900 m. lik tünel kazası sona erdirilmiştir. Bundan sonra tünel iksası
na başlanacaktır. Kanal kazı işlerine de başlanmıştır. Bu iş normal bir hızla ilerlemektedir. 

Şimdiye kadar ihale bedelinin % 23 sarfedilmiştir. 

ll - Elmalı - Eskibisar deresi - A vlan gölü isla.lu - Kaş Ovagelmiş bataklı ğı kurut-
ması 

(952) ihale bedeli : 471 984.92 süresi: 15/11/954 

Kaş - Ovagelemiş bataklığında 5 Kim. likayak kazası bitirilmiştir. Asıl bataklık içi kaza
sı önümüzdeki aylarda yapılacaktır. 

Elmalı - Eskibisir deresi islahı işine 954 yılmda başlanacaktır. Bu iş çok geri kalmış du
rumdadır. Bunun arnilleri müteadditdir. Ekskavatör noksanlığı, Müteahhitdeki ilgisizlik, tabii 
güçlükler, idaremizin imkansızlıkları başlıcala :-ıdır. 

Şimdiye kadar ihale bedelinin % 15 i sarfedilroiştir. 

12 - Tefenni - Çavdır ovası ve Tefenni deresi isiB.hı 

(952) ihale bedeli: 285 199.50 süresi: 30/11/955 

Tefenni deresinde çalışmalara başlanmış ~ır. Diğer işde bariz bir faaliyet görülmemiştir. 
Öntimüzdeki yıl çalışmalara hız verilmesi mümkündür. 

Şimdiye kadar bir istihkak ödenmeroiştir. 

ıs - Manavgat - Ulualan sulaması 2 nd safha inşaatı : 

(953) ihale bedeli: 285 193.92 süresi 30/5/955 

İşletme binasında sıva ve doğrama işlerikalmıştır. Ovada 2 tahliye kanalı bitirilmiştir. 

Sulama şebekesi işleri 954 de ele alınacaktır. 

14 - Antalya. - Vaıkı.flar - Varsak sulaması ve Düden çayı -Kondu kanab isliUıı : 

(953) ihale bedeli 1291 538,53 süresi 30/11/955 
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Düden çayı - K undu kan~lı islaJıı işi bitirilmiştir. İşletme binası ve garaj inşaa b devam 
etmektedir. Vakıflar - Varsak sulaması boşaltma kanalı kazısına başlanmıştır. 1ş sür'atle iler
lemektedir. 954 senesinde de çalışmalara devam edilecektir. 

15 - Tefenni - Horzum sulama kanalı isl&hı : 

(953) ihale bedeli 86,268,64 süresi: 30/5/954 

Henüz çalışma başlamıştır. Yalmz aplikasyon yapılmıştır. 

16 - Eğri<lir yan dereleri islaJıı - Gölcük süonu tevsü v,e İsparta kanalları isJihı, 
Yalmç - Büyüldü sulaması : 

(953) ihale bedeli 587621.43 süresi: 30/6/955. 

Henüz aplikasyon işleri yapılmaktadır. 

17 - Alanya - Hasbalıçe terfü istasyonu inşaatı 

(952) ihale bedeli: 96875.24 süresi 15/11/954 

Müteahhit henüz ihzarat işl~rile meşguldür. 954 de inşaat iş leri yapılacaktır. 

Harita İşleri : 

18 - Antalya ovaları haritasına esas olmak üzere nirengi tesisi işi 

(951) ihale bedeli 227736 süresi: 30/6/953 

Arazideki nirengi açıları 2. ölçü işleri bitirilmek üzeredir. Bir taraftan büroda he
saplar yaptırılmaktadır. 2- 3 ay içinde bu önemli işin ikmaledileceği anlaşılmaktadır. 

19 - Burdur ovası haritası : 

(953) ihale bedeli: 12600. süre: 20/9/954 

İstikşaf ve nirengi işleri bitirilmiş, takeometrik ölçme işlerine geçilmiştir. 

20 - İsparta - Senirkent ovası haritası 

(953) 2. ihale bedeli: 24 600. süresi: 1/10 

Müteahhitlik sözleşmenin Divanı muhasebatca vizesine intizar etmektedir. Bu itiba.rla 
bir çalışma yapılamamaktadır. 

21 - EJmalı ovası haritası : 

(953) ihale bedeli 73987.50 süresi 10/11/954 

Müteahhit henüz işe başlamamıştır. 

Emanet İşleri : 

22 - Akseki - Cevizli ovası islihı : 

I - Bu sene tahsis edilen 30 bin lira sarfedilmiştir. Gelecek sen de 30 bin lira sarfedile
rek bu islah işi bitirilecektir. 
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II - Antalya - Karaman çayındaki yargın kapanmıştır. 

III - Antalya Göynük sulaması islahı işine devam edilmektedir. 

IV - Manavgatta RomaWar devrinden kalma galerilerin durumunu araştırma ve in
celeme işi için çalışılmıştır. 954 yılında devam edildiği takdirde bu galerilerin durumu vuzuh
la anlaşılacaktır. 

V - Elmalıda Düden arama işine devam olunmuştur. 

VI - Antalya - Çifte arıklar kanalı ve Kızılank isHUu işine başlanmıştır. 

VII - Finike - Göksu kanalı onanmı ikmal edilmiştir. 

VIII - Burdur deresi islah ı ekskavatörle sağlanmıştır. 

23 - Antalya 'da Aığva köyü koruma işi Vilayetçe Müteahhide ihale edilmiştir. Henüz 
esaslı çalışmalara başlanmamıştır. 

c) Halen inşaat devam edilen işlerin is ~imlak durumunu gösterir cetvel eklidir. 

İşletme İşleri : 

a) 953 sulamalannda Rotasyon cetvelleri tatbik edilmiştir. Sulamalar küçük ve bu sene 
su bol olduğundan rahat bir sulama yapılmıştır. 

b) Şubemiz bölgesi dahilinde bulunan İşletme binalannın tapusu alınmış ve alınmamış 
olanların durumu aşağıda yazılmıştır. 

Alanya ve Antalya işletme binalarının tapuları alınmıştır. 

Manavgat işletme binası inşa balinde olup tapusu alınmamıştır. 

d) Bölge sulu ziraat deneme istasyonu Şubemiz ınıntıkasında yoktur. Bu hususda Şu
bemiz bir faaliyete iştirak edememiştir. 
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d) Şube dahilindeki sulamalardan 953 yılında alınan neticeler aşağıda açıklanmıştır. 

Sulamanın ismi 

Alanya - Dim çayı sağ sahil sulaması 
!sparta - Gölcük sulaması 

Sulanan saha 
Dekar 

3542. 
1181. 

Alanya - Dim çayında sulanan yıllara göre artışı aşağıdadır : 

Tahakkuk eden 
sulama bedeli 

15712. 
2624. 

T.L. 
" 

Yı1ı Saha Sulama bedeli 

1948 2469 5705 
1949 2892 6568 
1950 2754 12077 
1951 3174 13624 
1952 3323 14626 
1953 3543 15712 

Cetvelde gösterildiği üzere oldukça hızlı bir inkişaf vardır. 



Maldne ve taşıt işleri : 

Şubemiz ınıntıkasında 

tadır. Bunlann 4 dü de faal 
manla çalıştıracak kabiliyette 

Müteahhitlerin elinde idaremize ait 4 Ekskavatör bulunmak
durumdadır. Ancak Müteahhitlerin bu vasıtalan tam randı
olmadıkları da bir vakıadır. Bunuıı sebebini şöylece sıralaya-

biliriz. 
1 - İyi matör bulunmaması, 

2 - Kifayetli makinist ve operatör temin edilmemesi, 

3 - Müteabhitlerin bu makinaların istediği ilgi ve ihtimamı gösterememeleri, 

4 - İdare kontrol Mühendislerinin kontrol talimatnemesini tatbikde ki kifayetsizlik-
leri, 

5 - Şantiyelerin büyük tamir merkezlerine uzaklığı, büyük parçalınn naklindeki 
müşkülat ve yedek parça noksanı, 

Şubemizde bulunan kazı makinalarının bulundukları yerler aşağıdaki cetvelde gösteril-
miştir: 

Cinsi ve Markası Bulunduğu yer 

1 - Ekskavatör- Ruston Busiruş 1,5 Yd.3 Kaş- Ovagelemiş bataklığı kurutınası 

2 - Ekskavatör- Nilson korte 1 Yd.3 İsparta - Gelendost çayı islahı inşaatı. 
3 - Ekskavatör- Rapier 423 3/4 Yd.3 Burdur - Pınarbaşı bataklığı kurutınası 

4 - Ekskavatör Rapier 423 3/4 Yd.3 Tefenni- Gölhisar bataldığı kurutınası 
5 - Buldozer traktör ve scraper İsparta - Gelendost çayı islahı. 

Şubemizdeki taşıtlara gelince : Merkezde Şube işlerinde 

Son olarak alınan 2 jip de dahil olduğu halde durum şöyledir. 

1 - Jip kaptı kaçtı Willis Overland Merkezde Eskibisar der deresi Koş- Ovagelemiş 

2 - Jip 947 modeli Willis Overland bataklığı, şube merkezinden ele alınan bütün 
etüdler. 

3 - Jip Land rover Antalya - Finike, Kestel gölü islahı, Vakıflar -
Varsak sulaması, Kundu kanalı ve emanet işle
rinde. 

4 - Jip 52 modeli Willis overland Manavgat'ta Manavgat sulaması, Akseki -Ce
vizli emanet inşaatı, Manavgat Romalılar kanalı 
temizliği işlerinde. 

5 - Jip Land rover Burdur'da :Söğüt bataklığı kurutması, Gölhisar 
kurutması, Karataş gölü sulaması kanalı, Pınar
başı bataklığı kurutması, Tefenni deresi islahı, 
Çavdır ovası islalu. 

6 - Jip Land rover İsparta'da : İsparta çayı islahı Eğridir Gölayağı. 
Yılanlı bataklığı kurutması , Gelendost çayı isla
hı ve ilabır işlerin kontroluııda ve etüd işlerinde. 

7 _ Jip Pikap Alanya'da : Dim çayı sulaması işletmesinde ve 
Dim çayı sol sahil sulama kanalı inşaatı kontro
lunda 

8 - Kamyon Dodge Al{seki - Cevizli emanet inşaatı ve Alanya - Dim 
çayı sulaması 
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Makine ve taşıtlann tamir ve bakımlannda karşılaşılan müşkülat ağırdır. Taşrada iyi ta,.. 

mirhaneler yoktur. Motörün büyük tamirleri ve makinanın ince aksarnı için Şubemiz ya İzmir 
veya İstanbul'a baş vurmaktadır. 

Kazı makinalannın bir şantiyeden diğerine taşınması için dernon taj ve montajı zaruri
dir. Bu da zaman, enerji ve randıman kaybına sebep olmaktadır. Mevcut treylerden istifade 
bunlann artırılması veya verimli şekilde kullanılmalan lazımdır. 

Montaj demontaj işlerinde ehil montörlere ihtiyaç vardır. Gezici Montör ve Makinist 
ekipmanı teşkil faidelidir. Gezici tamirhaneler teşkil edilirse bunlardan geniş şekilde istifade 
edilecektir. 

Yedek parça temini ise, kazı makinalan çalıştırmasının ruhunu teşkil eder. Yedek parça 
teminine azami değer vermeli ve ekskavatörü Müteahhide teslim ederken yedek parçasım da 
birlikte vermelidir. Bunun için gerekli formül araştınlmalıdır. 

Kazı makinelerinin çalıştınlmasmda en mühim unsur operatör ve makinist teminidir. 
Ekseriya uygun vasıfda işçi bulunmadığı için büyük arızalar meydana gelmektedir. Bu işçilerin 
sınıflandırılması ve seviyelerinin tayini bir çok aksaklıklan giderecektir. 

Makine talimatnamesinin tatbikinde bariz bir aksaklığa rastlanmamıştır. Bu talimatna
me ideal hükümleri ihtiva etmektedir. 

Yer altı sulan : 

a) Şubemiz Müdürlüğü ınıntıkası dahilinde yer altı suyu konusu ile ilgili faaliyetler pek 
canlı olmamıştır. Ancak Antalya ru içinde jeolojik incelemelerle yer altı suyu bakımından zen
gin olduklan anlaşılan köyler'e içme suyu temini yolunda teşebbüslere geçilmiştir. Antalyanın 

Elmalı ve Korkuteli kazalan içindeki bu köylerde yapılacak sondaj işleri için ihale hazırlıkları 
merkez bürosunca yapılmış isede henüz bu ihale sağlanmamıştır. 

Bu şekilde bir hazırlık tsparta köyleri için de yapılmıştır. 

1 - Halen mıntıkamızda ihale edilmiş bir iş yoktur. 

2 - !halesi mutasavver iş yalmz yukanda arz edilen konulardır. 

3 - Bu konuda henüz bir etüd çalışması yoktur. 

4 - Yer altı suyundan veya pompajla sulanması mümkün olan tsparta Sinirkent ova-
sı harita işine henüz başlanmamıştır. 

Sayıştayca vizesi beklenilmektedir. 
Başka harita alınmasına lüzum gösteren sahalar şimdilik mevcut değildir. 

5 - Yer altı suyu araştırılması istekleri yukarıda ihalesi istenilen konulardadır. 

Şubemiz ise Antalya - Gazipaşa civannda, İspartada Kule önü ve Sinirkent ovalarmda 
bu araştırmalarm yapılması uygun olacağı fik-rindedir. 

Antalyanın büyük ovalannda cazibe ile sulanarnıyan büyük kısımlarda, Manavgat'm kü
çük ovalannda bu araştırmalarm yapılması pek faideli olacaktır. Bu mıntıkalann sulama ame
nejman planlannın tanziminde bu araştırmalar rehber olacaktır. 

6 - Şubenin yer altı suyu etüdleri yapabilme imkanı kendilerine verilmelidir. Bir çok 
emanet işleri yürütmekte olduğumuz. bir çok kazı makinelerini çalıştırdığımız bir devirde gerek-
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li organizasyon kurulduğu, Su işleri 3 - 4 jeologla teçhiz edildiği, gerekli talimatnameler hazır
landığı takdirde bu işlere girilmesi faidelidir. İlk zamanlar rastlanılan müşküller zamanla yeni
lecek, bu işler de öğrenilecektir. 

İdari Işler : 

a) Şubemiz halen çalıştınlmakta olan yevmiyeli elemaniann durumlan aşağıda göste
rilmiştir: 

Mesleği 

Harita ve kadastro Müh. 
İnşaat Fen Me. 
İnşaat Fen Me. stajyer 
Makine Fen Me. stajyer 
Topoğraf 

Mezuniyet yılı 

953 
953 

2 
ı 

Pratik 

ci sınıf , , 

Aima.kta olduğu 
gündelik 

20-
12-
10-
9-

10-

1950 Yılından itibaren her yıla ait olmak üzere gelen ve giden evrak sayılan aşağıda 
gösterilmiştir. 

Gelenevrak Giden evrak 
Yılı adedi adedi 

1950 1009 980 
1951 1048 927 
1952 1331 1371 
1953 1520 1523 

Antalya ovalannda yapılacak işler ele alındıktan sonra Antalya da bir kazalanndan diğe
rinde bir olmak üzere iki Başmühendisliğin ileride ihdası faideli olacaktır. 
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No. 

22 

62 

63 

33 

34 

61 

152 

20 

21 

24 

27 

25 

26 

23 

145 

151 
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Antalya 

Burdur 

" 
Antalya 

" 
Antalya 

" 
Burdur 

Antalya 

Isparta 

" 
" 
" 

Antalya 

" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 
" 
" 

" 

Burdur 

" 
ll 

Isparta 

" 

X. uncu Şube - Antalya 
1954 Yılından itibaren ele alınacak işlf're dair tercih 

Listesi 

Söğüt gölü kurutınası 2 nci kısım inşaatı 

Bucak kazasının taşkınlardan korunması 

Merkez -Ka rataş sulaması 2 nci kısım 

Alanya - Dim çayı sulama şebekesinin ikmali 

Merkez - Düden çayı islahı 1 nci kısım 

Merkez - Antalya ovalan islahı 

Merkez- Vakıflar- Varsak sulaması 2 nci kısım 

Tefenni - Seydiler köyü bataklığının kurutulması 

Merkez - Ağva çayı korunması 2 nci kısım 

Uluborlu _ Şehir deresi islahı 

Merkez - Isparta çayı mansap kısmı islahı 

Merkez - Deregüme, Kayı, Çümür sulamalalan islahı 

Sütçiller - Sığırcık bataklığı kurutınası 

Korkuteli ~ Alifahrettin bataklığı kurutınası 

Korkuteli - Kargalık. çayı islahı 

Elmalı - Akçay islahı 

Finik.e - Akçay islahı 

Finike - Karaçay islahı 

Finike - Göksu sulaması islahı 

Finike - Alakır çayı islahı 2 nci kısım 

Manavgat - Alara çayı sulaması 

Korkuteli - Yakaköy arazisinin taşkından korunması 

Kaş - Kımk sulaması 

Elmalı - Kuzdere islahı 

Anbahan ve Yüregil dereleri islahı 

Merkez - Akyaka suludere sulama kanalı islam 

Merkez ~ Başköy - Ağlasun sulama kanalı islahı 

Senirkent batak.hğı kurutınası 

Senirkent _ Popa çayı islahı 

T.L. - - ---
1000 

350 

50 

300 

200 

250 

8 000 

500 

10 

70 

40 

100 

25 

20 

50 

30 

200 

100 

50 

50 

300 

100 

50 

50 

50 

70 

100 

50 

20 

300 



No. T.L. 

Antalya Merkez - Çakırlar köyü arazisinin taşkınlardan korunması 70 

65 Burdur Merkez ve Tefenni - Bozçay islahı 150 

" Bucak - Kızıl su deresi islahı 100 

" Kayı köyü korunması 50 

" Kestel köyü korunması 70 
, Dereköy- Sinab bataldığı kurutınası 10 

" Bucak - lncirli köyü taşkından korunması 20 

28 Antalya Finike - Kumluca dere islahı 80 

" Manavgat - Sorkun sulaması 80 

" Kaş - Eşençayı islahı 500 

" Kaş - Demre deresi islahı 100 

Burdur Yeşilova - Çuvallı çayı islahı 4 

" Yeşilova - Zehra ve Yay la dere ka vşağında bağlama 4 

" Yeşilova - Karaköy- Kutlar bataldığı kurutulması 4 

60 ll Merkez - Mamak gölü islam 10 

" Merkez - Mamak köyü korunması 40 

Tefenni - Eğri bizdak bendi 600 
67 ll Merkez - Çerçin deresi islabı 50 

" Merkez _ Askeriye, Kışla köy dereleri islahı 100 

" Merkez - Ağlasun - Sakarca dere islahı 100 

147 Isparta Eğridir - Yeni ce köyü sulaması islahı 20 

148 " Ş. Karaağaç- Yeniceşar, Bademli sulaması 20 

Antalya Gazipaşa - Hacımusa deresi taşkınların önlenmesi 100 
ll Gazipaşa - !nceagri deresi taşkınların önlenmesi 100 
ll Finikc - Yenice köyü sulaması 50 
ll Kumluca köyü arazisinin Alakır çayından sulanması 300 

153 Isparta Yalvaç - Süçüllü deresi islahı 20 

" Yalvaç - Gelegermi ve gögüler köyleri dereleri islahı 80 

154 ll Yalvaç - Yalvaç deresi islahı 200 

" Yalvaç - Kumdanlı çayı islabı 40 

Burdur Bucak - Kuşbaba deresi islahı 50 

" Gölhisar - Yusufça köyü korunması 50 

Antalya Gazipaşa - Karnkara sulama kanalı islahı 50 

" Merkez - Karaöz Köseler sulama kanalı 70 
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No. T.L. 

