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1. G‹R‹fi
Önce Taksim, K›rk Çeflme, Halkal›
ve Mütevazi Vak›f sular›, sonra El-
mal›, Terkos, Alibeyköy ve Ömerli
Barajlar›; yetmedi, Büyükçekmece,
Sazl›dere Barajlar›, Istranca Dereleri
ve flimdi de Yeflilçay, Düzce’deki
Melen Çay› ve Bulgar s›n›r›ndaki
Rezve Deresi. Geliflmede, büyüme-
de ve talepte s›n›r tan›mayan bir
garip mega kent ‹stanbul, kaynak
aray›fllar›nda Kocaeli, Sakarya,
Düzce, Tekirda¤, K›rklareli ve Edirne
‹l S›n›rlar›n› çoktan aflm›fl ve s›ra
Bulgaristan s›n›r› ve bu s›n›rdaki
Rezve Deresi’ne gelmifl. Peki bu
kaynaklar›n kullan›lmas› ve korun-
mas› konusunda illerin, hatta ülke-
lerin talepleri, haklar› ve sorumlu-
luklar› nas›l tan›mlanabilecek? Dü-
ne kadar hemen hepsi ‹stanbul ili
s›n›rlar› içinde kalan su kaynaklar›
ve su havzalar› için koruma-kullan-
ma konusunda tek yetkili olan ‹s-
tanbul Büyükflehir Belediyesi (‹SK‹),
dar havza tan›m›n›n ötesinde bir
bölge boyutuna varan bu yeni du-
rumda “Su Havzalar›n›n Yönetimi”
konusunda nas›l bir “sürdürülebilir
model” gelifltirecek ve bunu sorun-
suz bir flekilde uygulayabilecek?
Çok eskimifl ve toplum gereksinim-
lerini karfl›lamaktan çok uzak mev-
cut su kaynaklar› yönetimi yasalar›y-
la, kurumlar aras›nda tam bir yetki
ve sorumluluk karmaflas›n›n yaflan-
d›¤› idari yap›s›yla ‹stanbul ve bu
bölgede su kaynaklar› ve havza yö-
netimi için sa¤l›kl› bir model olufltu-
rulamayaca¤› aç›kt›r. Bugün gün-
demde  olan “Kamu Yönetiminin
Yeniden Yap›land›r›lmas› Yasas›”
da dikkate al›nd›¤›nda, bu sorun

daha da içinden ç›k›lamaz hale
gelecektir. Böyle olunca da, geç-
miflte Sadrazam Rüstem Pafla’n›n
devrin padiflah› Kanuni’ye yapm›fl
oldu¤u,
“….flehre bol su getirildi¤i takdirde
Araptan, Acemden çiftini çubu¤unu
b›rakan›n ‹stanbul’a gelece¤i ve
beslenme, yerleflim gibi problemle-
rin ç›kaca¤›, bu yüzden su tesisleri-
nin yap›lmas›n›n do¤ru olmayaca¤›”
fleklindeki önerisi ile, bugünkü Bafl-
bakan Tayyip ERDO⁄AN’›n yak›n
geçmiflte ,
“…‹stanbul’a gelifllerde art›k vize
uygulanmal› …”
fleklindeki ‹stanbul’un nüfus art›fl›-
n›n önlenmesine iliflkin öneri ve
söylemlerinin s›k s›k an›msanaca¤›
ve belki de tek çözüm olarak gün-
demde kalaca¤› anlafl›lmaktad›r.

Bugün gelinen noktada “‹stanbul
ve Su”yun ne anlama geldi¤inin
daha iyi anlafl›labilmesi için, bu ya-
z›n›n alt bölümlerinde konu tarihsel
bir süreç içinde ele al›narak de¤er-
lendirilecektir.