Antalya Finike - Yazır köyü sulama kanalı 50 

" Finike - Göçerler sulama kanalı 70 

29 " Korkuteli _ Korkuteli sulaması islahı 70 

30 , 
Gazipaşa - Bıçkıcı sulaması 500 

31 " Kaş - Karadere sulaması 100 

149 Isparta Merkez - Atabey sulaması kanalı ikmali 20 

Antalya Elmalı - Karagöl islahı 3 000 

Burdur Merkez- Kaplanpınar bataklığı kurutınası 200 

155 Isparta Merkez - Cehennem deresi islahı 30 

Burdur Gölhisar - Gölelik gölü kurutınası ~o o 
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Su İşleri XI inci Şube Müdürlüğü 

1953 Yılı Faaliyeti Hakkında Rapor 





Su Işleri Xl. inci Şube Müdürlüğü 1953 Y1h 
Faaliyeti Hakkinda Rapor 

1 - ETÜD İŞLERİ : 

a) 952 senesi etüdleri yapılan mevzularla aşağıda adet ve listesini verdiğimiz 953 sene
si zarfında etüdleri yapılan mevzulardan 954 ve 955 yılları proğramları için teklif ettiğimiz mev
zular, tercih sırasına göre birer liste halinde tertip edilerek bu rapora eklenmiştir. (Liste: 3 ve 
4) 

b) Rasat işleri: Geçen sene alınan karar gereğince, Şubemizce işletilmekte olan Fırat üze
rindeki Rasat istasyonlan Elektrik işleri etüd idaresince gönderilen memuru mahsusuna de
vir ve teslim edilmi~tir. 

Halen eldeki rasat işleri, yapılmakta olan inşaatın sözleşmeleri, kontrol ve işletmeleri ba
kımından yapılmakta olan mevzuu rasatlardan ibaret kalmaktadır. 

Elektrik işleri etüt idaresinin talebi üzerine Şubemiz bölgesi dahilinde kurulması lüzum
lu görülen hidrornetrik rasat istasyonlan yerlerini gösterir bir plan rnezkur idareye verilmiştir. 
İdareden de kurulmuş olan rasat istasyonlarını gösterir bir plan alınmıştır. Ancak, tanzimi mu
tasavver projeler ve yapılacak işletmeler için şubemizce ikisi Fırat ve ikisi de Aras üzerinde ol
mak üzere 4 rasat istasyonunun yeniden kurulması derpiş edilmektedir. Elektrik işleri etüd 
idaresinin gönderdiği planda ise Aras üzerinde hiç bir istasyon görülmemektedir. 

Umum Müdürlük teşkilatının kurulmasile de rasat i<ılerinin tamamen ilmi bir müessese ha
line konulması bir kere daha temenni edilmektedir. 

2 - PROJE VE İNŞAAT tŞLERİ : 

a) 953 yılı programına dahil olan işlerle birlikte 951 ve 952 senelerinde intikal ederek 
bölgemiz dahilinde halen yapılmakta olan işlerle bunların durumlarım gösterir bir cetvel bu ra_ 
pora ilişik olarak sunulmuştur. (Cetvel 1) bu cetvelde işlerin ihale tarihleri ve ihale bedellerile 
müteahhitleri ve bu güne ]<adar yapılmış olan ve geri kalan iş miktarları ayrı ayrı sütunlar ha
linde gösterilmiştir. 

Cct velden görüleceği gibi, 32 ihale mevzu unu teşkil eden bu işlerin keşif bedeli yekunu 
( 14 012 202) lirayı bulmakta ve bu işler icin bu güne kadar (6 630 825) lira sarf edilmiş bulun
malrtadır. 

Yine bu işlerden 6 sının ikmal edilerek geçici kabulleri yapılmış ve bu meyanda Girkvik 
hidroelektrik santralı da işletmeye açılmış bulunmaktadır. 

3 - İŞLETME İŞLERl : 

a) Şubemiz bölgesi dahilinde balam ve işletmesi yapılmakta olan yalnız Erzincan -Vas
kirt deresi islahı inşaatı vardır. 

Bu kere muvakkat kabulü yapılmış olan Girlevik hidroelektrik santralı da 22/12/953 ta
rihinden itibaren işletmeye açılmış bulunmaktadır. 
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Geçen aylar içinde muvakkat kabulü yapılmış olan Erzurum şehir içi dereleri islahı in
şaatının ~!etme ve balamının ise Erzurum Belediye'sine devir edilmesi uygun görülmektedir. 

954 senesinde müteaddit sulama işlerinin de ikmal edilmesile, işletme işlerimiz 

ancak önümüzdeki seneler ic;in bir faaliyet devresine girmiş olacaktır. 

b) Şubemiz bölgesi dahilinde bulunan işletme, lojman bina ve barakalarının hepsinin ta
pulan alınmış olup bunlara ait bir liste rapora eklenmiştir. 

c) Bölgemizde sulu zer'iyat deneme istasyonları bulunmadığından bunlann faaliyeti hak
kında da burada bir mütalaada bulunamıyaca ı{ı z . 

Ancak bölgemiz dahilinde Erzincan ovasında, pasinler'de ve diğeri de Iğdırda'da olmak 
üzere 3 sulu ziraat deneme istasyonunun kurulması faideli olacağı kanaatindeyiz. Filhakika, 
ayn ayn toprak ve iklim şartlarını haiz olan bu üç ovadan sulu zer'iyat da gittikçe inkişaf ve 
ehemmiyet kesbetmektedir. 

Şubemizin hali hazır işletme durumuna göre, lüzumlu olan teknik eleman, personel, ta
şıt ve makine ihtiyaç listesi bir cetvel halinde rapora eklenmiştir. 

4 - MAKİNA VE TAŞlT İŞLERİ : 

Şubemizde idareye ait, bir adet Rapier (5/8) bir adet Demag (2) üç adet Nilson - Korte 
(7 /8) olmak üzere 5 adet ekskavatör makinası bir adet de Buldozer _ Skreyper mevcut olup 
bunlardan Rapier Erzurum - Karasu bataklığı lmrutulması 2. kısım inşaatında, bir Nilson-Kor
te Bayburt- Sünür ovası islahı inşaatında, 2. Nilson - Korte Erzincan ovası islahı ve sulaması in
şaatında, Demag ile Buldozer - Skreyper de Iğdır - Başköy saddesi inşaatında müteahhitlerce 
kullanılmaktadır. 

Diğer taraftan, şubemizde taşıt olarak 5 Jeep (birisi Landrover) 2 jeep Pikap ve 2 de 
kamyon vardır. Bunların durumlarını ve kulla-nıldıldan yerleri gösterir bir cetvel bu rapor ili
şiktir. 

Makina ve taşıt miktarlarının artması dalayısile bunlann tamir ve kayıtlarmdaki müşkü
latın giderilmesi ic;in esaslı tedbirlerin alınması icap etmektedir. Diğer taraftan, gerek müteab
hitlerin gerekse şube elinde bulunan makine ve vasıtalann muhtelif cins ve tipte bulunması bu 
müşkülatı arttırmaktadır. 

Makİnalann fazla yıpranmadan ve randumanla çalışmalarını temin için evvel emirde 
tam teşkilatlı sabit bir tamirhane ile iki seyyar tamirhaneye ihtiyaç görülmektedir. Sabit ta
mirhane için, lüzumlu alat ve edevat ile personel peyder pey şubemizce temin edilerek bu ta
mirhanenin tevsi ve tesisine şubece tevessül edilmiş bulunmaktadır. Seyyar Tamirhane için de 
merkezce bir tip tesbit edilerek bütün bölgelere tamim ve temin edilmesi lüzumlu görülmektedir. 

Ayni zamanda, Bölgenin acente merkezlerinden uzak bulunduğu da göz önünde tuttuursa 
bölge hudutlan dahilinde bir yedek parça am hannın tesis edilmesi de uygun olacaktır. 

Diğer mühlm bir mesele de, bilindiği gibi, makinist yetiştirilmesi işidir. Bunun için, evvel
ce derpiş edildiği ve Kara yollannca da tatbik edildiği gibi kuralann açılması ilk akla gelen ted
birdir. Her makine için Fabrika tarafından verilmesi lazım gelen bakım talimatnameleri de be
hemehal temin ve gereğince hareket edilmesi sağlanmalıdır. 

5 - YER ALTI SULARI : 

Müdürlüğümüz bölgesi dahilinde, bu güne kadar yer altı suyu konusu ile ilgili zikre değer 
bir faaliyet olmamıştır. 
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Ancak, yapılan müşahade ve tetkiklere göre, Iğdır, Erzincan ve Erzurum ovalarında 
yer altı suyundan istifade etmek imkaniannın araştınlması ve sağlanması bu gün için lüzum
lu bir konu haline gelmiş bulunmaktadır. 

Bilhassa Iğdır'da Serdarahat barajından istifade edilmesi ve her iki sahilde yapılacak kı. 
yı müdafaalan için, Türk - Rus muhtelit komisyonunun son yaptığı toplantı münasebetile, Rus
ya ellietindeki tetkiklerimiz sırasında ova dahilinde müteaddit ve kuvvetli arteziyenler görmüş 
bulunuyoruz. Bu itibarla Aras'ın sağ sahilini teşkil eden Iğdır ovasında da ayni derece kuvvetli 
arteziyenlerin açılabileceğine şüphe yoktur. 

Evvelce de arzettiğimiz gibi, Iğdır ovasında, gerek Serdarahat barajı vasıtasiyle Aras Neh
rinden temin edilecek azami 25 m3, gerekse Karasu'da elde edilecek 5 m3 bir sarfiyatla ancak 
35 - 40 bin hektar arazinin sulanması mümkün olacaktır. (Sarfiyat Modulü: 0.85 lit/Ha.) Hal
buki, bilindiği gibi Iğdır ovası 85.000 hektar vus' atındadır. Bu itibarla Iğdır ovasının sulanmasm
da arteziyenlerden istifade icap edecektir. Açılacak arteziyenlerle ne kadar bir sahanın sulana
bileceğini şimdiden söylerneğe imkan görülmezse de, görüşlerimize nazaran bu saha oldukça ge
niş olacaktır. 

Bilindiği gibi arteziyenler, açılmasile sulamanın kısa bir zamanda başlaması bakımından 
da ehemmiyetlidir. Diğer taraftan, ovadaki köyleriniçme su ihtiyaçlan da bu suretle tamamen 
hertaraf edilmiş olacaktır. 

Veka.Ietçe iki sene evvel Kars Valiliğine gönderilen sondaj makinası, maalesef bu güne ka
dar, yedek parça ve makinist tedarik edilernemesi yüzünden muattal bir durumda bulwınıakta
dır. 

Erzurum ovasında da tazyikli bir yer altı su tabakasının bulunması ihtimali de evvelce 
Reisliğe arz edilmişti. Bu ovada da araştırmalara başlanılmasının yerinde olacağı kanaatinde
yiz. 

Erzincan ovasına gelince, bir çöküntü vadisi olan ve az bir kalınlıkta bulunduğu tahmin 
edilen dördüncü ve son zaman rusubu ve alviyon tabakalarile kapalı olan ovada tazyikli bir yer 
altı su tabakasımn mevcudiyetine ihtimal vermiyoruz. Ancak, Dağlardan Fırat'a doğru cer
yan halinde tazyiksiz bir yer altı su tabakasının mevcudiyeti müteaddit tecrübe ve tezahürlerle 
görülmektedir. Bilhassa, ovanın batı cihetindeki Çardaklı vadisinin ovaya açıldığı kısımda bu su 
tabakasının daha kuvvetli olduğu kanaatindeyiz. Ovanın bu kısmı ise en fazla suya ihtiyaç gös
teren ve Fırat'tan terfi ile sulanması imkan dahilinde bulunmayan kısmını teşkil etmektedir. 
Bu itibarla, ovanın tamamen sulanması bakımından Erzincan ovasında da yer altı suyu araştır
malannın biran evvel yapılması lüzumlu görülmektedir. 

Netice olarak, Iğdır ovası arteziyenleri açılması işi bu sene içinde ihale suretile müteah
hide verilmeli ve burada Vilayet emrinde bulunan sondaj makinasının da şubeye devir edilerek 
çalıştırılması temin edilmelidir. Keza Erzurum ovasında yer altı suyu aramalarının müteahhit 
elile yapılması, Erzincan ovasında ise yer altı suyu kat'i etütlerinin bu sene içinde Şubece ele 
alınması muvafık görülmektedir. 

7 - İDARI lŞLER : 

a) Şubemizde halen yevmiyeli teknik eleman olarak bir yüksek Mühendis ile bir Fen me
muru çalıştınlmaktadır. Bu suretle kadroya dahil olanlarla birlikte şubemizdeki telmik eleman 
rniktan, Şube Müdürü de dahil olduğu halde, 4 yüksek Mühendis, bir Mühendis ve bir Fen me
murundan ibarettir. 
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Oldukça geniş bir saha dahilinde ve yalnız ihale mevzuu olarak 30 u tecavüz eden inşa
at işlerine ayrıca etüd ve proje işleri de ilave edildiği takdirde işlerin yürütülmesinde ne dereec 
bir gayret sarfedilmesi lazım geleceğini ve kar-şılaşacağımiZ müşkülleri takdirinize bırakıyo

rum. 
Şube muamclatındaki inkişaf hakkında bir fikir vermek üzere 1950 yılından itibaren her 

yıla ait gelen ve giden evrak sayıları bir cetvelele gösterilmiştir. 

b) Nihayet, Genel Müdürlük tasarısının kanuniyet kesbetmiş olduğunu memnuniyetle 
idrak etmiş bulunuyoruz. Bundan sonra işlerimizin daha emniyet ve sür'atle yürütülmesi müm
kün olacağına şüphe yoktur. 

Umum Müdürlük kanunu mevkii tatbika konulduktan sonra, mıntıkamızı ihtiva edecek 
şekilde ilidası düşünülen Bölge Müdürlüğüne ait Bölge ve baş Mühendislik hudutlarile merkez
leri 1/800.000 lik bir harita üzerinde gösterilmiştir. Muvasele yolları ve merkezi vaziyeti dolayıs
ile Erzurum'un Bölge merkezi ve bu merkezle birlikte, Erzincan, Trabzon ve Kars'da olmak 
üzere 4 Şube Baş Mühendisliğinin ihdası muvafık görülmektedir. 

Planda görüleceği gibi, Erzurum merkez Şube Baş Mühendisliği Erzurum Vilayeti ile 
Birlikte Gümüşhane'nin Bayburt kazasını hudutlan içine almaktadır. Erzincan şubesi hemen he
men Erzincan Vilayeti hudutları dahiline inhisar etmektedir. Trabzon şubesi, Tirebolu'dan iti
baren Hopa'ya kadar Karadeniz salıili havzasını ve bumeyanda Rize vilayetinin tamamını, Gü
müşhane ve Çoruh vilayetlerinin de mühim bir kısmını ihtiva etmektedir. Kars şube Baş Mühen
disliği ise esas itibarile Kars vilayeti ile Ağrı vilayetini hudutları içine almaktadır. Bu şubenin 
merkezi, işin kesafeti bakımından Iğdır olarak da kabul edilebilir. 

Bölge hudutile şube Baş Mühendisleri hudutlarının çizilmesinde daha ziyade meyahi hav
zalar nazan itibare alınmıştır. 5/1/954 

276 

Zülıtü PEKlTiiAN 
S u iş leri ll Şube lUüdür ü 



SU İŞLERi 
11. Şubl' l\lüdürlüğü 

Liste ı 

195<1 Yıh İnşaat Proğramı 

1\'1 uhamınen 
Srra Jceşfi Saha 
No. İli lşin beyarn lOOOTL. Ha. 

1 Kars Iğdır - Serdarahat sulaması ı. kı-
sım inşaatı 2000 30 000 

2 " Iğdır - Karasu bataklığı kurutul-
ması ve Karasu sulaması 1. kısım 
inşaatı 1000 7 000 

3 Ağrı Doğubeyazıt sulamaları 3. losım 
inşaatı (Balık gölü sulaması) 500 3 000 

4 Erzurum Kuzey Erzurum ovası Karasu su-
laması 650 3 500 

5 Trabzon Sürmene _ Karadere islahı 250 100 (Şehir) 

6 Erzincan Merkez - Vartinik ve Geçit yan 
dereleri islahı 300 ı 000 

7 " Merkez Vaskirt deresi seki du-
varları inşaatı 500 

8 Ağrı Merkez - Kör çay ve Murat suyu 
taşkınlarının önlenmesi 150 500 (Şehir) 

9 Erzincan Güney Erzincan ovası sulaması 
(Girlevik ve Mercan suyundan) 600 5 000 

10 Gümü13ane Harşit deresi ıslahı 400 

11 Çoruh Hopa Arlıavi deresi ıslahı 150 

277 



SU İŞLERİ 
ll. Şubr Müdürlüğü 

Liste 2 
1955 Yılı İnşaatı Proğramı 

Muhammen 
Sıra keşfi Saha 
No. İli İşin beyanı lOOOTL. Ha. 

ı Kars Iğdır - Serdarahat barajı sulaması 
2. kısım inşaatı 4000 30 000 

2 .. 
Iğdır - Karasu sulaması 2. kısım 
inşaatı ıooo 7 000 

3 " Iğdır - Aras kıyı tahkimatı ve mü-
dafaası 500 

4 Erzurum Pasinler - Aras sulaması 2000 ıo 000 
5 " Oltu çayı ıslahı 500 

6 " Tapman ovası sulaması ı500 8 000 

7 Erzincan Tercan - Pekeriç ovası sulaması ı500 8 000 

8 Ağrı Doğubeyazıt bataklıklannın kuru-
tulması 1000 5 000 

9 Trabzon Maçka deresinin islahı 200 

ı o Gümüşhane Bayburt - Hart ovası islahı ve su-
laması 350 2 000 

Liste 3 

Erzincan Su İşleri ll. Şubı> 1\lüdiirlüğüne ait tapulu binalann listesi 

Sıra Tapulu olup Tapusunun 
No. Binanın adı olmadığı Tarihi No. 

ı !şletme binası Tapulu 25/ı/949 110/2/78 

2 Müdür evi 25/1/949 110/2/78 

3 ı No. lu lojman (iki daire) " 25/1/949 110/2/78 

4 2 No.lu lojman (iki daire) , 
25/ı/949 110/2/78 

5 Garaj ve bitişik ev " 25/ı/949 110/2/78 

6 Erzincan vaskirt deresi sa- " 26/3/951 115/140/52 
ngöl köprüsü bitiğinde ba-
ra ka 
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Sıra 
No. 

ı 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

ll 

12 

13 

14 

15 

Erzincan Su Işleri 11. Şube Müdürlüğünde 
Mevcut Makinalar Listesi 

~fakine ve> taşıt'ın nevi Çalıştığı yer 

J cep Lan d - Rover Kısım Mühendisliği (Erzincan) 
Jecp Villys - Over Kısım Mühendisliği (Iğdır) 

J cep Villys - Over Kısım Mühendisliği (Trabzon) 
J eep Villys - Over Kontrol teşkilatında 
Jeep Villys - Over Kontrol teşkilatında 
Jeep Pikap Kısım Mühendisliği (Erzurum) 
Jeep Pikap Şube hizmetinde 
Kamyon -Ford Şube hizmetinde 
Kamyon - Austin Şube hizmetinde 
Ekskavatör Rapicr 5/8 Erzurum Karasu ha taklığl 

2. Ks. inş. Müteah. 
kurutulması 

Ekskavatör Nilson-Korte 7/8 Bayburt Pülür çayı ıslahı inşaatı müte-
ahhitliğinde 

Ekskavatör Nilson-Korte 7/8 Erzincan ovası islahı ve terfi ile sulama 
in~aatı müteahhitliği 

Ekskavatör Nilson-Korte 7/8 Erzincan ovası islahı ve terfi ile sulama 
inşaatı müteahhitliği 

Ekskavatör Demag 2 Iğdır Başköy seddesi ve Arapkir malı-
muzlan inı::aatı müteahhitliği 

Buldozer - Skreyper Iğdır Başköy seddesi ve Arapkir malı-
muzları inşaatı müteahhitliği 

Erzincan Su İşleri ll. Şube 1\lüdürlüğünde yevmiye ile çalışan 
Tf'knik t'lemanlara ait liste 

Ad d 

ı 
1 

Yıllar 

1950 
1951 
1952 
1953 

Yk. Mühendis 
Fen Memuru 

Unvan 
Mezuniyet 

yılı 

1953 
1942 

Erzincan Su İşleri ll. Şube Müdürlüğüne a ağıda yıllar içinde gelen 
ve giden evrak miktarım gösterir liste 

Gelen evrak Giden evrak 
miktarı m.i.kbı.rı 

810 887 
894 962 

1408 1464 
1724 1868 

Liste 4 

Durumu 

Faal 
" , 

" 
" , 

" , 
ll 

, 

" 

ll 

, 

" 
, 

Yevmiye 
miktarı 

Lira Kr. 

29 29 
25 00 
Liste : 5 

Toplam 

1697 
1856 
2872 
3592 
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Su İşleri XIV. üncü Şube Müdürlüğü 

19 5 3 Yılı Faaliyet Proğramı 





Bolu Su Işleri XIV. üncü Şube Müdürlüğünün 1953 

Y1h Içinde Faaliyeti Hakkinda Rapordur 

Kocaeli, Bolu ve Zonguldak vilayetlerinin içinde bulunduğu Şubem.izin 1953 yılındaki ça
lışmalarını kısım kısım mütalaa edebiliriz. 

I - Etüt İşleri : 

1954, 1955 ve 1956 yıllan programına alın ması için Şubemiz aşağıya listesi çıkanlmış işleri 
teklif etmektedir. 

11'3. 

No. İşin ismi Keşübedeli 

1 - Adapazar ovası birinci kısım islahı 5000 
2 - Akyazı - Mudurnu çayı birinci kısım ıslahı 3000 
3 - Düzce - Efteni gölü kurutulması 2. kısım inşaab 800 
4 - Düzce - Küçük melen deresi islahı 750 
5 - Düzce - Aksu deresi islahı 300 
6 - Sapanca bahçeleri sulaması 750 
7 - İzmit bataklığı kurutulması 1. kısım inşaatı 700 
8 - Sapanca derbent bataklığı kurutulması 50 
9 - Adapazarı - Adliye, Akçay dcresi islahı 100 

10 - Düzce - Muhacir Taşköprü köyünün Melen deresi taşkın- 120 
larından korunması 

11 - Sapanca yan dereleri islahı 600 
12 - Düzce Elbis köyü sac_:malı dcresi islahı 50 
13- Gerede-Da yı oğlu deresi islahı 125 
14- - Se ben- Aladağ çayı islahı 120 
15 - Çankırı Kurşunlu mandi dcresi islahı 170 
16 - Çerkeş -Boya çayı islahı 200 
17 - Eskipazar Cıvaoğlu deresi isla.ln 80 
18 - Çaycuma Düz köyün Filsoy taşkınlarından korunması 150 
19 - İzmit- Bakırlı gölü kurutulması 70 
20- İzmit -Çayır köy ve Bekir dereleri islahı 250 
21 - Zonguldak - Ereğli içinden geçen rlere islahı 50 
22 - Düzce - Çilimli köyü içinden geçen derenin islahı 80 
23- Geyve - Karaçam köyü deresi islahı 30 
24- Gölçük _ Aydınbey deresi islahı 60 
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O- PROJE VE İNŞAAT lŞLERl: 

a) ı953 yılı programma alınmış olan Adapazarı- Arifiye kurutma kanalı islahı ile pamuk
ova 3. üncü kısım ikmal ve İzmit şehir içi yan dereleri ikmal inşaatlarında projeleri yapılmış ve 
ihale edilmiştir. 

b) İnşaatı devam etmekte olan işler: 

ı - Zongulda.kta Ulus - Karabük ve Kumluca dereleri islahı 

2 - Devrek çayı islahı 
3 - Devrek Çomaklar deresi ıslahı 

4 - Mudurnu der esi 

5 - Gerede - Dörtdivan ulusu islahı 
6 - Gölçük - Ulaşlı, Değirmen dere, Karamürsel - Tabakane dereleri !sı. 

7 - İzmit bataklığı yanderelerinden Kullar köyü -Kiraz deresi !sl. 

İnşaatları bitmiş ve muvakkat kabul muameleleri tekemınili etmektedir. 

8 - Düzce - Efteni gölü kurutulması ı. kısım inşaatı, Melen deresi yatak temizlenme
si ağaç kesilmesi ve tahkimat işleri. İnşaatının % 85 i bitmiş vaziyettedir. Birinci kısım eksik
lerinin tamamlanabilmesi için % 20 ilave inşaat ve bu ilave için gereken müddeti istemiş bulun
maktayız önümüzdeki mevsimde bu işde bitecektir. 

9 - Bolu - Büyüksu ve Mudurnu dereleri 1. kısım islahı 

10 - Yeniçağa gölü kısmen kurutulması ve mengen _ beşler kaynarca dereleri islahı. 

İnşaatlarınında henüz % 30 u yapılmış vaziyette olup bu iki inşaatta müteahhidin hakkı 
olan temdidi müddetler muamelededir. 1954 Temmuzunda Büyüksu ve 1954 Ekim sonunda da 
yeniçağa bitecektir. 

ll - Sapanca yan derelerinden Keçisarp ve Mahmudiye dereleri islah iş programına 

göre devam etmekte olan bu işin °'c: 70 i yapılmıştır. Müddeti içinde yani 1954 Temmuzunda inşa
at bitecektir. 

12 - Düzce-Asar suyu islahı inşaatı keşif dahilinde tamamlanmış fakat inşaatın bitme
si için o/n 20 ilave ve 28/2/954 tarihine kadar süre alınmıştır. Bu tarihte inşaat bitecektir. 

ı3 - Adapazan - Gökçeören bataklığı lmrutulması ve Dinsiz dere islahı ile Akyazı için
den geçen kanal yapımı inşaatımn r·c 20 si yapılmış vaziyette devam etmektedir. Normal müd
cteti içinde bitecektir. 

14 - Adapazarı- Arifiye kurutma kanalı ikmal ve islahı 

ı5 - Pamukova ana hendek işi ikmali yandereler islahı, Sakarya sahil tahkimi inşaatı 

ıs - İzmit şehir içi yan derelerinden Memeli dere ve Kelle dereleri islB..hı 

Yeni ihale edilmiş bulunan bu inşaatların tatbik projeleri hazırlanmaktadır. 

17 - Çaycuma - Burunkaya ve Bakacakadı arazilerinin Filyos çayı taşkınlanndan ko
runması bu sene Temmuzda ihale edilmiş bulunan bu inşaatm % 15 i yapılmıştır. Önümuzdeki 
mevsimde bitecektir. 
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18 - Sapanca yan dereleri islabı ve Sakarya Kumbaşı malımuzlan Müteahhidin i§i ter
ketmesi sebebiyle bu sene mukavelesi feshedilmiş ve yeniden yapılan ihalelere talip çıkmamış
tır. Kumbaşının vaziyeti tehlikeli olduğundan emaneten bu mahmuzlann yaptırılması karar
laştırılmıştır. İnşaatı hızla devam ettirmekteyiz. Sakaryanın feyezan mevsiminden evvel bu 
mahm uz ları tamamlıyacağız. 

19 - Bu işlerden başka Sakarya kenarında acele olarak tedbir alınması 18.zı.m olan 
Maksudiye ve Rüstemler köyleri seddelerinin yapılmasma başlanmış olup Şubat ayı içinde biti
rilecektir. 

3 - İşletme İşleri : 
Şubemiz ınıntıkasında henüz işletmeye açılmış sulama işi mevcut değildir. Ancak şube 

dahilindeki çalışmalarımızda lüzum duyulan teknik eleman, personel taşıt ve makina ihtiyaçlan 
ekli bulunan cetvelde gösterilmiştir. 

4 - Makine ve taşıt işleri : 
Şubemiz ınıntıkasında muhtelif işlere tahsis edilmiş bulunan makinalar muntazam olarak 

çalışmaktadır . Yalnız Nilsson korter marka ekskavatörlerde tarobur mili mukavemeti az oldu
ğundan eğrilmckte olduğu müşahade edilmiş ve bu batanın giderilerek tahsisi için merkez ma
kina şefliği mile bir yatak ilave edilmesine lüzum göstermiş olduğundan istenilen ilave yaptınla
rak ekskavatörün normal çalışması sağlanmışisede yapılan ilaveye lüzum kalmaksızın yedek 
mil göndereceğini bildirmiştir. Ayrıca Nilson korte tip 125 lerde çeki balatı bom'a sürtünerek 
aşınrnaya sebep olduğundan bom'a makara ilave edilmek suretiyle bu arıza giderilm.iş bulunmak
tadır. Esasen fabrika bu hatayı nazarı itibare alarak bilahare şubemize gelen tip 100 lerde ge
rekli tertibatı ilave etmiştir. 

Şubemizin makina ve taşıt araçlarının durumu aşağıda arzedilmiştir. 

Makinanın cinsi 

Jeep- Kaptıkaçtı 

J eep - Willis R. 027 
Land _ Rover R. 014 
Land - Rover R. 34 
Land - Rover R. 035 
Fort - Pikap R. 037 
Fort - Kamyon R. 15 
!nternational Buldozer. İ- H . 
Rapier - 423 Ekskavatör 
Weserhütte Ekskavatör 

Nilsson Korter Eska.vatör 
Typ 100 
Nilsson Korter Eskavatör 
Typ.125 
Nilsson Korter Eska.vatör 
Typ. 125 
Nilsson Korter Eska.vatör 
Typ. 100 
Nilsson Korter Eskavatör 
Typ. 100 
Nilsson Korter Eskavatör 
Typ. 100 

Umumi durumu 

Faal durumda 
Faal durumda 
Faal durumda 
Faal durumda 
Faal durumda 
Faal durumda 
Faal durumda 
Fn.al durumda 
Faal durumda 
Faal durumda 

Faal durumda 

Faal durumda 

Faal durumda 

Faal durumda 

Faal durumda 

Faal durumda 

Çalıştığı yer 

Şube müdürü emrinde 
Şube müdürlüğü emrinde 
Kayseri Su İşleri Md. de 
Şube ihtiyaçları için 
Şube Müdürlüğü emrinde 
Şube Müdürlüğü emrinde 
Şube Müdürlüğü emrinde 
Maksudiye seddesinde 
Püstemler seddesinde 
Yeniçağa gölü ]{anal hafriya
tında 

Yenk·ağa gölü kanal hafriya
tında 

Gökçe ören bataklığı kanal haf
riyatında 

Gökçe ören batakhğı kanal baf
riyatında 

Büyük su kanal bafriyatında 

Büyük su kanal bafriyatında 

Gökçeören bataklığı kanal baf
riyatmda 
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Şube merkezinde makina ve taşıtlann ta:nir ve bakımlan için aşağıda yazılı hususların 
teminine lüzum görülmektedir: 

1 - Taşıtlann bakım ve tamirlerinde ga raj ve lüzumlu alet olmaması dolayısile çok müş
külatla karşılaşılmaktadır. 

Gerekli bakım yapabilmek için şube m er kezinde 8 - 10 vasıta alabilecek bir garaja şiddet
le ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca Oksijen kaynak aparatı ve sair lüzumlu avadanlıklar temin 
edildiği takdirde mükemmel bir bakım ve ufak çaptaki tamirat yapmak imkanı hasıl olacak; 
bu suretle hem sürat ve hemde iktisat temin edilecektir. 

2 - Toprak kazı makinaları umumiyetlc bulundukları yerlerde tamir ve bakıma alındı
ğından bunlar için söyleyeceğimiz şeyler taşıtlarhakkında düşündüklerimizle aynıdır. Yalnız mü
teahhitlerde bulunan makineler için makina ta li matnamesinin alıkamma göre hareket edilmek
tedir. 

7 - İdari işler : 

Şubemizde halen aşağıda isimleri, tahsildurumlan, vazifeleri ve yevmiyeleri gösterilmiş 
olan 23 eleman çalışmaktadır. 

Mezuniyet Yevmiyt>si 
Adı ve soyadı Tah s ili tarihi Vazift>si Lira Kr. 

Ragıp Burat Y. Müh. Mek. 4/4/934 Kısım Müh. 45.00 
Nejat Enünlü !. T. ü. Diploma tıra- Kontrol 18.00 

vayyörü 
Selahattin Bilir Kondöktör rnek. 1924 Kontrol 15.00 
Nejat Tekemen !. Tek. Okulu Teknik- 1952 -1953 Kontrol yardımcısı 14.00 

er kısmı 
Osman Nuri Oskay !. Tek. Okulu Teknik- 1948-1949 Makine telmisiyeni 14.00 

er kısmı Ressam 
Gültekin Bora Güzel Sanatlar Aka- 1948 Ressam 10.00 

demisi Süsleme kıs. 
Cahit Canhasoğlu Erkek Sanat Enstitü. 195.2 Muamelat memuru 8.00 
Fettah Karabıyık Lise mezunu 1949 -1950 Ressam 7.00 
Şükrü Şenocak Erkek Sanat Ens. 1949-1950 Ressam 6.00 
Fehmi Tezeren Kuleli Askeri Lı.oe 1929 Ka tip 

(İstimlak işlerin) 
7.50 

Vural Çetinarslan Lise 3 
Mehmet Tüfekçi Lise 2 Sürveyan ve ressam 
Zeki Şeremetoğlu Ortaokul 1336 Sürveyan 7.00 
Nurettin Cebeci Sürveyan 6.00 
Ahmet Şenkuşçu Sürveyan 5.50 
Nusret Atay Sürveyan 5.50 

Emin Aydoğar Sürveyan 4.50 
Rahmi Sertal Sürveyan 3.50 
Şükrü Haçvuran Şoför 7.00 
Tahir Camcı Şoför 7.00 
Mehmet Baykarl Şoför 7.00 
Servet Tuncel Odacı 3.50 
Ahmet Kurtulan Oda cı 3.00 
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Listede ve ekli personel durumu cetvelinde görüleceği üzere Şubemizde bilhassa teknik 
eleman azlığı tasarladığımız işleri tahakkuk ettirmemize yegane engeli teşkil etmektedir. 

Şube muamelatındaki inkişafı hakkında fikir verebilmek üzere kuruluş tarihimiz olan 
20/6/951 den 1953 senesi sonuna kadar gelen, giden evrak durumu aşağıdaki cetvelde arzedil
miştir. 

Sene 

1951 (6 aylık) 
1952 
1953 

Giden evrak 

449 
1279 
1528 

Gelen evrak 

569 
1317 
1600 
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l!):l:l Faaliyet Raporu 

Cetvel No. : S 

ı Soh No. Markası -
1 Ekskavatör Wesarhitta 

--
2 Fort kamyon 

--
3 Station vagon jeep 

--
4 Jeep 

--
5 Jeep 

6 Jeep station vagon 

7 Jeep station vagon 

B Jeep station vagon 

9 Jeep station vagon 

10 Fort sedan 

11 Jeep 

12 Jeep 

--
13 Jeep 

14 Deniz motörü 

15 Su motoru 

-
16 Su motoru 

17 Su motoru 

--
1B Sandal motoru -19 Su motoru 

-
20 Su motoru 

GeUş 

1\lodeli tarihi 

952 29.6.953 

946 8 7.952 

947 8.7.952 

951 8 7.952 

951 8.7.952 

953 14.12.953 

953 1412953 

953 14.12.953 

953 14.12.953 

953 2B B.953 

953 14.12.953 

953 14.12.953 

953 14.12.953 

1938 1.7.952 

1937 1.7.952 

1937 1.7.952 

1952 2.4 1953 

1010953 

93B 1.7.1952 

939 1.7.1952 

15 inci ŞUBE MüDVRLüGtJ MEVCUT OTO DURmfUNU GÖSTERİR CETVEL 
28/12/1958 de d~ 

(Ek: 8) 

Kapasitesi Kilometresi PU\kaNo. Çalııttığı yer l\1 ü ı a. h a z a t 

-- -- -- Şube hududu dahili Dikmen deresi kuşaklama 
kanalında. 

3 Ton 9050 1102 Çubuk barajı 8/8/953 tarihinde yUz bini doldurup yeni motor degişmiştir. 

5 kişilık 1640 1121 Çubuk barajı Bir defa motor degişik iki defa motor tamir olmuş çalı§ır çok eski durumda 

3 > 29.062 1426 Şube emrinde faal durumdadır. 

3 ) 31212 1430 Şube emrinde faal durumdadır. 

5 ) 912 1701 İçme suları bürosunda Yeni dummdadır 

5 > 955 1714 Şube emrinde Yeni durumdadır 

5 ) 1056 1723 Şube emrinde Yeni durumdadır 

5 > 1200 1736 Yeraltı suları bürosunda Yeni durumdadır 

B ) 8750 1762 Seyhan Bürosunda Yeni durumdadır 

3 ) 925 1882 Reislik emrinde Yeni durumdadır 

3 ) 600 1728 Şube emrinde Yeni durumdadır 

3 » 605 1771 Şube emrinde Yeni durumdadır 

9 ) -- -- Çubuk Barajında 1/7/952 tarihinde Baraj işletmesinden devir alınmış faal durumdadır. 

-- -- -- Çubuk Barajında 1/7/952 tarihinde Baraj !§letmesinden devir alınmı§ Dinarnolu santrafİştir sabiti 

-- -- -- Çubuk Barajında 1/7/952 tarihinde Baraj !§letmesinden devir alınmış Dinarnolu seyyar 

-- -- -- Çubuk Barajında Tek silindirli 5 beygir kuvvetinde faal dummdadır 

-- -- -- Çubuk Barajında 7 beygir kuvvetinde olup yeni durumdadır. 

-- -- -- Çubuk Barajında Baraj işletmesinden devir alınmıştır. Silindir kapak ve eksozu çatlak. Dört sllln-
dlrll tekerlek üzerinde olan bu motor çalışmaz durumdadır. 

- - -- - - Çubuk Barajında Tck silindirli, bozuk durumda, santrafişi yoktur. 