2. ‹STANBUL’UN KURULUfi
TAR‹HÇES‹
Bugünkü ‹stanbul’un çekirde¤ini,
M.Ö. 750-550 y›llar› aras›ndaki
Grek göçleri s›ras›nda tarihi yar›m-
adan›n en do¤u ucunda Byzantion
ad›yla kurulmufl olan küçük bir yer-
leflim yeri oluflturmaktad›r. Zaman
içinde flehrin Romal›lar›n eline
geçmesiyle bu küçük yerleflim yeri
büyüyerek bat›ya do¤ru geniflleme-
ye bafllam›fl ve nihayet Konstanti-
nus 330 y›l›nda ‹stanbul’u Roma
‹mparatorlu¤u’nun baflflehri ilan

ederek, flehri abideler ve binalarla
süslemifl, su yolu inflaatlar›n› bafl-
latm›fl ve flehrin etraf›n› çeviren
surlar yapt›rm›flt›r. Hatta, o  tarihe
kadar Bizans olarak an›lan flehrin
ad›, art›k Konstantiniye ad›n› alm›fl-
t›r. Bugünkü Marmara Üniversitesi
Rektörlük binas›n›n alt›nda 203 y›-
l›nda yap›m›na bafllan›lan  Hipodro-
mun tamamlanmas› ve Romal› se-
natör Philoxenus’un özel saray› için
yapt›rd›¤› ve bugün Binbirdirek diye
bilinen sarn›ç ile pekçok bina Kons-
tantinus (324-337) zaman›nda ya-
p›lm›flt›r. Theodosius (370-395),
çok genifl bir alan› kaplam›fl olan
Roma ‹mparatorlu¤u’nu 395 y›l›nda
ikiye ay›rm›fl; Adriyatik Denizi’nin
do¤usunda kalan kesim “Do¤u
Roma”, bat›s›nda kalan› ise “Bat›
Roma” olmufltur. Bat› Roma ‹mpa-
ratorlu¤u 476 y›l›nda son bulmufl,
Do¤u Roma ise 1453 y›l›na kadar
devam etmifltir. Bizans terimi, Do¤u
Roma’n›n ortadan kalkt›¤› tarihten
çok sonra iki Roma aras›ndaki fark-
l›l›¤› belirtmek için kullan›lm›fl ve
bafllang›çta küçük bir yerleflim yeri
olan Byzantion’un ad›yla an›lm›flt›r.

3. KENT‹N KURULUfi VE GEL‹fiME
SÜREC‹NDE BEL‹RLEY‹C‹ B‹R
ÖGE: SU
Bugünkü ‹stanbul’un çekirde¤ini
oluflturan ve M.Ö. 658 y›l›nda Sa-
rayburnu ve çevresinde Byzantion
ad›yla kurulmufl olan küçük yerle-
flim yerinde ve bunu izleyen Romal›-
lar döneminin ilk y›llar›ndaki geliflme
sürecinde ihtiyaç duyulan suyun,
genellikle yerleflim alan› içinde aç›-
lan kuyulardan ve yüzeysel ya¤mur
sular›n›n topland›¤› sarn›çlardan
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sa¤lanm›fl oldu¤unu görüyoruz.
Daha sonra milattan sonraki ilk y›l-
lardan itibaren flehrin bat›ya do¤ru
geniflleyerek büyümesi ve nihayet
330 y›l›nda Roma ‹mparatorlu¤u’-
nun baflflehri olmas›yla geliflen
flehire ve artan nüfusa tarihi yar›m-
ada s›n›rlar› içindeki s›n›rl› su kay-
naklar› yetmez olmufl ve de¤iflik
Roma Hükümdarlar› döneminde
yerleflim alan›n›n d›fl›ndan su trans-
ferlerini sa¤layan isale tesisleri in-
fla edilmifltir. fiehrin geliflmesi ve
nüfus art›fl›na ba¤l› olarak ‹stanbul
çevresindeki yeni su kaynaklar› ara-
y›fl›, Roma döneminde ve daha son-
ra Osmanl› ve Cumhuriyet dönemin-
de hep gündemde kalm›flt›r. Hemen
her dönemde gösterilen bütün ça-
balara ra¤men, Romal›lardan günü-
müze kadar ‹stanbul’daki su sorunu
bir türlü çözülememifl ve 2000’li
y›llara gelindi¤inde de bu sorunun
uzun vadeli çözümü için, “Bulgaris-
tan s›n›r›ndan bafllay›p Bolu s›n›r›na
kadar uzanan bir alanda kullan›la-
bilir ne kadar su kaynaklar› varsa
bunlar›n hemen hepsinin toparlan›p
‹stanbul’a getirilmesi” gibi radikal
bir yaklafl›m ve uygulama içine
girilmifltir.
‹stanbul’un tarihsel geliflim süreci
içinde hep gündemde kalan ve hat-
ta kentin geliflmesinde en etken
parametrelerden birisi oldu¤u bili-
nen “su konusu”nun bafllang›çtan
günümüze nas›l ele al›nd›¤› ve ne
gibi çözümler üretildi¤ini görebilmek
için, konuyu tarihsel bilgi ve belge-
lerin mevcut oldu¤u Romal›lar, Os-
manl› ve Cumhuriyet dönemleri için
ayr› ayr› ele almak uygun olacakt›r.