Su Işleri Şube Müdürlerinin 18/ 1/ 1954 de 
Yapacaklara Toplantiya Ait 15. inci Şubenin 

Faaliyet Raporu 

Şubemizin, mevcut im.k8.nlar dahilinde, 1953 yılı zarfındaki faaliyeti aşağıdaki madde
lerde tafsil edilmiştir : 

A) 1954, 55, 56 Seneleri programlan için tanzim edilen cetvel ekleıımiştir. (Ek 2) 

B) Rasat işlerimiz: Şubemiz mıntıkası dahilinde E. 1. E. idaresince tesis edilr:niş 15 
adet eşel mevcuttur. Bunlara ricamız üzerine bir yenisi ilave edilmiştir. (Azdavay civannda) 

Bazı eşellerin maksada kifayet etmeyeceği (bir kısmının alçak sulan bir kısmında yüksek 
sulan ölçme imkarn olmayışı) adı geçen idare ile yapılan temaslarda belirtilmiş ve mümkün ol
duğu takdirde hepsinin yazıcı eşel haline sokulması ifade edilmiştir. ngili idare bütün bu husus
larışayanı şükran bir şekilde müsbet olarak mütalaa etmekte ve imkanlarını kullanmaktadır. 

D) Aletler: Şubemizin noksan Takeometrc ve Nivo, Mira, Çelik şerit ihtiyacı mevcut ele
manla teşkil edilecek postalara kifayet edecek kadar temin edilmiştir. Kavçuk sandal mevcut 
değildir. !ş hacminin artması ile mütenasip olarak daha bir takım alete ihtiyacımız olacaktır. 
Mevcutlarla durumlan ve ihtiyacımız ilişik listede gösterilmiştir. 

ll - Proje ve inşaat işleri : 

A) 1953 Yılı programında mıntıkamız dahilinde 25, 49 ve 50 sıra numaralarile üç mevzu 
ele alınmıştır. Ayrıca. müteferrik işlerden bir konu da ilave edilmiştir. 1953 ek programında ı ve 
11 No. lu iki mevzu daha ilave edilmiş. Son günlerde 54 programında derpiş edeceğimiz 2 konuda 
bu programa sokulmak üzere istenmiştir. Bunlardan ilişik cetvelde görülmektedir. (Ek 4) 
müteferrik programdan alınan iş ile 49 No. lu mevzu şubece ihale edilmiştir. 25 No. lu iş iki 
defa eksiltıneye çıkarılmış talip çıkmadığı için fiatlarda tahavvül yapmak üzere Reisliğe gön
derilmiştir. 50 sıra numaralı iş Reislikce ihale edilmiştir. Ek programındaki 1 sayılı iş proje ve 
ihale evrakı halen Reisliktedir. ll numaralı işin evrakı gönderilmek üzeredir. Ayrıca 54 progra_ 
mı iGin hazırladığımız iki mevzua ait proje ve evrakta halen Reisliktedir. 

A) Yapılmakta olan işlerimizin durumu: 

1 - Emir gölü regülatörü inşaatı : 

Bu inşaat 1951 programındandır. Bu sene ikmal edilmiş ve geçici kabul teklifi yapılmış 
komisyon teşkil edilmiş bulunmaktadır. 

2 - Dikmen deresi kuşaklaı:na. kanalı inşaatı : 

Bu inşaat 1952 programına dahil işlerdendir. 1953 iş mevsiminde bitirilmesi gerekmekte 
idi. Bazı sebepler ( exeavatörün geç verilişi gibi) dalayısile bu mevsim bitirilememiştir. önümüz
deki mevsim ikmal edilecektir. !hale bedeli 450142liradır bu güne kadar 1253251ira.lık iş yapıl
mıştır. 
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3 - Yerköy DelicP ırmağı islah ve sulaması birinci kısmı inşaatı : 

1952 programına dahil olmakla beraber bu sene ihale edilmiştir. Sözleşmeye göre 
15/11/955 de bitecektir. Hali hazırda programa göre arazi etüdleri ve projelerle iştigal edilmek
te olmasına rağmen bu işlerde henüz ikmal edilmiş değildir. 

4 - Taşköprü a.5a.ltı Ömürcc• l<öyü taşkından korunması işi 

1953 prograrrundanrur. Müteahhit işe başlamış ve projeleri hazırlamış ve ihzarat yapmı~
tır. Ayrllan (10000) lira ödcneği kullanacak riurumdadır. 

5 - Tosya Deli dc>rHıi islahı işi : 

1953 programındanrur. Proje ve ihzaratişlerinde meşgul olunmaktadır. (10000) T. L. 

6 - Fetbiye köyü taşkmdan koruruna işi : 

Müteferrik programdanrur. Her ne kadar bu mevsim bitirilmesi gerekmekte idi isede 
sözleşme evrakında vaki hataların tashihi sebebile işe başlama gecikmiş ve esasen istimlak mev
zuunda köylülerle vukua gelen ihtilaf sebebile projede de tadilat yapılması gerekmiştir. Mev
sim şartlan ve arzedilen sebepler dolayısile bu sene iş yapılmamıştır. Ödeneği tenkis ettiril
miştir. 

Diğer işlerimiz halen ihale edilmemiştir. 

Bunlann dışında Ankara lağım tesisatı inşaatından 3 4 ncü kısımların kesin kabulleri 
' yapılmış ve ayn bir ekiple kesin hesapları kontrolu yapılmaktadır. 5 nci kısım geçici kabulü ya-

pılmak üzeredir. Bu arada Kastamonu deresinde yapılan emanetişikmal edilmiştir. 

C) Halen inşaatı devam eden işlerimizde istimlak kararı alınmış olanlar yoktur. Sadece 
Dikmen kuşaklama kanalı güzergahı istimlaki evvelce Reislikce yapılmış olup bu husus Reis
liğe arz edilmiştir. Emir gölü regülatöründe istimlak edilen saha (9753) m 2 dir. Bunların rlu
rumlan ilişik listede gösterilmiştir. (Ek 5). 

m - İşletme işleri : 

A) Şubemiz bölgesinde Çubuk barajı ve Ankara ovası sulaması işletmesinde sulama için 
barajdan istenildiği kadar su verilmiştir. Halen bu işletmede ratasyon tatbik edilmcı"l.ektedir. 
Esasen sulama ücreti de alınmamaktadır. Baraj gölünün su kadastrosu yapılması bakımından 
bu yıl savak ve vanalarda muhtelif tecrübeler yapılarak abak ve cetveller hazırlanmıştır. Bu
nunla birlikte inşaatı bitmiş olan Emir gölü regülatörüde işletmeye açıldJğı takdirde Ankara 
ovasının mühim bir kısmını daha sulayabilmek imkanı sağlanacaktır. 

B) İE)letme ihtiyaç listesi rapora eklenmiştir. (Ek 6) mevcut olarak gösterilen eleman
lardan bazıları münhasıran bu iş ile ilgili olamayıp şubenin diğer işlerinde de çalışmaktadırlar. 

Emir gölü regülatörü işletmeye açılruğı takdirde şubede üç işletme mevcut olacaktır. 

C) Şubemizde sadece Çucuk barajı işletmesine ait binalar mevcuttur. Bunlara ait liste 
eklidir. (Ek 7) 

292 



D) Şubemizde sulu ziraat deneme istasyonu mevcut değildir. 

E) Barajdan verilen su ile bu sene sulanan sahadan bir lnsım arazi ekilinediği cihetle 
952 ye nazaran r;. 35 azdır. Miktarı 9416 dekardır. Sebze, meyve, yonca ve tarla sulaması ya
pılmıştır. Sulama balamından her hangi bir ücret ahnma.dığı cihetle neticeler hakkında resmi 
bir bilgimiz yoktur. Ancak <:ok verinıli neticeler alındığı müşahede edilmiştir. 

4 - l\lakina vt- taşıt işleri : 

A) Ştıbemizde mevcut makine ve taşıtlar ve bunların vasıfları nerede kullanıldıklan ili
şik cetvelde gösterilmiştir. (Ek 8) 

B) Şube merkezimizde piyasada her türlü tamir işinin yapılması mümkün olduğu cihet
le bu bakımdan bir müşkül ile karşılaşılmamakta.dır. Ancak mali bakımdan karşılaşılan güçlük
ler vardır bunlarında yeni teşkilatımızda halledilmesi mümkün olduğu düşünülmektedir. 

C) Makina talimatnamesinde bu güne kadar çubemizce bir müşkülata rastlanmamıştır. 

5 - Yer altı sulan işi : 

Şubemiz bölgesi içinde şimdilik yer altı suyu bürosunu ilgilendirecek vasıfta bir konu 
mevcut olmamakla beraber akar suyun sulamaya kifayet etmediği yerlerde yer altı suyundan 
faydalanmak surctile su temin etme mevzuu ile ilerde karşılaşmak mümkündür. (Taşköprü, 

Devrekkani ila gibi) 

Ancak bazı mıntıkalarda (ezcümle Kalecik ve Şabanözü) mevcut dere yataklarında su
yun yer altından ceryan ettiği ve bir yer altı bendi yapıldığı takdirde suyun yükseltHip istifade 
edileceği şeklinde taleplerle karşılaşılmaktadır. Bu mevzular için şubemizce (7) nci şubede mev
cut bir sondaj makinası istenerek yeniden işler bir duruma sokulmak üzere tamir edilmiş ve 
sondajlarla hidrojeolojik etüdler yapılmasına başlanmı~ isede sondaj makinesinin işler bir ha
le gelmesinden sonra mevsim ı:artlarının çalışmaya imkan vermemesi ancak bir tecrübe yapabil
memizi mümkün kılmıştır. 30 metreye kadar yapabileceğimiz bu sondajlarla bir çok taleplere 
cevap verebilcceğimizi belki de müsbet neticeler a.lacağımızı ummaktayız. 

7 - İdari işler : 

Şubcmizde Y. Mühendis, Mühendis ve Fen memuru olarak çalışan yevmiyeli eleman 
yok gibidir. Esasen fiilen şubemizde teknik eleman olarak 1 Müdür 1 Y. Mühendis ve birisi bu 
ay içinde tayin edilmiş olan 2 Fen memuru ve birde bu sene mezun olmuş yevmiyeli Y. Mühendis 
vardır. Bu bakımdan liste yapılmıya lüzum görülmemiştir. Bu yevmiyeli arkadaşımız halen ke
sin hesap kontrol postası başında çalıştırılmaktadır. 

Şube muamelatımız gün geçtikçe artmaktadır. 1/7/952 de kurulmuş olan şubemiz 52 yılı 
sonuna kadar (355) adet evrak gelmiş ve (231) i muamele görüp gitmiştir. 1953 yılında rapor 
tarihine kadar gelen (885) ve giden (704) dür. 

Raporumuzu bitinneden teknik eleman bulmak ve devamlı çalıştırmak hususunda kar
şılaşılan müşkülleri belirtmek faydalı olacaktır. Kanaatimizce teknik harem hazırlanması veya 
diğer meslek erbabına tanınan kanuni haklar misillfı meslek tazminatı vesaire gibi kolaylıklar 
sağlanması halinde hem maaşlı ve feragatli çalışan arkadaşlannıızın teşkilatımızdan aynima
lan önlenecek ve bu günkü hayat şartıanna göre rahatlıklan sağlanacak ve hemde yevmiyeli 
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ve ücretli çalışan bir çok arkadaşımız teşkilatımıza bağlanacak dolayıaile maaş, (D) cetveli 
ücretli (E) cetveli ücretli yevmiyeli gibi muhtetelif şekiller ortadan kaldırılarak maddi ve ma
nevi bir huzur ternin edilmiş olacaktır. 

Bundan başka şubeler nuntıkasında yapılan meslek bakımından enteresan işlerin diğer 
şube elemanlannca tetkiki için gerekli broşürlerin hastınlması ve gezilerin tertibinin bir usul 
ittihaz edilmesi çok faydalı olacaktır. 

29-4 

Rapor saygı ile sunulur. 

Ek: 

12 adet cetvel 

1 Kroki 

Su İşleri 15. inci Şube Müdürü 

Orhan GÖNCt)'oGLU 



15 lNCt ŞUBE 1958 FAALİYET RAPORU 

Cetvel N o. : 1 Ek: 
İşletme binaları (28/12/1958 durumu) 

Bina cinsi D n ş n N o E L E R 

1 İşletme binası 

2 Lojmanlar (3 çift) 

3 Eski şantiye barakası (2 adet) 

4 Karakol 

s Arnele BarakB.Bl Baraj koruma. istimlA.k sahası içinde oldutundan tapulan 

6 Anbar ve Demirhane yoktur. Ancak bunlardan 2 ve 3, 9 sıra No. lannda gösterilen 

7 An bar 
binalar milli emla.kçe kiraya ba.g-lanmıştır. 

---
8 Umumi helA. 

9 Gaz in o 

10 Göl bekçi kulubesi 

11 Kayıkhane 
Hiç bir kayda. tesadüf edllmemlııtir. 

12 4 adet savakçı evi 

NOT : tstlmlA.k sahası içinde ayrıca 2 bekçi kulubesi, ı kayıkhane, ı bahçe malzemesi 
anban yapılması dUşUnillmektedir. 
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1954 Yılı Su İşleri Miidiirleri Toplantısı 

Münasebetiyle Hazırlanan Rapor 





Su işleri 24. üncü Şube Müdürlüğü 1953 Y1h 

Faaliyet Program• 

Kuruluşunun 2. inci yılına girmiş olan Denizli şubemiz; Büyük MenderesinFeslek Regüla
töründen menbaa doğru kısmi, Dalanan ve Kocaçay çaylarıyle Büyük, küçük münferit göl, çay 
ve dere havzalannı içine alan (30) bin Km. 2lik sahaya şamildir. 

Geniş imkanları ve hususu ile çeşitli mevzulan bulunan bölgemizin bize duyurabilen ve 
bilmünasebe mahallinde görülenler incelenmiye tabi tutulmuş isede imkansızlıklar dolayısiyle 
göremediğimiz daha bir çok mevzular olduğuna eminiz. Geçen yılda da olduğu gibi bu yılda da 
maalesef bölgenin bütün mevzularını aksettiremeyeceğiz. 

Bahsettiğimiz imkansızlıktan kastimizin elemansız olduğuna işaret etmek faydalı olur. Bu 
Sebeptendirki, şubenin ilidasından bu tarafamın tıkamız dahilinde olup Muğla Vilayetini ilgilen
diren işlerimiz Aydın şubesince ve Dinar kazasına ait "Leylek deresi islahı" işimiz Konya şube
since tedvir edilmekte ve denetlenmektedir. 

Şubat 953 döneminde diplomasını alacak bir Y. Mühendis ile bir fen memurundan ibaret 
halihazır teknik kadromuz durumumuzu izaha kafidir. 

Denizli Şirin ve geçim imk8.nlan bol bir Ege vilayeti olmasına rağmen eleman ellietinden 
yıldızı parlak değildir. Tek tük tayinleri yapılanlar bir kaç ay çalıştırtan sonra dışandaki cazip 
menfaatlara kapılarak aynlmışlardır. Garip olan budur ki; bu elemanların hemen hepsi Deniz
Iide iş bulmuşlardır. Su İşleri gibi diğer işleride hazırlanmış olan Denizli mühim bir iş merke
zi haline gelmiştir. Daha bir çok teknik elemana kucağını açmış olarak beklemektedir. 

Bütün bu elernansızlığa rağmen başta sayın Reisimiz olduğu halde bütün merkez teşkila
tı arkadaşlar her yönden bizi destekiemiş ve azami müzaheretlerini esirgememişlerdir. İnkar 
cdilemiyen bu hakikat karşısında çalışamadlk,yapamadık diye kendimizi eksikli bulmaktayız. 
Huzurunuzda teşekkürü bir borç ve bir vazifebiliriz. 

Bu kısa mukaddemeden sonra gündem sırasiyle şubemize ait işlerin izahına geçiyoruz. 
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I) Etüt işleri : 

b) 1954- 1955- 1956 proğramları için teklif edilen mevzular, tercih sırasına göre sıra
lanmıştır. 

Sıra 

300 

No. Kazast 

1 Acıpayam 

2 Çal 

3 Denizli ve 
Sarayköy 

4 Dinar 

5 Denizli 

6 Acıpayam 

7 Tavas 

8 Tavas 

9 Çameli 

10 Dinar vc
Sandıldı 

11 Sandıkh 

12 Sarayköy 

13 Ulubey 

14 Denizli 

15 Denizli 

16 Sarayköy 

17 Buldan 

18 Çivril 

19 Dinar 

20 Uı:ıak 

21 Acıpayam 

22 Acıpayam 

23 Tavas 

İşin b~yan 

Kelekçi ve Kumavşar sulaması 2. nci kısım . 

Hançalar sulaması 2. nci kısım 

Çürüksu sol ve sağ sahil sulaması ıslahı ile Kak
lık ovası drenajı 

Baı,makçı sel bendinin onarılınası 

Kaklık köyünün Kuruin deresi taşkınından ko
runması. 

Akalan köyünün ve arabiainin Değirmen deresi 
taı:ıkınından korunması. 

Kızılyer gölünün kurutulması 

Mcdet ve Solmaz bataklıklarının kurutulması. 

Kızılyaka köyü gölünün kurutulması 

Dombay, Çölovası ve Sandıklı ovalarının ova ha
ritalarının alınması (50000 Ha) 

S::ı.ndıklı köyleri arazilerinin Kızılçay taşkının· 

dan korunması. 

Tekke ve Geren bataklıklarının kurutıılması. 

Hasköyün Hamamdere mevkiindeki bataklığının 
kurutulması 

Kocadere köyünun Kocadere taşkınından korun
ması. 

Çardak köyünün su boğazı deresi taşkınından ko
runması. 

Köprübaşı köyünün taş dereı:ıi taşkırundan korun
ması. 

l\Ierkez- arazisinin Karadere ve içme çayı taşkın
larından korunması. 

Merkez - Söğütçük ovasının drenajı 

Çölovası arazisinin Kovkaç deresı taşkınından 

korunması 

Merkez - Sel deresinin islahı 

Kumavşar köyü sol ve Kelekçi l<öyü sağ sahil su
laması. 

Kızılhisar Yayla suyunun ovaya akıtılması. 

Merkez -Bağlar arası arazisinin kış suyu ile su
lanması ve dere islahı 

Keşfi 

100 TL. 

150 
60 

4500 

30 

50 

250 

100 
150 

50 
300 

250 

50 
50 

100 

140 

40 

120 

150 
150 

200 
400 

100 

200 



N O T: 

ı - Denizli vilayetine bağlı kazalar : Sarayköy, Buldan, Çal, Çivril, Tavas, Acıpayam, 
Çameli. 

2 - Afyon vilayetiııe bağlı kazalar : Dinar, Sandıklı. 

3 - Uşak vilayetine bağlı lcazalar : Kuyucak. 

Umumi listede yazılı bazı işler, Yenice -Sarayköy sulaması ı. inci ve 2. inci kısım, Işıklı 
gölü 3. üncü kısım ve Çürüksu sol ve sağ sahil sulaması ve Kaklık ovası ıslahı, Yassıhöyük 
bataklığının kurutulması ve yan derelerio ıslahı işleri meyanında düşünüldüğünden 954 ila 956 
proğramlarına dahil edilmemiştir. 

c) Rasat İşleri : 

Mıntakamızdaki rasat işleri Elektrik Etüd İdaresi tarafından yaptmldığından bu sahada 
faaliyetimiz yoktur. Bununla beraber bu yıl içinde bazı göl ve çaylarda rasat tesisleri kurmağı 
düşüıımckteyiz. 

A) YapıJmakta olan işler hakkında izahat : 

Işıklı Gölü 2. inci kısun inşaatı : Müteahhit Latif Sepil'in taahhüdü altında bulunan bu 
inşaatın ihale bedeli ( 2.043.698) lira (72) kuruş olup bilahare % 3 ilavei keşif yapılmıştır. Mü
teahhide en son istihkak dahil ceman (1.914.881) lira (98) kuruş, inşaat ve imalat bedeli öden
miştir. Kati kabul için teklif yapılmıştır. 

Sarayltöy sulama şebekesi ıslahı ve yer altı suyu drenajı inşaatı : Müteahhit Hasan As
lan Barut'un taahhüciü altında bulunan bu inşaatın ihale bedeli (664.405) lira (56) kuruş olup 
bugüne kadar ihzarat, inşaat ve imalat bedeli olarak ( 404.366) lira (09) kuruş ödenmiştir. 

15/12/1953 tarihinde ikmal edilmesi sözlesme icabı olan bu inşaat bazı mücbir sebepler
den dolayı bitmemiştir. Bu inşaata dahil Sarayköy drenaj işi tamamlanmıştır. 

Yenict• - Sarayl{öy sularnası 1. inci b:ısrm inşaatı : Müteahhit Cahit Efe ve Remzi Arun 
Yapı Evi Kollektif Şirketinin taahhüdü altında bulunan bu inşaatın ihale bedeli (2.915.440)) 
lira (00) kuruş olup bugüne kadar ihzarat, inşaat ve imalat bedeli olarak ceman (352.288) 
lira (53) lmrul) ödenmiş ve ayrıca .295.098) lira (18) kuruş avans almıştır. 

İnşaatın bugünkü seyri tatmin edici değildir. Müteahhit henüz makinelerinin revizyo
nunu bitirip işe koyamamıştır. 954 senesinin da h?- verimli olmasını temenni ederiz. 

Acıpayam bataldığı lrurutulıııası ve Bozdoğan - Aıl<ray malımuzları inşaatı : Müteahhit 
Hilmi Ecer'in taahhüdü altında bulunan bu inşaatın ihale bedeli (583.755) lira (28) kuruş olup 
bu güne kadar ihzarat, inşaat ve imalat bedeli olarak (641.270) lira (26) kuruş ödenmiştir. 
% 20' fazıasiyle yaptırılmış olan bu iş 15/11/1953 tarihinde bittiğinden muvakkat kabulü tek-

lif edilmiştir. 
Sarayköy - Burhaoiye, Gedikli, Duacı.IJ dereler ıslahı ile Kabaağaç Hamam Bataldığı ku-

mtulması in aatı : Müteahhit Ahmet Kırdar'ın taahhüdü altında bulunan bu inşaatın ihale be
deli (101.683) lira (20) kuruş olup bilahare o/o 19.968 ilavei keşif yapılmış ve son istihl{ak ile 
inşaat ve imalat bedeli olarak müteahhidine (115.669) lira ( 48) kuruş ödenmiştir. Geçici ka-

bulü yapılmı, ştır, . ' ,, 
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Acıpayam - Kwnavşar ve Kelek~i sulamasiyle, Yatağan deresi ısıaıu inşa.atı : Müteah
hit Hasan Arslan Barutun taahhüdü altında bul u nan bu inşaatın ihale bedeli (281315) lira (84) 
kuruş olup %- 19.79 ilavei keşif yapılmıştır. Bugüne kadar ihzarat, inşaat ve imalat bedeli ola
rak müteahhidille (222188) lira (85) kuruş öd enmiştir. İnşaat iş proğramına muvazi olarak 
devam etmiştir. 

Çal - Haıı~ar sulama ka.n.a.h ile Kaldık - Alikurt deresi ısl&lıı inşaatı : Müteahhit Ha
san Arslan Barut'un taahhüdü altında bulunan bu inşaatm ihale bedeli (266489) lira (34) 
kuruş olup % 19.95 ilavei keşif yapılmıştır. Bugüne kadar müteahhidine (263327) lira (99) 
kuruş ihzarat, inşaat ve imalat bedeli olarak ödenmiştir. İnşaat iş proğramına muvazi olarak 
devam etmiştir 

Acıpayam Ovası ve Salda gölünün harita alınması işi : 18/8/1953 tarihli sözleşme ile 
müteahhit Sait Karabeyoğluna bağltıanmış olan bu işin ihale bedeli (76128) liradır. Halen is
tikşaf icrasiyle nirengi işaretlerinin tesisleri ikmal edilmiş durumdadır. Müteahhit istihkak al
mamıştır. Faaliyet iyidir. 

Dinar - Çal ovasında nirengi tesisi : 23/10/1953 tarihli sözleşme ile müteahhit Sait Ka
rabeyoğluna bağıtlanmış olan bu işin ihale bedeli (84924) liradır. Halen istikşaf icrasiyle ni
rengi işaretleri tesisinde çalışılmaktadır. Müteahhit istihkak almanuştır. Faaliyet iyidir. 

Tavas ovası lıaritasmm almmast : tkinci defa ihaleye çıkarılan bu işin ihale edilip edil
mediği bilinmemektedir. 

Acıpayam - Kumavşar köyünün selden korwıması : 25/12/1953 tarihli sözleşme ile mü
teahhit Hasan Arslan Baruta bağıtlanmış olan bu işin ihale bedeli (18667) lira (00) kuruştur. 
28/2/1953 tarihinde bitmesi lazımdır. Müteahhit hazırlıklara başlamış olduğundan bitirilmesi 
mümkündür. 

3 - İşletme İşleri : 

a) 1953 yılı sulamasında ilk defa olarak Denizli - Sarayköy - Çürüksu sol sahil sulama
sma ratasyon tatbik edilmiştir. Alışılmamış bir şekil olmasına rağmen halkın büyük bir kısmı 
memnun olmuştur. Senenin çok yağışlı geçmesiyle fazla ekin yapılamamasından ne dereceye 
kadar su tasarrufu olduğunu tahkik edemedik. Bu münavebe sayesinde dairenin ve halkın da
ha müsait şartlada karşı karşıya kaldığı muhakkaktır. 

b) Şubemiz romtakasında bulunan işletmeler için Iüzumlu personel, taşıt ve makina ihti
yaçları cetvelindeki sütunianna geçirilerek be lirtilmiştir. 

c) Şubemiz bölgesi dahilinde yapılmış ve yapılmakta olan binalara ait liste aşağıya çı

karılmıştır : 
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Binanın nev'i 

Savakçı evi 
Savakçı evi 
Savakçı evi 
Savakçı evi 
Bekçi evi ( 4) 

Daire binası 
Lojman (5) 
Atölye ve garaj 

Bulunduğu yer 

Işıklı Gölü Regl. 
Eöceli Regl. 
Akhan Regl. 
Yenice Regl. 
Ahmetli, Gölemezli, Ada Tosun
lar köylerinde 
Denizli 
Denizli 
Denizli 

Tahsis edildiği hizmet 

Regülatör savak memuru 
Regülatör savak memuru 
Regülatör savak memuru 
Regülatör savak memuru 
Kanalcılar için 

Daire 
Memurlar için 
Şube ihtiyaçlan için 



Bunlardan ilk üç savakçı memur evinin inşaatı bitmiş ise de kati kabulleri yapılmadığın
dan ve diğerleri de hali inşada bulunmalanndan tapulan yoktur. 

d) Şubemiz bölgesinde sulu ziraat deneme istasyonu yoktur. Sarayköyde bir tali istas
yon kurulacağı muhtelif vesilelerle öğrenilmiştir. 

c) Yapılmakta olan Denizli - Sarayköy sulamasının 1952 ve 1953 de sulanan miktarları 
şöyledir : 

Senesi 

1952 
1953 

Pamuk 

36940 
28346 

Buğday 

6935 
1170 

Mısır 

1092 
1320 

Susam 

861 
1420 

Sebze 

1197 
1518 

Bunun tetkikinden de anlaşılacağı üzere pamuk ve buğday ekiminde bariz bir eksilme 
vardır. Buda senenin yağışlı geçmiş olmasından ileri gelmektedir. 

4) Makine ve taşıt işleri : 

a) Makine ve taşıtlann istimal yerleri cetvelde gösterilmiştir. 

~lakiııa ve taşıtın beyarn Mevcut adedi 

Ekskavatör (Demag) 4 

Buldozer (Vender Şampion) 1 

Motopomp 1 
Jeep arazi otosu (2. Land Rower, 
5. Wıllys) 7 

Station Vagon 1 
Kamyon (3. tonluk Ford) 1 

lstimlak yerleri 

(2) Işık.lı gölü 2 inci müteahhitliğinde, 

(2) Acıpayam bataklığı müteahhitliğinde. 
Işıklı gölü emanet inşaatında. 

Denizli - Sarayköy işletmesinde. 
(1) Merkez, (1) Sarayköy işletmesi, (1) Ye
nice inşaatı kontrol, (1) Işıklı manzumesi, (1) 
Acıpayam kont., (1) Etüd, (1) Harita işleri 
kontrol servislerinde. 

Merkez servisinde. 
Etüd ve müteferrik işlerde. 

Yukanda mevcudu bildirilen Ekskavatörlerden ikisi, Işıklı gölü 2nci kısım inşaatı mü
teahhitliğinde teslim edilmek üzere revizyonu yapılmaktadır. Revizyona müteakip Işıklı gölü 
çekidek seddesi tamamlanması inşaatında çalıştınlacak.tır. 

Diğer iki Ekskavatör, Acıpayan bataklığı müteahhitliğinde olup hali faaliyettedir. 

Reislikce tensip buyurduğu takdirde, ikisini Işıklı gölü 3 Ks. inşaatına, Birisinin Yassı
hüyiik bataklığı ve yan dereler ıslahına, birisininde Yenice - Sarayköy sulaması 2 nci kısım 
inşaatına verilmesini düşünüyor ve teklif ediyoruz. 

Jeep arazi otolanmızm durumu iyi olup şimdilik ihtiyacımızı cevap verecek adettedir. 

üç tonluk Fort kamyonu Aydın Şubesinden devren teslim alınmış ve bilahare yarım mo
tor değiştirilmek suretiyle iyi işler bir hale sokulmuştur. 

b) Makine ve taşıtların tamirlerinde bilhassa yedek parça bulamamaktan sıkılmakta

yız. Piyasadan tedarik edilebilenlerini hiç birmüşkülat çekmeden temin etmekteyiz. Vasıtala
rımızın yeni ve devamlı bakılmasından şimdiye kadar dışan tamirhanelerine pek fazla ihtiya-
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cımız olmamıştır. Yeni yapılmakta, olan !şletme binalan meyanında bir de Atölye düşündü
ğümüzden ilerideki bütün ihtiyaçlanm.ızı karşıtayacağını ümit etmekteyiz. Bu at5lyeye ihtiyaç 
görülen makine, alat ve edevatı peyder pey temin ve tedarik ediyoruz. 

Gerek makinalar ve gerekse taşıtlar için yedek parçalar temini başta gelen derdittıizdir. 
Bilhassa İngiliz Jeep arabalarının ve ekskavatörlerlu orijinal parçalan piyasada bulunmamak
tadır. Bu gibi makine ve taşıtlar için toptan yedek parça mübayaa edilmesini ve şubelere tevzi
ini teklif ediyoruz. 

c) Makiııa. Talimatnamesi : 

Madde : 2- 7, 12 ve 16 hükümleri umumiyetle nazari kalmaktadır. İdareden ternin olu
nan yedek parça bedellerini ilk istihkaktan değil, daha pratik olacağı kanaatiyle idarenjn iste
diği zaman kesmesi şeklinde değiştirilmesini teklif ediyoruz. 

Madde : 4 de istenilen yedek parçalann nelerden ibaret olduklannı tasrili ederek mutla
ka yerine getirilmesi için müeyyide konsun. 

Gerek bu yedek parçaların temin edilmesinden ve gerekse her hangi bir suretle makina
ların muattal bırakılmasından ve mes'uliyeti müteahhide ait olduğu söylenen zarar ve ziyan ne 
olabilir? Bunun açıkça ifade edilmesi iki taraf içinde faydalı olur. 

Ekseriya, orjinal parçaların bulunmadığı hallerde kırılan veya aşınan parçalann yerli 
fabrika ve atölyelerde eskisine göre yaptınlacağından bunlar için ayrıca rnüteahhitlikçe hazır-

' lanan projenin idareye tasdik ettirilmesine luzurn yoktur. Zira, yerine takılınası sırasında 

kontrol nezaret edecektir. 
Madde : 12 de istenilen seyyar veya sabit atölyenin kurulmaması halinde müteahhidi

ne ne gibi cezai tneyile tatbik edilecektir? Küçük işierede şamilrnidir? Bu hususun pratik bir 
halde tatbikini sağlamak için bir tedbir alınması yerinde olur. 

Madde : 16 da ,istenilen evsaf ve ehliyette eleman bulmağa imkan yoktur, az bir zaman 
yağcılık yapanları operatör olarak kullanmak hern<:m hemen zaruridir. 

5 - Yeraltı Suları : 

Şubemiz ınıntıkasında yeraltı suyu konusu ile ilgili faaliyet yolttlir. nerideki faaliyetleri
mize hazırlık olmak üzere Acıpayan ovası ve Salda gölü, Tavas ovası ve Çivril ovası haritaları al
dırıJmaldafur. ,Ayni rnaksatla, Sandıklı ovası, Çöl ovası ve bombay o'V'asi htı.ritalahnih da aldı-

~ ' ' i ı j ' ' 1 rılmasını düŞünmekteyiz. · ' 
Şubemiz ınıntıkasında olan ve yukarıdasaydığm~ız ovalarda şimdide~ 'tecrUbe kuY-uları 

açtırılmaın faydalt 'olur. Mahalli ve mevzii kaynaklar yeraltı suyundan isilladeyi . teyit eder 
emarel~d,ir, 

ni 1,. •. 

7 - İdari' işler : 1ı.' ,? •ı rı ,.- ll l • !ı 1 ·yrrl' J~ı ı . ,• ' 

Şubernizde halen çalışmakta olan yevmiyeli elernanların Jnvanları ve mezuniyet yıJları 
ilc ahnakta oldukları yevmiye miktarlan cetveld€' gösterilnuştit : 

Sıra N o. Atlı< ve Soyadı ı lJnvanY ır c ,. , 
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Cavit .A,rıbal 
ır! ı 1 •• ~ ,. ı ı ıl 1 rıı 

' ' • 1 " ( ·' d ı 
;Ferruh }3üy\ikaypın Fen M;e. 
Emin Akın Orman Müh. Muavini 

V ev.ıtıiyesi 

19.00 
lti 

ıs.o6 
ıj[ 

18.0ô 
ı;! 

1953 Şubat döneminde bi-
. , f ! 

t 
tirmiş olacaktır. 
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Şubemiz 1/7/1952 tarihinde ihdas edildiğinden iki senenin muamelat mukayesesini ya
pamıyacağız. Yalnız, bir fikir vermek üzere cetvelde 1952 den 7 aylık ve 1953 tamam olarak 
gösterilmiştir. 

Sene 

1952 
1953 

Gelen evrak 

1262 
2565 

Giden <'Vrak 

1014 
2015 

Düşünceler 

7 aylık 
12 aylık 

1953 Su İşleri Müdürleri toplantısı münasebetiyle istenilen ve Şubemizi ilgilendiren işler 
hakkında izahat, mütalaa ve kanaatımızı havi işbu rapor tarafımızdan hazırlanmıştır. 

Su İşleri 24. üncU Şube MUdUrU 

Yüksek Mühendis 
İbrahim KÖSE 

İmza 
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Su İşleri 32. inci Şube Müdürlüğü 

19 5 3 Yılı Faaliyet Programı 





Su Işleri 32. inci Şube Müdürlüğünün Yllhk 
Faaliyeti Hakkinda Rapor 

Su İşleri Reisliğince her sene yapılması mutat olan ve bölge faaliyetini inceliyen top
lantıda, bölgemiz çalışmalarını belirtecek olan rapor Reisliğin 2/12/1953 tarih ve 4/21577 sa
yılı emirlerine uygun olara]{ tanzim edilmiş olup saygı ile sunulur. 

a) 1954 yılı proğramma dahil edilmesi lazım gelen işler şunlardır : 

ı - Darnsa Barajı ilave inşaatı, 

2 - Mamasın Barajı, 

3 - Kayseri Karasaz Bataldığı 2. kısım inşaatı, 

4 - Hisarcık sulaması, 

5 - Uzunyayla sulaması 2. kısım inşatı. 
6 - Kölete bataklı,ğı kurutulması, 
7 - Develi menbalanndan bahçe sulaması. 

1955 ve 1956 yıllan proğramlanna alınması lazım gelen işler şunlardır : 

ı - Develi Sultan Sazlığı Bataklığı kurutulması ve sulamaları, 

2 - Zamantı sulamaları, 

3 - Eski ve Yengümüş köyleri sulamaları, 

4 - Seyfe sulaması. 

Yukarıda görüldüğü veçhile, Şubemize intikal eden mevzuların ekserisinin ilk raporla
rının bulunmaması sebebiyle rantabl olup olmadıklan dahi bilinmemektedir. Henüz tetkik edil
memiş mevzulardan, raporlan hazırlananlara nazaran daha önemli işlerin bulunabileceği göz 
önünde tutularak şimdilik yukarıda bahsedilen dört mevzu konuşulmuştur. 

1955 ve 1956 yılına ait proğrama ilavesi icabeden diğer işlerin, 1954 yılında tetkik ede
bileceğimiz mevzular da nazarı itibar alınmak suretiyle, gelecek seneki toplantıda tesbit edil
mesi uygun görülmüştür. 

c) Rasat İşleri : Şubemiz bölgesi dahilinde 9 adet seviye rasat istasyonu mevcuttur. Ay
rıca iki rasat istasyonu bu sene E. 1. E. İdaresine devredilmiştir. Teknik eleman kadromuz 
gayri kafi olması dolayısiyle bu rasatlar kıymetlendirilememiştir. Eleman temin edildiği takdir
de bunun kısa bir zamanda kıymetiendirilmesi kabildir. 

Şubemize akseden mevzular bir tararnaya tabi tutulduldan sonra lüzumlu yerlerde ye
niden rasat istasyonları kurulacaktır. 

A) Yapılmakta olan işlerimizin durumunu sıra ile gözden geçirelim : 

ı - Niğde - A]{saray Saz Bataldığı Kurutulması 1. inci kısım inşaatı : 

!şin ihale bedeli 519720.60 lira olup verilen süre uzatırnma göre 304/1954 de ikmali ge
rekmektedir. 21/12/1953 de hazırlanan en son istihka ]{ ile müteahhide 381243.85 lira öden-
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miştir. Mevsim dolaYJsiyle bölgemiz dahilindeki bütün işlerin dunnasma mukabil yalnız bura
da çalışılmaktaclır. İşin zamanında ikmal edileceği tahmin edilmektedir. 

2 - Kayseri - Karasaz Bataklığı kurutulması inşaatı: 

İlıale bedeli 514871.81 lira olup ayrıca % 20 ilave yapılmıştır. Verilen süre uzatımına 
göre 318/ 1953 de ikmali icap eden bu iş halen pek cüzi noksanlarla tamamlanmış durumda
dır. 