4.ROMA DÖNEM‹NDE YAPILAN
ÖNEML‹ SU TES‹SLER‹
fiehrin ilk kurulufl y›llar›nda su ih-
tiyac›, tarihi yar›mada ve yerleflme
alan› içindeki kuyular yard›m›yla
yeralt› su kaynaklar›ndan sa¤lan›-
yordu. Daha sonra flehrin geliflme-
siyle birlikte ilk önemli su tesisleri
Roma ‹mparatorlu¤u döneminde
yap›lm›flt›r. Roma döneminde flehrin
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suyunu sa¤layan dört önemli isale
hatt› infla edilmifltir. Bunlar, krono-
lojik s›ras›yla afla¤›da verilmektedir:

1. Hadrianus (117-138) zaman›nda
yapt›r›lan isale hatt›n›n flehrin bat›-
s›ndan geldi¤i kabul edilmekte ise
de, nerelerden geçti¤i hakk›nda hiç-
bir bilgi bulunmamaktad›r. Bu isale
hatt›n›n, Haliç’in kenar mahallele-
rine kadar uzand›¤› bilinmektedir.
Hadrianus döneminde flehir çok
küçük olup nüfusu da az oldu¤u
için, bu dönemde yap›lan su tesis-
leri yeterli olmufl ve bir su s›k›nt›s›
çekilmemifltir. Bu tesislere ra¤men,
Konstantinus zaman›nda yap›m›na
bafllanan isale hatt› bitmedi¤i için,
Valens döneminde flehirde su s›k›n-
t›s› çekildi¤i bilinmektedir.

2. Büyük Konstantinus (324-337)
zaman›nda Istrancalardan, bir riva-
yete göre de Bulgaristan’dan gelen
isale hatt›n›n inflaat›na baflland›¤›
ve sonra gelen imparatorlar taraf›n-
dan tamamlat›lm›fl oldu¤u tahmin
edilmektedir. Merhum Prof. Dr.
Kâz›m ÇEÇEN’in 1993-96 y›llar›
aras›nda arazi ve haritalar üzerinde
yapm›fl oldu¤u yo¤un çal›flmalarla
ortaya ç›kar›lm›fl olan bu isale hat-
t›n›n uzunlu¤u  242 km olup, Roma-
l›lar›n Dünyada yapm›fl olduklar› 91
km’lik en uzun Kartaca isale gale-
risinin 2.5 kat› uzunlu¤undad›r.

3. Valens(364-378) zaman›nda bir
isale hatt›n›n yap›ld›¤›, Mazul Kemer
ile bugün Bozdo¤an Kemeri diye
adland›r›lan kemerin 368 y›l›nda
infla edildi¤i bilinmektedir. Ancak
bu tesisin de isale hatt›n›n nereler-
den geçti¤i hakk›nda bir bilgi yoktur.
Bu isale hatt› ile Halkal› civar›ndan
al›nan kaynak sular›n›n Beyaz›t'a
kadar ulaflt›r›ld›¤› biliniyor. Yine Va-
lens zaman›nda Belgrad Orman-
lar›’nda bir bent yapt›r›ld›¤›, ayr›ca,
Ka¤›thane Deresi’nin sular›n›n da
›zgaralarla al›narak havuzlarda top-
land›ktan sonra flehre getirildi¤i de
kay›tlarda mevcuttur.

4. Büyük Theodosius (379-395)
zaman›nda da Belgrat Ormanla-
r›’ndan gelen bir isale hatt›n›n yap-
t›r›ld›¤› tahmin edilmektedir. VII.
yy.dan itibaren ‹stanbul’u kuflatan
çeflitli kavimler bu isale hatt›n›n
bütün kemerlerini temeline kadar
y›km›fllard›r.

Roma devrinde yap›lm›fl olan bu
dört önemli tesisden Hadrianus ve
Valens taraf›ndan yap›lan isale
hatlar›n›n yerleri tam belli de¤ildir.
Buna karfl›l›k, Istrancalardan ve
Belgrat Ormanlar›’ndan gelen isale
hatlar›n›n geçtikleri yerler kesin ola-
rak bilinmektedir. Ancak, bu hatlar›n
da hangi imparator taraf›ndan yap›l-
d›¤› ve tamamland›¤› hakk›nda bilgi
mevcut de¤ildir.