3 - Uzunyayla. sulaması 1 inci Jasım inşaatından Kazancık kanalı sınai yapılan ve Altı
kesek Bataklığı kurutulması: 

İşin ihale bedeli 177093.00 liraclır. Aclı geçen işin bu para ile ikmali mümkün olm.aclı
ğından müteahhidin mukavelesi feshedilmiştir. 

4 - Ürgüp- Darnsa Toprak Barajı ve Avanos istinat duvarı inşaatı: 

İşin ihale bedeli 1010328.00 liradır. Avanos sahilinin korunması için yapılan 13 adet 
malımuz ikmal edilmiştir. Malımuzlar çok kısa zamanda vazifesini yapmış olup bu iş mahal
linde görülmeğe değer bir durumdadır. 

Baraj gövdesinde kullanılacak topraklara ait tecrübelerin geç neticelenmesi sebebiyle 
baraj inşaatı bir hayli gecikmiş durumdaclır. 

5- Niğde- Aksaray ovasında 1/5000 ölçeWi nirengi şebekesi tesisi işi : 

İlıale bedeli 254880.00 lira olup 54000 liralık % 20 ilave yapılmıştır. Uçuşa hazırlanmış
sa da tayyare tahsis edilmediğinden uçuş yapılamamıştır. Mukaveleye göre işin 1/6/1954 de 
tamamlanması icap ederse de % 20 ilaveden dolaYJ ayrıca temdidi müddet verilmesi gerekir. 

6 - Viranşehirden - Yeniceye kadar Zamantı sulama sahasında harita alıruna işi : 

İşin ihale bedeli 59400.000 liraclır. Arazi işleri ikmal edilmiştir. Mukaveleye göre işin 
müddeti 30/9/1953 de sona ermiştir. Müteahhit müddet temdidi talebinde bulunmuşsa da bu hu
susta henüz bir karar alınamamıştır. 

7 - Topaklı köyü sedde ve kanal inşaatı : 

İlıale bedeli 149500.000 liradır. Mukavelesine göre 15/11/1953 de ikmali icap ediyordu. 
Şimdiki halde işin % 50 si yapılmıştır. Bu durrum karşısında geri kalan kısım ancak 1954 de 
tamamlana bilecektir. 

3 - İşletme İşleri : 

a) 1953 YJlı sulamalarında ratasyon cetvellerinin ne dereceye kadar tatbik edilebildik
leri ve elde edilen neticeler hakkında izahat istenilmekte ise de işletmesi Şubemizce yapılan su
lama şebekesi yoktur. 

b) Gebere Barajmda bir işletme binası mevcuttur. Tapusu henüz alınmamıştır. 
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4 - Makine ve taşıt işleri : 

a) Şubemiz bölgesinde iki Nilsson Korter bir Demag, bir Ruston Bucyrus Ekskavatör, 
bir Inter Skraper ve bir adet Yender - Skreper mevcut olup bunlar çalışabilir durumdadır. 

Nakil vasıtası olarak 3 Willıs Jeep, 2 Land - Roover bir Pikap ve bir kaptı kaçtı mev
cuttur. Bunlardan 2 Jeep ile kaptı kaçtı Şubemize yeni gelmiştir. Diğerleri ise sık sık anza 
yapmalda mütemadi tamir ve bakıma ithiyaç göstermektedir. 

Makina ve taşıtlann çalıştıklan yerler aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir : 

Makina veya taşıdın cinsi Adedi Çalıştığı yer 

Nilsson Korter Ekskavatör 2 Ürgüp - Darnsa Barajı 

Demag Ekskavatör ı Aksaray Saz Bataldığı 

Ruston Bucyrus ı Kayseri Karasaz Bataklığı 

Inter - Skraper 1 Ürgüp - Darnsa Barajı 

Yender - Skraper 1 Ürgüp - Darnsa Barajı 

Kaptıkaçtı ı Şube Merkezinde 

Jeep ı Saz Bataldığı ve 8opaklı Kontrol Mühen-
disliğinde 

Jeep ı Ürgüp - Darnsa Barajı Kontrol Mühendis-
liğin de 

Jeep 1 Etüd işlerinde 

Pikap 1 Tamirde 

Land- Rower 2 " 

b) Makine ve taşılların bakım ve tamirinde karşılaşılan müşküller şunlardır : 

ı _ Makine Teknik Elemanı olmadığından taşıtlara gereği şekilde bakım yapılama
makta, müteahhitlere verilen makinelerin ise bakımları kontrol edilememektedir. 

n- Tamir atölyesi yoktur. En basit bir tamir işi dahi hariçte yaptınlmaktadır. 

m_ Yedek malzeme yoktur. Piyasadan da her zaman yedek parça temin edilemediğin
den bir arıza vukuunda makine ve taşıtlar, gerekli parçalar temin edilineeye kadar uzun müd
det beklemektedir. 

rv _ Bölgemizde suhunet -30° kadar düşmektedir. Kapalı bir garaj olmadığından 
arabalar açıkta bırakılmakta bu sebeple ömürleri kısalmaktadır. 

Makine ve vasıtaların çalışan müddetlerinin temdidi ve arıza vukuunda muattal kalma
malannın temini için aşağıdaki hususlann yerine getirilmesi icap etmektedir : 

I _ Bir makine mühendisi veya Fen Memuruna ihtiyaç vardır. 

n- Garaj, tamirhane gibi lüzumlu kısımlan da ihtiva etmek üzere bir Şube binası yap

tırılmalıdır. 

m _ Merkez ve Şubeler de bol miktarda yedek malzeme bulundurulması hususu temin 

edilmelidir. 
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5 - Y era.ltı suları : 

Niğde ve civarında yeraltı suyu araştırılması vilayetçe ihale edilmiş olup mevsim do
layısiyle henüz işe başlanılamamıştır. Bu son:lajlarda, Budak, Misli ve Bor ovalarının yeral
tı suyu ile sularup sulanamıyacağı ve yapılacalr işin rantabl olup olmadığına dair önemli bilgi 
cdin:nek kabil olacaktır. 

Mucur ve Seyfe gölü civarında da yeraltı suyu araştırılması istenilmektedir. 

Niğde ve civarında yapılan sondajlarla, Mucur Seyfe arazisinde gerekli tetkil{attan son
ra yapılacak tecrübe sondajlarının müsbet neti celer vermesi halinde bu iki sulama sahasının 
haritalarının 8lınması gerekmektedir. 

Şubemizin, yeraltı su etüdü yapabilecek Teknik Elemanı ve makinası yoktur. 

7 - İdari İşler : 

a) Şubemizde halen çalışmakta olan yevmiyeli elemanların unvanıarı ile mezuniyet yıl
ları ve almakta oldukları yevmiye miktarları aşiJaıda gösterilmiştir : 

Adı Unvanı 

Osman Topçu (Orman Mühendis Muavini) 
Harita Teknik Memuru 

Rıza Arat Orman Mühendis Muavini 

Mezun olduğu okul ve sene 
Yevmiyesi 

Lira 

Bursa Orman Okulu : 1947 
Toprak ve İskan Kursu : 1951 
!stanbul Orta Orman Okulu : 1934 

20 

15 

Şubemiz 1951 Haziran ayında açılmıştır. Bu tarihten itibaren gelen ve giden evrak sa
yıları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

25/6/ 1951 den itibaren 
1951 yılı -

Gelen ı Giden Gelen 
Evrak Evrak Evrak 
Adedi Adedi Adedi 

365 325 1175 
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1952 yılt 

Giden 
Evrak 
Adedi 

1187 

1953 yılı 

Gelen ı Giden 
Evrak Evrak 
Adedi Adedi 

1140 980 

Su İşleri 32. Şube Müdürü 
Y. Mühendis 

Mehınnet Ergöktaş 

' 



Su İşleri 53. üncü Şube Müdürlüğü 

1953 Yılı Faaliyet Pro~ramı 





Su Işleri 53. üncü Şube Müdürlüğü 1953 Y1h 

Faaliyet Raporu 

I - ETÜT İŞLERİ 

A) 1954, 55, 56 yılları programları için teklifi düşünülen konular şunlardır 

1 - 1954 ydı içerisinde ihalesi teklif edikcek konular : 

Sivas ilinde : 

a) Merkez - Murdar Irmak islahı ................................................. . 
b) Divrik - Ar lu Kebir sulaması islahı ...... ......... ............... . ............ . 
c) Zara _ Cencin bataklığı kurutulması ......... , .................... . 
d) Zara - Kuşcu bataklığı kurutulması ................................... . 
e) Hafik - Kemis ve Ayıgölü bataklıkları kurutulması ... . 
f) Rafik - Yarhisar, Türük ve Vaska gölleri bataklıkları ku-

rutulması ........... ......... ...... .................. ........................................ ............... .. .. .. 
g) Hafil\ - Gevre ve Göğdün bataklıkları kurutulması ........ . 

Tokat ilinde : 

a) Merkez - Kazova sağ sahil sulama şebekesini tehdit eden 
Geksi, Vavru, Emirscyit, Zamayır ve Çarıksız dereleri islahı 

b) Tokat şehrinin sellerden korunması 2. kısım islahı inşaatı .. 
c) Turhal ovasının yeşil Irmak'tan korunması 2. ks. inşaatı 

Yozgat ilitıd(• : 

a) Yerköy - Şcfaatlı Karasu sulaması ................................... . 
2 - 1955 yılı içerisinde ihalesi teklif edilecek konular : 

Sivas ilinde : 

a) maş gölü kurutulması .. ... . ........................................... .. 
b) Şarkışla Acısu sulaması .......................................................................... . 
c) c;· rün Tohma çayı islahı .... ....................... .. ....................... . 
d) ~al'luşla - Ağca kışla buca.ğının taşkından korunması . .. .. 
e) f:arln~la - Yapaltın köyü sulaması .................................. .. 

Tokat ilinde : 

a) Merkez- Horuç, Ardala ve Sıılusokak yan derelerinin islahı 

Yozgat ilinde : 

a) Bağazlıyan kazası Karakoç deresi sulaması ................................ . 
b) Çekerek - Mamure ve Kazankaya köyleri sulaması ................. . 
c) Çekerek - Deveci köyü sulaması ............................................................ . 
d) Sorgun - Dedik köyü sulaması ..................................................... .......... .... .. 

820 000 TL. 
500 000 " 

70 000 ,, 

140 000 " 
110 000 " 
110 000 " 

150 000 " 

300 000 " 

500 000 ., 
350 000 " 

250 000 " 

70 000 " 
200 000 " 
200 000 " 
150 000 " 

50 000 " 

300 000 " 

50 000 " 
150 000 " 

40 000 " 
80 000 " 
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3 - 1956 yılı içerisinde ihalesinin teklifi muhtemel konular 

Sivas ilindf' : 

a) Koyulhisar - Aşağıkale köyü sulaması. 
b) Gemerek - Yeniçubuk köyü sulaması. 
c) Gemerek - Sızır köyü sulaması. 
d) Gemerek _ Çepni köyü sulaması. 
e) Gemerek-Karaözü köyünün sellerden korunması. 
f) Gemerek - Karagöl köyünün sellerden korunması. 
g) Divrik - Kürtlatlı köyü sulaması 
h) Divrik - Pingan köyü sulaması. 
i) Rafik - Ornevit köyü sulaması. 
j) Rafik - İspile bucağı sulaması. 
k) Kangal -Zerk köyü sulaması. 
1) Kangal - Yeniharnal köyü sulaması. 
m) Zara - Karacahisar köyü sulaması. 

Tokat ilind<' : 

a) Merkez - Kazova sol sahil sulaması. 
b) Merkez - Küçük En diz köyü deresinin islah ı. 
c) Merkez - Kazgölü bataldığının kurutulması. 
d) Merkez - Levekc köyü deresinin islahı. 

e) Merkez _ Gcyras, Beşören, Çördük, Kızıliniş, Daylihaci dereleı·inin islahı. 
f) Merkez - Taşlıçiftlik köyünün sellerden l<orunmacı. 
g) Artova ovasının sulanması. 
h) Turhal - Dimorta köyünün sellerden korunması. 
i) Zile - Kan ve Karaşeyh köyleri sulamaları. 
j) Zile _ İğdır bu cağı sulaması. 
k) Zile - Yapalak köyü arazisinin Çekerek'ten sulanması. 

Yozgat ilinde : 

a) Merkez - Tüydülcr köyü sulaması. 

B) Şubemiz bölgesi dahilinde rasada tabi etüt konusu yoktur. Yalnız, taşkın haberleşmc
sine esas olmak üzere Tokat - Turhal şosesi üzerindeki köprünün menbaında basit seviye rasadı 
yapılmaktadır. 1953 yılı içerisinde 14/Nisan ve ll/Mayıs günlerinde azami seviye tesbit edil
miştir. 
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ll - PROJE VE İNŞAAT İŞLERİ 

A) Halen inşaatı devam eden i&lerin durumu şöyledir : 

ı - Şarkışla - Kanak, Hafik - Koç dereleri islalu inşaati 

Dahil bulunduğıı program 
Proğramdaki sıra No. su 
!şin ihale yeri 
Keşif bedeli 
Tenzilat nisbeti ve tutarı 

951 münferit su işleri 
36 - 37 
Samsun 
278 994.98 Tl. 
rt 7,02 - 19 655.65 Tl. 



İlıale bedeli 
Keşif ilavesi nisbeti ve tutarı 
Sözleşmenin akit tarihi 
İş yeri teslim tarihi 
İşe başlama tarihi 
Sözleşmeye göre ikmal tarihi 
Süre uzatımı ( 1) 
Süre uzatımı (2) 

260 339. 33 Tl. 
% 19.50 - 54 593. 30 TL 
23/7/951 
27/7/951 
28/7/951 
30/12/952 
15/6/953 
23/7/953 

Bugüne kadar 332 334.33 Tl.lık iş yapılmış olup bunun 29 559.00 lirası 953 yılı içinde 
ödenmiştir. İnşaat 953 Temmuz ayı içerisinde geçici kabule hazır bir duruma getirilmiştir. Geçici 
kabul teklif varakası Vekalet oluruna ancak 7/11/953 tarihinde sunulabildiği için, geçici kabul 
havaların müsaadesizliği yönünden henüz yapılamamıştır. Uk fırsatta yapılacaktır. 

2 - Tol.:at şehrinin sellerden lwrunması inşaatı : 

Dahil bulunduğu program 
Proğramdaki sıra No. su 
İşin ihale yeri 
Keşif bedeli 
Tenzilat nisbeti ve tutarı 
!hale bedeli 
Keı:ıif ilavesi nisbeti ve tutarı 
Sözleşmenin akit tarihi 
Sözleşmesinin tesçil tarL1i 
Tesçil l{cyfiyetinin müteahhide tebliğ ta
rihi 
İş yeri teslim tarihi 
İşe baf}la~a tarihi 
Sözle<?meyr ~öre ikmal tarihi 
Süre uzatımı 

952 münferit su işleri. 
92 
Ankara 
800 000.00 Tl. 
"r· 16.20 - 129 600.00 Tl. 
670 400.00 Tl. 
Yoktur 
16/7/952 
4/8/952 

25/8/952 
25/8/952 
15/6/954 
Yoktur. 

Bugüne kadar 667 103.85 liralık iş yapılmış olup bunun 405 000 liralık kısmı 1953 yılı 
içinde tediyc olunmuştur. Oc: bölüm halinde mütalaa edilmekte olan bu inşaatta : Geyras dere
sinde yapılan kargir gövdeli tersip elemanı tamamlanmış ve kısmen geçici kabulü 17/10/953 
tarihinde yapılmıştır: Çay deresinde yer alan toprak gövdeli tersip elemanı ise tamamlanmak 
iizere olup takriben 1500 m:' lük bir imla noksanlığı vardır; Behzat deresi islahı inşaatına devam 
oluıımaktadır. Bugün]{Ü durum karşısında inşaatın ikmali için ~"'r 20 nisbetinde inşaat ilavesine 
lüzum görülmektedir. Bu ilavei inı;aat pek muhtemel ola""ak 954/Mart gayesine doğru talep edL 

lecektir. 

3 _Turhal ovasının Yeşillrınal{'tan korunması inf;aatı : 

Dahil bulunduğu proğram 
Programdaki sıra No. su 
!şin ihale yeri 
Keşif bedeli 
Tenzilat nisbcti ve tutarı 
!hale bedeli 

952 münferit su işleri. 
95 
Ankara 
200 000.00 Tl. 
cr. 2.20 - 4 400.00 Tl. 
195 600.00 Tl. 
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Keşif ilavesi 
Sözleşmenin akit tarihi 
Sözleşmenin tescil tarihi 
Tescil keyfiyetinin müteahhide tebliğ ta
rihi 
İFJ yeri teslim tarihi 
!şe başlama tarihi 
Sözleşmeye göre ikmal tarihi 
::'iirc uzatımı 

Yoktur. 
25/8/952 
16/9/952 
2/10/952 

3/10/952 
3/10/952 
15/11/953 
Yoktur. 

953 yılı iGinde yapılıp tahakkuka bağlanan işin tutarı 118 000.00 Tl. olup son defa tanzim 
olunan 6 sayılı istihlak raporu tutarı ise 129 006.45 liradır. 15/11/1953 tarihinde işin bitmesi 
icap ediyor idi isede 953/Nisan ve Mayıs ayları zarfında Yeşil ırmak'ın feyezanı dolayısiyle 

muvakkat t.:ıtil mecburiyeti hasıl olduğundan müteahhidin ve şubenin bütün gayretlerine rağ. 
men iş bu tarihte bitirilememiştir. 15/11/953 ten bu yana hava şartlarının fena olması sebebi ilc 
inşaata devam edilememektedir. Müddet terndieli için gereldi teklif yapılmıştır. İnşaatın bugün
kü durumu kar~ısında 954/Mayıs gayesinde r r 20 nisbetinde keşif ilavesi talep olunacağı bclir
mektedir. 

4 - Zile yan dereleri islatu inşaatı 

Dahil bulunduğu proğram 
Proğramdaki sıra No. su 
İşin ihale yeri 
Keşif bedeli 
Tenzilat nisbeti ve tutarı 
!hale bedeli 
Keşif ilavesi nisbeti ve tutarı : 
Sözleşmenin akit tarihi 
Sözlcsmenin tescil tarihi 
Tescil keyfiyetinin müteahhide tebliğ ta
rihi 
tş yeri teslim tarihi 
İşe başlama tarihi 
Sözleşmeye göre ikmal tarihi 
Süre uzatımı 

952 münferit su işleri. 
96 
Ankara 
259 900.00 Tl. 
,.:t 3.50 - 9 096.50 Tl. 
250 803.50 Tl. 
"~ · 12.40 - 32 253.50 TL 
7 7/5/952 
21/5/952 
21/5/952 

30/5/952 
30/5/952 
l:'i/11/95;} 
Yoktur. 

Bugüne kadar 289 029.96 liralık iş yapılmış olııp bu miktarın 86 000.00 liralıl< hısmı 953 
yılında ödenmiı:tir. Bu tediye ile bt>rahPr 19/9/953 tc iı; (KC"'if ilavesi de dahil olMak üzere) n-
mal edilmisti ... Gerici kabul teklifinP ait Vrka.Iet 0'urn 7/11/953 tarihli olduğu cihetle rre~ici J'a
hul henüz yapılamamıştır müsait ilk f'rsatta y::ı.pılması cihetin0 gidilecektir. 
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!l - Yozgat - Kirazlık der.-si islahı inş~atJ: 

Dahil bulunduğu proğram 
Programdaki sıra No. su 
!şin ihale yeri 
Keşif bedeli 
Tenzilat nisbeti ve tutarı 
thale bedeli 

952 münferit su işleri. 
100 
Samsun 
96 4.00.00 Tl. 
% 10.32- 9 948.48 Tl. 
86 451.52 Tl. 



Keşif ilavesi nisbeti ve tutan 
Sözleşmenin akit tarihi 
!şe başlama tarihi 
1ş yeri teslim tarihi 
Sözleşmeye göre ikmal tarihi 
Süre uzatımı 

Yoktur. 
16/6/952 
28/6/952 
28/6/952 
15/6/953 
Yoktur. 

Müteahhitlik şubenin bütün yazılı ve sözlü ihtarlarına rağmen işe bilfiil ancak 20/Nisan/ 
953 te başlamış ve bu sebeple ihmal yüzünden muayyen vakitte işini bitirememiştir. Bu suretle 
inşaatın bitirilme tarihi 5.5 ay tehire uğramıştır. Bu müddet içinde müteahhit cezalı çalışmış ve 
iş ancak 4/12/953 tarihinde muvakkat kabule hazır bir duruma getirilebilmiştir. Muvakkat ka
bul için Reisliğe gerekli tekiifte bulunulmuştur. 

C) Şubemiz bölgesi dahilinde olup inşaatı devam eden işlerin iştimlak durumu tanzim 
edilip ekiice sunulan (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

m - İŞLEnfE İŞLERİ 

A) 1953 yılı sulamalarında ilk defa olarak saatli sulama tatbiki cihetine gidilmiştir. Su tev
ziatının evvelden ilan edilen cetvellere göre yapılacağı sulayıcılan daha evvelden def'alarca izah 
edilmiş olmasma rağmen gerek işletme personelinin gerekse sulama ile ilgili bulunan halkın bu 
işte müptedi oluşları sulama cetvellerinin tatbikinde sayısız aksaklığın doğmasına sebebiyet 
vermiştir. Şöyleki : 

ı - Sulama günü ve saati geldiği halde tarlasının başında bulunmayan sulayıcılar zuhur 

etmiştir. 

Bu gibilerin, bu ilk tecrübe senesinde, ratasyon cetvellerinin kayıtsız tatbikinden dolayı 
gadre uğrarnalarına meydan vermemek için gece sularnalarına teşebbüs edilmiş ise de bütün 
gayretiere rağmen arklardan sonra gelen şebeke unsurlarmda cetvellerin intizamıru muhafaza 
imkanı bulunamamıştır. 

2 - Sebze ekimi hemen hemen her köyde ve dağınık bir şekilde yapılmakta ve sebzenin de 
su ihtiyacının karşılanabilmesi için sulayıcılar tarafından tamamiyle intizamsız müracaatlarda 
bulunulmaktadır. 

Bu halin izalesi için bütün köylünün, daima köy civarında bulunan ayni arkın altında, 

sebze ekınesinin temini hususunda şubece gayret sarfedilmiş isede; tatbikatta, mevcut arazi 
parselasyonu sebebiyle bunu yapmıya fiilen imkan bulunamamıştır. 

3 _ Stılayıcının sulama ihtiyacı ile sulama sırası her zaman tetabük etmemektedir. 

Sulamada işletmenin ratasyon cetvellerinde derpiş edilen teknik vasfı taşıyabilmesi için 
sulama sırasının şöyle olması iktiza eder. Her ağızlık ir,in sulama devri mansaptan menbaa doğ
ru olmalıdır. Yani su evvela en uzakta ve mansapta olan sulayıcıya müteakiben bunun hemen 
menbamda bulunana verilmelidir. Sulayıemın su ama ihtiyacı ile sulama sırası tetabük ettikçe, 
bu tarz münavebeli sulamada, hiç bir zorluk yoktur. Tatbikatta bu hale muhtelif sebepler dolayı_ 
siyle çok az tesadüf edilmektedir. Birçok hallerde ilk defa sulama sırası gelen sulayıemın su al
mıya ihtiyacı olmadığı görülmüştür. 

Bu aksaklıklar dolayısiyle ratasyon cetvellerindeki sırayı aynen tatbik etmekte imkaru 
bulunamamıştır. Yalnız arklara tatbik edilen sırayı normal bir şekilde uygulamak mümkün ol-
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muştur. Mamafih şurası şayanı şükrandır ki sulayıcıla.r tertip edilmiş olan sıralarariayet etmi
ye gayret etmektedirler. Ve bu cetvellerin tatbiki halk arasında, yerleşmiş alışkınlıklara rağmen 
umumi hoşnutluğa sebep olmuştur. Sulama personelinin de yeni tarz sulamaya intibak yolunda
ki gayretleri kayde değer. 

Yukarıda tafsilen zikredilen ve ratasyon cetvellerinin muntazam tatbikinde aksaklıkla
ra sebep olan mahzurları gidermek için : 

a) Ovada muntazam bir ekim planının tatbik edilmesi; 

(Bu plan ekim sallarının sulama şefliğinin mutlal< kontrolü ve her sene ekim ayı içinde 
hazırlanıp müteakip senede tatbik edilme esaslarına istinat etmelidir. Bittabi hususiyet arze
den pancar sallarının verilişinde sulama şefliğ·i ilc şeker şirketinin ilgili makamlarının koordi
nasyonu zarurettir.) 

b) Ovada disiplinli bir ziraat metodunun yerleştirilmesi; 

(Bundan maksat : Ekime tabi sahada ekilen bitki ile toprak arasındaki münasebetlerin 
tanzimidir. Bu tanzim fiili ise : Tohum tenevvüünün önlenmesi, toprağın uygun ve yeknesak şe
kilde işleıup beslenmesi, ayni zamanda ekim şartlarına bağlıdır. Hillasa olarak her bitki nevi için 
verilen sallarda muntazam tenebbüt devresinin temini zarurettir.) 

gerekmektedir. Görülüyorki a ve b maddelerde ileri sürülen ve sulamada muntazam rotasyanun 
teminilli istihdaf eden temenniler netice itibarı ile Kazova'da kurulması derpiş olunan "Sulu -
ziraat deneme istasyonu" nun bir an <'Vvel tesi~ i cihetine gidilmesi halinde ancak tahakkuk ede
rektir. 

b) Şubemizde altı adet bekçi barakası ilc bir adet işletme binası ve yeniden yapılmakta 

olan iki adet lojman mevcut olup bunların hepsinin tapuları alınmıştır. 

c) Şubemiz bölgesinde kurulması mutasavver "Bölge Sulu - Ziraat deneme istasyonu" 
nun yeri tesbit edilmiş ve toprak etütlerinin yapılmasına başlanmıştır. 

d) Ekli olarak sunulan ( 4) ve ( 5) sayılı cetvellerin tetkikinden de anlaşıJacağı veçhile 
bu sulama mevsiminde 22 674 dekar arazi sulanmış ve bunlara karşılık olarak 34 967liralık sula
ma ücreti tahakkuk ettirilmiştir. Geçen sene elde edilen neticelerle bu nliktarlar mukayese edi
lirse: Sulanan arazi miktarında 1600 dekar ve sulama ücreti tahakkukunda da 3036 lira fazlalık 
sağlandığı görülür. Bu sene Nisan ve Mayıs aylarında yer alan bereketli yağışlar hububat sula
masında kayda değer azalmaya amil olmuştur. 

IV - MAKİNE VE TAŞlT İŞLERl 

A) Şubcmizde halen bir adet Jeep kaptıkaçtı, üç adet jeep arazi otosu, bir adet Land -
Rower arazi otosu ve bir adet Dodge kamyonet olmak üzere cem'an altı adet nakil vasıtası var
dır. Bu ta::;ıtlardan gayri Aralık ayı içinde teslim alınan bir adet N. K. marka bir yarda küplük 
ekskavatör bulunmaktadır. 

Bu makinelerden .iecp arazi otoları ve kaptıkaçtı normal bir vaziyet arzetmektedirler. Esa. 
sen bunlardan bir jeep arazi otosu ilc bir kaptıkaçtı aralık ayı içerisinde teslim alınmış olup 
henüz servise sokulmamıştırlar. 952 Ağustosunda teslim alınan diğer ikisi henüz matör revizyo
nuna tabi tutulmamıştır. 

Land- Rower arazi otomobili Adana ~ubesindcn devren alınmış olup şubeye vusulündc ve 
953/Eylül ayı içinde olmak üzere iki def'a umumi revizyona tabi tutulmasına rağmen işler bir 
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vaziyette kalabilmesi için sık sık tamir zarureti hasıl olmaktadır. Bu hali önlemek üzere bu ta
şıt için komple - yarım motör ısmarlanmış olup 954 iş mevsimi başmda iyi bir hale getirilmiye 
gayret edilecektir. Yalnız Land - Rover marka yedek parçalar mahalli piyasadan temin edile
mediğinden bu arabanın bakımı şubeyi çok kere müşkül durumda bırakmaktadır. 

Dodge kamyonet Samsun şubesinden müdevver olup servise giriş tarihi yedi seneyi teca
vüz ettiği ve iş icabı zor şartlar altında kullanıldığı cihetle iyi bir vaziyet arzetmemektedir. Mo
tör ve direksiyon takımı ile rotlar ve fren tertibatı istisna edilirse şase, şanjiman, diferansiyel 
ile akslar sağlam durumdadır. Motor daha evvel iki defa rektifiye edildiği ve halen kampresyo
nu çok azaldığı iGin kabili istifade halde değildir. Bu araba ancak komple motor, direksiyon mili 
ve takımı, komple suspansiyon takımı, komple fren ve teferruatının değiştirilmesi ve şase ile 
elektrik enstallasyonunun dikkatlice elden geçirilmesini ifade edecek umumi bir revizyonla nor
mal vaziyete getirilebilir. Bu revizyonun maliyeti eule işe yarar vaziyette bulunan şase ve trans
misyon tertibatının değer pahası yanında fazla kabarık olacağı cihetle vasıtanın halihazır du
rumu ilc satı~a konulması daha uygun olacaktır. Esasen bu durum daha evvel Reisliğe arzedil
miş ve arabanın terkini kaydı talep olunmuştur. 

B) Tokat merkezinde taşıt arızalarından anlar ve arızalan tamir ve gidermiye müktedir 
ne tamirhane ne de usta vardır. Bu sebeple taşıtlarda vuku bulan mühimce arızalann giderilme
si iGin çok kere Sivas veya Sarnsun'a gitmek mecburiyeti hasıl olmaktadır. Keza mıntakamızda 
yedek parçalarm temini de birçok hallerde mümkün olmamaktadır. Bunların daha müsait şart
lar arzeden Sivas veya Samsun piyasalanndan dahi ternin edilemediği vakidir. Diğer taraftan 
makinf'lerin tamir ve bakımları kadar, hatta bu bu hususlarda daha ziyade şubemizi alakadar 
eden nokta bunların rnuhafazasıdır. 

Tamir ve bakırnda karşılaştığımız müşkü Ileri ycnebilmek için bir makinist istihdamı dü
şünülr.ıür; ise de garaj ve bununla ilgili olarak u fak ~apta bir atölye olmaksızın elde edilecek ne
ticenin müsbct olamıyacağı hakikatı karşısında sarfınazar edilmiştir. 954 yılı içerisinde garaj 
ve müşternilatının tesisin de zaruret olduğunu mütalaa etmekteyiz. 

Yedek parçalarm temininin zorluğu hususunda diğer şubelerinde kısmen olsun şubemizle 
ayni şartlar altında bulunduğunu düşünerek İstanbul veya Ankara şubelerinde bu kabil ihtiyaç
larm tez elden giderilmesine tavassut edecek bir keşkilin formüle edilmesini, gittikçe artan na
kil vasıtalarımızı iyi bir şekilde işletmeye tabi tutahilrnek için, bir tedbir olarak millahaza etmek
teyiz. 

C) Şubemiz bölgesinde şimdiye kadar makineli çalışma olmadığı için makine talimatna-
mesinin tatbikatta ne gibi aksaklıklara sebebiyet verdiği tesbit edilememiştir. 

V - YER ALTI SULARI 

Halen şubemiz ınıntakasında olup kontrolümüz altında bulunan yer altı suyu ile ilgili bir 
faaliyet yoktur. 

Zile ovasında yer altı suyundan istifade etmek gayesiyle, Zile Belediye tarafından "İlsu" 
ya dört adet sondaj tecrübe kuyusu açtırılmış isede altmış metre derinliğe kadar inilmesine 
rağmen müsbet bir netice elde edilememiştir. 

VI - İDARİ İŞLER 

A) Şubemizde halen teknik üniversitenin 1953 yılı mezunlarından (Diploma proJesını 

henüz vermemiştir) Sennet !çerlioğlu 18 lira yevmiye ile Galışmaktadır. Yevmiyeli başka teknik 
elernan yoktur. 
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B) Şubemiz 1/7/952 tarihinde teşekkül etmiş olduğundan ancak 952 ve 953 yıllarına ait 
olmak üzere verilebilen şube muamelatına ait karakteristik miktarlar şunlardır. 

1/7/952 ila 31/12/952 tarihleri arasında 
1/1/953 ila 31/12/953 tarihleri arasmda 

Gelen 

487 
1295 

Giden 

425 
1220 

Cetvel N o. : 1 

Tokat Su Işleri 53. üncü Şube Müdürlüğü 

Bo gllne 
Araba adı kadar yap- 1953 yılında 
ve No. su tı~ı Km. yaptı~ı Km. Çalıştı~ı yer Düşünceler 

Jeep 141 46.402 24.134 Etüt ve ~aat kontrolu i~le- Durumu iyidir. 
rinde 

---- --- --
Jeep 142 41.937 20 537 Daha ziyade sulama, etüt ve Durumu iyidir. 

inşaat kontrol işinde 
,_ --

Land- Rower 177 13.080 12.178 !nşaat kontrolu işleı·inde 
1 
Sık sık taınire muhtaç 

-- - - -- --
Dodge 18 45,723 6.857 Sulama ve çeşitli onanın iş- Durumu iyi degildir. 

lerinde ı (Durda) 
- -- -· -- -- -

Jeep 210 1.129 1.129 Servise girmedi 
1 

Yeni alındı. 
--- -- - -

j Yeni alındı. 
-

Station - Wagon 211 1.291 1.291 Servise girmedi 
-- -

N. K. Ekskavatör Yeni alındı. MUsmil 
Irmak'ı islAhi ~aa-

tın da çalıştın lacak. 
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Oetvel No. 2 

Tokat - Kazova Sağ Sahil Sulama Şebekesinde 
1952 Yılında Yapılan Sulamaya ait lcmal Cetvelİ 

Tahakkuk eden 
ulanan saha Tarile sulama ücreti 

Mahsullerin gurupla.rı Dekar Lira Llrıı. 

ı. inci Gurup 9884.700 100 9884.70 

-
2. nci Gurup 543.800 150 815.70 

--
3. Uncü Gurup 177.800 50 88.90 

--
4. üncü Gurup 1257.200 200 2514.40 

5. inci Gurup 1555.900 150 2333.85 

6. ncı Gurup 6652.000 200 13304.00 

7. nci Gurup ı 
- - -

- -- -

8. inci Gurup ı 223.100 100 223.10 

9. uncu Gurup - - -
-- -

10. uncu Gurup - - -

11. inci Gurup 48.300 200 96.60 

12. nci Gurup 2032.800 250 5082.00 

13. üncü Gurup 299.000 75 224.25 

14. UncU Gurup 

15. inci Gurup 

Yekfin 22674.600 34567.50 

Hernevi deginnenler Taş 200.00 400.000 

y E K o N 8496'7.50 

Su İşleri 58 ncü Şube Md. 
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Su İşleri 6 1. inci Şube Müdürlüğü 

1953 Yılı Faaliyet Proğramı 





Tercih 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
ll 
12 
13 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Su Işleri 61. inci Şube Müdürlüğü 1953 Yth 

Faaliyet Raporu 

1954, 55, 56 Yılları Programları İçin Şubece 
Teklifi Istenilen Mevzular 

Vilayeti 

Van 
Elazığ 

Malatya 
Tunceli 
Malatya 
Malatya 
Bingöl 
Bitlis 
Malatya 
Muş 

Urfa 
Van 
Mu~ 

Tunceli 
Malatya 
Malatya 
Elazığ 

Tunceli 
Diyarbakır 

(Tercih sırasına göre) 

A) BtJYOK SU İŞLERİ 

İşin beyanı 

Merkez - Şamram kanalı islahı 
Merkez- Uluova sulaması 2 nci kısım inşaatı 
Akçadağ - Ovası sulaması 
Ovacık - İkinci kısım ve sağ sahil sulaması 
Adıyaman - Ovası sulaması 
Besni - Seyhantil ve Keysun ovaları sulaması 
Çabakçur- Ovası sulaması islahı 
Gölbaşı - Bataklığı kurutulması 
Yazıhan - Ovası sulaması 
Muş - Ovası sulaması 
Haran - Ovası sulaması 
Saray ve M uradiye-Ovalan sulaması 
Malazgirt - Ovası sulaması 

B) K"OÇVK SU tŞLERİ 

Peri - Ovası sulaması 2. nci ks. inş. 
Akçadağ _ Kazasının Gani deresi taşkınından korunması 
Yazıhan - Korucuk köyü korunması 
Merkez - Hogu köyünün selden korunması 
Çemişkezek - 18 köyünün sulanması 
Hismilin - Dicle nehri taşkınından korunması 

Malatya Darende _ Balahan bucağının Cağde ve Balaban köyleri 
arazilerinin sulaması. 

Malatya 
Malatya 
Malatya 
Elazığ 

Malatya 
Malatya 
Elazığ 

Sürgü - bucağı Erkenek köyü sulaması 
Sürgü - Bucağı Kuruca köyü sulaması 
Kale -Bucağı sulamalan 
Maden- Belindir köyü arazisinin taşkından kor. 
Hasançelebi - Merkez bucağı taşkından korunması 
Doğanşehir-Çavuşlu köyü sulaması 
Sivrice - Kazasının kürk çayı sellerinden korunması. 
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C) RASAT lŞLERl : 

Halen şube dahilinde mülga 5 inci Şube Müdürlüğünce tesis edilen 5 rasat istasyonu 
vardır. 

Bu istasyonların rasat neticeleri 951 senesinden beri kıymetlendirilmemiştir. Yeni etüd
ler neticesinde, bu istasyonlardan bazıları değerlerini kayıp etmişler ve yeni istasyonların te
sis edilmesi de zaruret halini almıştır. 

Şube rasat şebekesini tesis ıslah ve de~erlendirme için gereken ölçü ılletleri, malzeme 
ve personele sahip değildir. 

Yukarıda zikredilen hususlarda şube ekoJdikleri giderildiği takdirde, rasatların sahib 
ve sistematik olarak yapılınası ve projelerin daha sağlam esaslara göre tanzim edilmesi kabil 
olacaktır. 