Roma ve Bizans ‹mparatorlar›, ku-
rakl›k ve savafl ihtimallerini düflüne-
rek, flehir içinde üstü aç›k (Çukur-
bostan) ve kapal› sarn›çlar da yapt›r-
m›fllard›r. Üstü aç›k su depolar›n›n
(Hazneler) en önemlileri Aetiyus
(bugünkü Vefa Stad›), Aspar (Yavuz
Selim’deki Çukurbostan) ve Hegius
Mokius (Alt›nmermer semtinde) su
depolar›d›r. Üstü kapal› haznelerinin
en meflhurlar› da; 336 sütunlu ‹m-
parator Sarn›c› (Yerebatan Saray›),
224 sütunlu Pileksenus Sarn›c› (Bin-
birdirek) ve Ac›musluk Sarn›c›’d›r.

Roma ‹mparatorlar› zaman›nda yap-
t›r›lan su tesisleri Bizans ‹mpara-
torlar› taraf›ndan bir dereceye kadar
onar›lm›fl ve tevsi edilmifl ise de
Bizans’›n son devirlerinde kullan›l-
maz bir flekilde, tamamiyle yok ol-
mak durumuna gelmifltir. Bu tesis-
lerden hala ayakta kalan Mazul ve
Valens (Bozdo¤an) Kemerleri gibi
baz› su kemerleri Osmanl› döne-
minde onar›larak y›k›lmaktan kurtul-
mufllard›r.

5. OSMANLI DÖNEM‹ SU
TES‹SLER‹
‹stanbul’un fethinden sonra flehirde
h›zl› geliflme ve nüfus art›fl› baflla-

m›fl, sadece tarihi yar›mada ve sur-
içi de¤il, Üsküdar yakas›nda da h›zl›
bir büyüme bafllam›flt›r. Dolay›s›yla,
art›k sadece tarihi yar›mada ve
Haliç çevresindeki yerleflim alanla-
r›n›n de¤il, Üsküdar bölgesinin de
su ihtiyac›n›n karfl›lanmas› günde-
me gelmifltir. Bu nedenle, Osmanl›
döneminde yap›lan su tesislerini
bölgelere ve bölge ihtiyaçlar›na göre
de¤erlendirmek daha uygun ola-
cakt›r.

5.1. Tarihi Yar›madan›n Suyu
Sa¤layan Tesisler
Fetih s›ras›nda flehrin nüfusunun
50.000 civar›nda oldu¤u ve su s›-
k›nt›s› çekildi¤i bilinmektedir. Fatih
Sultan Mehmet eski suyollar›n›n
onar›lmas›n› ve geniflletilmesini,
yeni suyollar›n›n yap›lmas›n› emret-
miflti. ‹lk önce Halkal› bölgesi deni-
len Halkal›-Cebeciköy arazisinden
gelen Fatih (Beylik), Turunçluk su-
yollar› yap›ld›. Sonra Theodosius I
(379-395) zaman›nda yap›ld›¤› ka-
bul edilen Belgrat Ormanlar›’ndan
gelen isale hatt›n›n Cebeciköy ile
Bozdo¤an Kemeri’nin alt›nda yine
Fatih’in yapt›rd›¤› s›ra çeflmeler ara-
s›ndaki isale hatt› yeniden yap›l›r
gibi onar›ld› ve Cebeciköy kolunun
suyu bu çeflmeler ak›t›ld›. Sonradan
bu çeflmelere çokluk anlam›na ge-
len “K›rkçeflme” dendi. Bu bölüm
Kanuni Sultan Süleyman taraf›ndan
Sinan’a yapt›r›lan Ka¤›thane suyu
denen büyük tesisin bir parças› ola-
rak tekrar onar›larak bütün tesis
“K›rkçeflme” ad›n› ald›. Fatih’ten
sonra Mahmut Pafla, II. Bayezid ve
Koca Mustafa Pafla taraf›ndan
Halkal› bögesinden gelen suyollar›
yapt›r›ld›.