N ot : Mevcut istasyonlar : 

1 - Şa.hnıhan Rasat İst. (Şahnıhan suyu üzerinde) 
2 - Yağca Rasat İstasyonu (Yazıl1an ovası için, Yağca suyu üzerinde) 
3 - Balyan Rasat İst. (Girlevik suyun:la Adıyaman ovası için) 
4 - B. Perveri Re.sat !st. (Göksu üzerinde, Adıyaman ovası için) 
5 - Erkenet Rasat İst. (Erkenek suyu üzerinde Adıyaman ovası için) 

A) Yapılmakta olan işlerin durumu : 

1 - İşin adı 

Keşif bedeli 
Tenzilat 
İkınal tarihi 
Süre ilavesi 
Son sitüasyon tarihi 
Son sitüasyon miktarı 
Yapılan işler 

2 - İşin adı 
Keşif bedeli 
Tenzilat 
!kmal tarihi 
Süre ilavesi 
Son sitüasyon miktarı 
Yapılan işler 

3 - İşin adı 
Keşif bedeli 

328 

BİTLİS - Ahlat Tunus mahallesi taşkından korunma işi 

53.000 TL. 
% 2.50 
2/6/1953 
ls tenmiş tir. 
2/6/1953 
40.633.70 TL. 
Tünel hafriyatı tamamlanmış, duvar inşaatına başlanmıştır. 
Duvar inşaatı bitmek üzeredir. 

ELAZIC - Uluova Sulaması 1. inci ks. inşaatı 
2.143.010 TL. 
% 2.50 
30/12/1953 
İstendi. 
1.860.000 TL. 
4450 m. lik tünelin 2850 m. si tamamen delinmiş, 2400 m. si 
betonlanmış ve denye hacasının hafriyatı bitmiştir. Denya 
hacasının pek az kısmı betonsuz kalmıştır. 

Göl kenanndaki sondaj işleline başlanmış ve pek az 
kısmı kalmıştır. 

1nşaatın bitmesi için % 45 civarında bir ilave icap etmek
tedir. Temdidi müddet istenmiştir. 

ELAZIG - Yan dereleri isla.hı 1. inci Ks. inşaatı 
280.000 TL. 



Tenzilat 
lkmal tarihi 
Süre ilavesi 
Son sitüasyon miktan 

Yapılan iş 

4 - İşin adı 

Keşif bedeli 
lhale tarihi 
Tenzilat 
!kmal tarihi 
Son sitüasyon tutarı 

!şin konusu 

Yapılan .işler 

5 - !şin adı 

Keşif bedeli 
Tenzilat 
!hale tarihi 
İşin bitim tarihi 

tııin durumu 

% 12,40 
15/11/1953 
İstendi 
188.219.82 TL. 

Halen kanal hafriyatı tamamlanmış durumdadır. Peresi ya
pılan kısım ise 1364 m. tulündedir. Ayrıca kapama seddele
rinin bir çoğu tamamlanmıştır. Daha yapılması icap eden iş
lerden imla.Iarın !_1aralenmesi ve kanalın bir miktar daha uza
tılmasıdır. 

Bunlar % 20 ye girmektedir. Ayrıca müddet temdidi is
tenmiştir. 

MALATYA - Derme sulama şebekesi ikmal inşaatı 

700.000 TL. 
26/4/1952 
% 8,26 
15/8/1954 
528.500 TL. 

Derme ana kanalında büyük zayiata sebep olan 5,5 Km. lik 
bir kı::::mın beton iksası 12 Km. tfilünde servis yolu, işletme 
binalan ve bakımevi binalan, hor2.ta regülatörü, telefon te
tesisleri. 

Ana kanalda 2200 m. tülünde bir kısmın iksası yapılmış, 2000 
m3. beton dökülmüş, tersiyerlerden 4 ü açılmış ve iksası ya
pılmış tersiyerlerde 950 m3. beton dökülmüştür. 

12 Km. lik servis yolu ikmal edilmiştir. İşletme binalan
nın hepsi çatısına kadar ikmal edilmiş olup, 1954 baharında 
tamamen ikmal edilecektir. 

!.ki adet bakımevi binasında duvar kısımlan bitirilmiştir. 

1954 inşaa.t mevsiminde 2,5 m. tillünde kanal iksası, iki 
tersiyerle diğer yapılan tersiyerlerin prizleri yapılacak, Ho
rata Regülatörü ve telefon hattı inşa edilecek, işletme bina
ları ve bakımevi binalan ikmal edilecektir. 

MALATYA - Doğanşehir birinci kısım inşaatı 

458.000 TL. 
~f 3 
16/8/1951 
20/12/1952 

İş % 20 içerisine girmiş ve 25/10/1953 de % 5 eksiklikleriyle 
muvakkaten kabule hazır duruma gelmiştir. thalesi yapılan 
Doğanşehir sulaması 2 nci kısım inşaatı ile bilinci kısım in
şaatta yapılaınıyan tersiycrlerle, bazı smayi imalat yapıla
caktır. Böylece 2500 hektarlık bir erazinin fenni şekilde su
laması mümkün olabilecektir. 
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6 - İşin adı 

7 - İşin adı 
Keşif bedeli 
Tenzilat 
!hale tarihi 
!kmal tarihi 
Süre ilavesi 
Son sitüasyon 
İşin konusu 
Yapılan iş 

8 - İşin adı 
Keşif bedeli 
Tenzilat nisbeti 
İkınal tarihi 
Son sitüasyon 

!şin konusu 

İnşaatın durumu 

Yapılacak işler 

9 -İşin adı 
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Keşif bedeli 
Tenzilat nisbeti 
İkmal tarihi 
Son sitüasyon 

!şin konusu 

Keferdiz bucağı ve Avgan köyü sulaması inşaatı 
MALATYA - Keferdiz bucağı ve Avgan köyü sulaması in
şaatı 12/7/1952 de ihale edilerek 50.000 liralık işin yer tes
limi yapılmış ise de işin bitimi olan 15/11/1952 tarihine kadar 
iş yapılmamış ve 1953 inşaat mevsiminde işe başlanacağı be
yan edilmişse de herhangi bir inşaat yapılmamıştır. 

Mukavelenin feshi istenmiştir. 

NUSEYBİN ovası sulaması 2 nci kısım inşaatı 
485.000 TL. 
%1 
19/11/1952 
15/11/1953 
!s tenmiş tir. 
300.000 TL. 
Çağçağ suyundan Nuseybin ovasını sulamak 
Birinci kısımdan arta kalan kanal hafriyatına devam edildi. 

İşletme binaları, memur lojmanlarının büyük bir kısmı 
yapıldı. Tersiyerlerin yapılmasına para yetişmiyecektir. 3 ün 
cü kısmın ihale projeleri hazırlanmaktadır. 

TUNCELİ - Mazgert Peri Ovası sulaması inş. 
250.000 TL. 
"'o 9.96 
15/ll/ ]953 
217.000 TL. 

Murat suyunun bir kolu ile (Peri suyundan) Prizle ayrılan 
ana kanal Peri Ovası istikametinde uzanacak ve ovayı sula
yacaktır. Bunun 3 kilometresi kanalı doldurmaya müsait, bu 
kısımdan geçtiğinden kapalı beton iksali ve kısmen istinat du
varlı diğer ovaya kadar olan kısmı açık olarak inşa edilecek
tir. 

Priz kısmen yapılmış, kanal 2 Km. kadar açılmış istinat du
varlannın % 90 ı bitmiş, beton iksaya henüz başlamış 28.000 
m. lik servis yolu yapılmıştır. 

Priz daha derinleştirilecek, kapak ve kaldırma. tertibatı yap
tırılacak, 3 Km. kısım betonla iksalanacak ve ana kanalın 
ovayı katetmesi için geri kalan 12 Km. lik kısmın hafriyatı 
tamamlanacak. 

TUNCELİ - Ovacık ovası sulaması birinci kısım inşaatı 
400.000 TL. 
o/n 2,0 
15/11/1954 
385.000 TL. 

Munzur suyıınun menbarnda Ziyaret köyünden bir priz ile ay
rılan sulama ana kanalı 19 Km. uzunluğunda olup ovanın sol 
kısmını tamamen sulayabilecek durumda olacaktır. 



İnşaatın durumu 

Yapılacak kısımlar 

10 - İşin adı 

Keşif bedeli 
Tenzilat 
İkınal tarihi 
Süre ilavesi 
Son sitüasyon 

Yapılan işler 

Priz kısmen tamamlanmış 14 Km. ana kanal açılmış ikisi yol 
üçü sel köprüsü olmak üzere beş köprü yapılmış, açılan kanal
ların pek az bir kısmı hariç şeyleri düzenlenmiştir. 17.300 m. 
servis yolu yapılmıştır. 

Prizde bir yan ayak yapılacak, üç tane kapak ve mekanik ter
tlbatlan takılacak iki sel köprüsü yapılacak, 5 Km. daha ana 
kanal devam edecek. 

V AN - GEV AŞ Beyarkı ıslahı ile Deni gölü bentleri ve işlet
me binası inşaatı 
396.997 TL. 
% 2,10 
31/12/1952 
30/6/1954 
165.000 TL. 

a) İşletme binalan hemen, hemen ilanal edilmiş durumdadır. 
b) Gevaş Beyarkında regülatör ikmal edilmiş durumdadır. 

Köprüler tamamlanmıştır. 
c) Deni gölünde perde duvan ilanal edildi, dolu savağı ve de

şarjın betonu döküldü. Tahliye kanalının tahkimatına baş
landı. 

ın - ışLETME tşLERt 

Van Sulamasi 

a) 1953 yılı sulamasında bir rotasyanun tesbit ve tatbikine aşağıdaki sebeplerden dola
yı imkan bulunamamıştır. 

ı - Sulama 3 ayrı kaynaktan yapılmaktadır 

1) Şamram kanalı 

2) Kehrizler 

3) Göller 

Bu kaynaklann suları sahaya kadar isalc edilmekte, suyun tevzü ise miktarı büyük bir 
rakama baliğ olan iptidai köylü arkları ile yapılmaktadır. Yedek ve tersiyerler mevcut olma
dığından Rotasyona esas olacak kısmı sulama sahaları belirtilememiştir. 

2 _ Su alma. tesisleri çok iptidai olup kontrolları çok zor olmaktadır. 

3 _ İşletme teşkilatı fenni bir sulamayı idare edecek genişlikte olmadığı gibi, kalifiye 
eleman da yoktur. Eleman yokluğundan dolayı işletme şefinin, muhtelif inşaatıann kontrol 
mühendisliklerini ve etüd işlerini yürütmesi me ~buri olmuştur. 

Netice olara.k İşletmede bir Ratasyon tatbik edilememiş, mahalli tecrübelere istinaden 
muvaffak bir sulama yapılmıştır. 

c) V AN İşletmesinde Tapusu alınan bina veya baraka yoktur. Tapusu alınacak olan ve 
halen inşa edilmekte olan işletme binası ve ga -aj vardır. 

c) 1953 Yılı sulamaları muvaffak olmuştur. Sulanan saha 2700 hektardır. 
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Bu sene sulamalannda elde edilen neticeler : 

1 - Kehrizler İşletmenin zarara gitmesinde en mühim unsur olmuştur. Bunların gün
lük bakım masrafları 200 lira olup, katiyen rantabl olmamz.ktadır. Bunların yerine terfi ile 
sulama yapılması zaruridir. 

2 - Şamran kanalının ve son kısımlarında varyant yapılması Iüzumu aşikar olarvJ{ his
sedilmiştir. 

3 - Sulama ~ebekesinin bir an önce inşa edilmesi de, fenni bir sulama temini yönünden 
mecburi olmuştur. 

Malatya Sulamasi 

a) MALATYA Derme sulama şebekesinde aşağ1da izah edilen sebepler dolayısiyle Re
tasyon cetvel usulü tatbik edilememiştir. 

1 -Halen mevcut ana kanal sulama suyunu ancak istiap edebilmektc olan iptidai bir 
toprak kanaldır. Bu kanal üzerinde hiçbir tersiyer ve skander bulunmamasına rağmen kanal
dan su veren 20 adet priz mevcuttur. 

2- Bu kanalın 4 Km. lik bir losını şehir evleı-inin içinden veya altından geçmesinden 
dolayı tamamen işletmenin kontrolü altına alınamamaktadır. 

3- Ratasyon içiıılüzumlu olan beyannameler her sene halka dağıtılınasına ve ehcmmi
yetle takip edilmesine rağmen bunların ancak rr. 10 u zamanında idareye verilmekte, geri ka
Ian kısmı ise teslim edilmemektedir. 

b) 1953 ydı sulaması neticeleri : 

Bu yıl sulaması geçen senelere nisbetle daha randımanlı geçmiştir. 56.000 dekar arazi 
tam olarai{ sulanmıştır . İşletmenin idareyi iyi organize etmesi ve suyun nisbeten bol olması 
sayesinde sulanan saha tahminen 7 - 10 bin dekar kadar artmıştır. Bu seneki sulamalarda şu 
güçlülderle karşılaşılmıştır : 

1 - Beyannamelerin pek az bir kısmı alınabilmektedir. 

2 - Ana kanaldan veya prizlerden, ha lk tarafından su çalınmakta. İdare tarafından 
mczruatlara verilen sular çiftçiler tarafından kesilip kendi taraflarına verilmektedir. 

3 - Bunlar için İdare tarafından tatbik edilebilen cezai müeyyideler mevcut değildir. 

4 - Tahakkuk cetvellerinin mezruat sahiplerine imza ettirilmesi, ölçme esnam ıda İhti
yar Heyetinin bulundurulması ve tasdik ettirilmesinde çok zorluk görülmüştür. 

5 - Çarmuzu kaynak sulannın tevzii işi 1952 senesinden beri Valilik emriyle İşletmc
roize verilmiştir. İdaremizin tevzi işi halkı memnun etmesine rağmen ağalar tarafından güçlülc 
gösterilmiş ve bu hususta çok şikayetler yapılmıştır. Bunun esaslı bir neticeye baığlanması :::a
ruridir. 

c) Tapulu ve tap us uz olan binalarla baraka~ar : 

Tapusu olaııJar : 

1 - Sürgü regülatörü bahçesi ile iki adet bakımevi binaları 

2 - Derme - Ka.pılıl.: regülatörü bahçesi ilc iki adet bakımevi binaları. 
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Tapusu olmıyanlar : 

1 - Doğanşehir Bakımevi binası 

2 - Eski Malatya Bakımevi binası 

3 - Kilayik ve Eanazı köylerinde yapıJınP.kta olan iki adet bakımevi binaları, 

tı. - Malatya Derme sulaması işletme binaları memur lojmanlariyle anbar ve garaj bi-
n aları. 

Henüz inşaatı bitmemiş veya yeni bitrr.ek üzere olup, idareye teslim edilmeyenierin tapu
lan alınmamıştır. 

d) Şubemiz hudutları dahilinde Sulu Zir::ı.at Deneme İstasyonları mevcut değildir. 

Ancak sulama bakımındaa Zinıa~ Miidüıli.il:leri idarcmize faydalı olamamaktadırlar. 

Bundan dolayı Şubemizde ve tercihan Malatya "la bi ı· sulu ziraat deneme istasyonunun kurul
ması çok faydalı olacaktır. 

1 V-l\IAKİNA VE TA IT İ~LERİ 

a) Makina~arın umumi durumları : 

Cinsi ve marl{ası Model Yaptığı Km. 

Fort Pikap 1948 72.000 

Fort Pikap 1948 72.000 

Fort Pikap 1948 68.000 

Jeep 1951 4.0.000 

Jcep 1951 31.000 

Jeep 1951 36.000 

J eep 1952 30.000 

J cep 1953 2.000 

.Jccp 1953 2.500 

J eep 1952 24.000 

J cep Lan d Rower 1950 53.000 

J cep Land Ro w er 1950 58.000 

Jecp Sbüion W:ıgon 1953 2.700 

Ford kamyon 1949 70.000 

Düşünceler 

Kötü durumda yedek parçası yoktur. 
, 

" 
İyi durumdadır. 
, , 

" " 
" " 

" " 
" " 
, , 

Kötü durumdadır. 
" , 

İyi durumdadır. 

Hurda halinde 

" 
, 

, , 

b) Ma b na ve taşıtların tamir işlerinde k n·şılaşılan güçlükler : 

I - lstenilen parçaların bulunamaması 

II _ Ta.mir için elimizde yeter talnm bulunmaması ve tezgahın mevcut olmaması. 

Bu balurodau her şeyden evvel muntazam bir atölycnin kurulması ve taşıtların bütün 
parça ihtiyaçlarının komple olarak temini gerekmektedır. 
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ATÖLYE İÇİN İIITİYAÇLARIMIZ ŞUNLARDIR : 

Cinsi Miktarı 

Oksijen kaynak makinası ve takımı ı 

Elektrik kaynak makinası ve takımı ı 

Pafta takımı (İnce diş) ı 
Pafta takımı (Kalın diş) 1 
Sol kılavuz takımı ı 

Kör tıpa anahtan takımı ı 
Rektifiye makinası 1 
Mikrometre takım (iç, dış) ı 

Rayba takımı 1 
Elektrik zımpara taşı mak. ı 

Elektrik el makkabı ı 

Hava kompresörü 1 
Supap taşlama makinası 1 
Hidrolik ceraskal 1 
Torna makinası 1 

c) Makina talimatnamesinde şubemizce bir aksaklık göriilememiştir. Zaten şubemizin 
bir Makine Fen Memuruna veya hiç değilse iyi bir makinesicil memuruna ihtiyacı vardır. 

V - YER ALTI SULARI 

Şubemize yapılan müracaatların büyük bir kısmını yer altı sulariyle sulama teşkil et
mektedir. Ancak yer altı sulannın Hidro Jeolojik etüdünün şubemizce yapılmasına eleman 
bakımından imkan görülememektedir. 

Urfa ve civarı için yer altı su etüdü bir firmaya ihale edilmişse de halen faaliyete 
başlamamıştır. Ancak Urfa'da yaptırılan etüd işinin Mardin - Devrek ve Ceylanprnara kadar 
uzatılması çok faydalı olacaktır. Ceylanprnarda satha çıkan en büyük sarfiyatlı menba sula
rından biri olan suyun (40 m3/sec) Türkiye hudutları dahilinde saiha çıkarılmasının mümkün 
olduğu kanaatındayız. Şubece yapılan etütlerde Devrek civarında gayet sarih işaretler tesbit 
edilmiştir. 

Tunceli civarında da yer altı suyu için müraca,tlar yapılmaktadır. Satıh suyu bulunma
yan bir çok yerlerde, yer altı suyu ile rantabl sulamalar yapılabileceği tahmin olunmaktadır. 

VI- İDARI İŞLER 

a) Şubemizdeki yüksek vasıflı işçilere ait cetvel : 

Sıra Adı soyadı 

ı RecaiKutan 
2 Sabahattin öner 
3 M. Nedim Göğebakan 
4 Zekayi Görgül 
5 Mehmet Burdurlu 
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Görevi 

Yük. Mühendis 
Yük. Mühendis 
Yük. Mühendis 
Mühendis 
Fen memuru 

Mezuniyet 
yılı 

951-952 
952-953 
953/Haz. 
949-950 

Yevmiyesi 
Lira 

34 
30 
32 
30 
22 



Dairemiz 1951 yılı Haziran ayında teşekkül etmiştir. Bu tarihten itibaren evrak kay
dına başlanmış olup bu yıllarda gelen ve giden evraklar aşağıda gösterilmiştir : 

Yılı 

26/6/1951 - 26/12/1951 

1952 yılında 

1953 yılında 

Gelen 

478 

1093 

1175 

__ _...,._ ___ _ 

Giden 

322 

987 

1192 
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