Kanuni devrinde imparatorluk üç
k›taya yay›lm›fl, ‹stanbul’un nüfusu
çok artm›fl ve su s›k›nt›s› bafllam›fl-
t›. Kanuni su k›tl›¤›na bir çare ar›-
yordu. Birgün Ka¤›thane deresi civa-
r›nda avlan›rken bir kanaldan su
s›zd›¤›n› görmüfl ve bu durumu ince-
lemek üzere Mimar Sinan’› görev-
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lendirmiflti. Sadrazam Rüstem Pa-
fla, “flehre bol su getirildi¤i takdir-
de Araptan, Acemden çiftini çubu-
¤unu b›rakan›n ‹stanbul’a gelece¤i-
ni ve beslenme, yerleflim gibi prob-
lemlerin ç›kaca¤›n›, bu yüzden su
tesislerinin yap›lmas›n›n do¤ru ol-
mayaca¤›n›” savunmas›na ra¤men;
Kanuni’nin emri ile inflaata devam
edildi. 1554-1563 y›llar› aras›nda
tesisin sualma yerleri, isale hatt›,
kemerleri, da¤›t›m kubbeleri ve çefl-
meleri tamamlanarak flehre su veril-
di. Mimar Sinan bu tesiste trapez
kesitli ayaklar yaparak önemli ve
yeni bir sistem gelifltirmifltir. K›rk-
çeflme tesisi gerek hacim gerekse
sarfedilen para bak›m›ndan Mimar
Sinan’›n yapt›¤› en büyük eserdir.
Ayn› tarihlerde yap›lan Süleymaniye
Külliyesi 35 milyon akçeye, K›rk-
çeflme tesisleri ise 50 milyon akçe-
ye mal olmufltur (Bu tesisin içerisin-
deki Ma¤lova Kemeri ise bir mühen-
dislik ve mimarl›k flaheseridir). Bü-
tün bu tesislerle 1564 y›l› itirab›yle
flehre (tarihi yar›madaya) verilebilen
günlük su miktar› 10.000 m3 ola-
bilmifltir.

Toplam 16 su kayna¤› ve tesisinden
oluflan ve 1453-1755 y›llar› aras›n-
da tamamlanm›fl olan Halkal› Su
Yollar›’ndan tarihi yar›madaya sa¤-
lanan günlük su miktar› ise 20.000
m3 düzeyindedir.

5.2. Üsküdar Sular›
Üsküdar Osmanl› devrinden önce
küçük bir yerleflim yeri idi ve su ih-
tiyac› küçük menbalar ve kuyulardan
sa¤lan›yordu. Osmanl› devrinde ise
kalabal›klaflt›. ‹lk önemli isale hatt›
1547 y›l›nda yap›ld›. 1547-1874
y›llar› aras›nda yapt›r›lan çok say›-
daki Vak›f (Vakfiye) su tesisleri ile
kentin bu yakas›na sa¤lanabilen
su miktar› 4.000 m3 kadard›r.

5.3. Haliç’in Kuzeyindeki Bölgenin
Sular›
5.3.1. Küçük ‹saleler
Haliç’in kuzeyindeki bölgenin suyu-

nu sa¤layan eski isalelerden biri
II. Bayezid (1482-1512) taraf›ndan
yapt›r›lan ve Leventçiftlik’ten Gala-
tasaray’a gelen isale hatt›d›r.

5.3.2. Taksim Suyu
‹stanbul’un Beyo¤lu bölgesinin su
sorunu ilk defa 1732’de yap›lm›fl
olan Taksim Suyu tesisleriyle çözü-
me kavuflmufltur. Bahçeköy civar›n-
da derlenen ve günlük verimi 800
m3 olan su, 20 km’lik bir isale hat-
t›yla Taksim’deki 2.700 m3’lük bir
depoya ve oradaki Maksem vas›ta-
s›yla 64 çeflme ve sebil ile 3 fla-
d›rvana ulaflmaktad›r. 1732’de I.
Mahmut taraf›ndan yapt›r›lan Bah-
çeköy (Sultan Mahmut) Kemeri ile
Topuzlu Bent, Valide Benti ve II.
Mahmut Benti bu tesislerdendir.
Bentlerin inflaas›yla Taksim Sula-
r›n›n günlük verimi 3000 m3’e yük-
selmifltir.

5.3.3. Hamidiye Suyu
Haliç’in kuzeyindeki bölgeye kaliteli
içme suyu sa¤lamak için II. Abdül-
hamit taraf›ndan 1900-1902 tarih-
leri aras›nda Hamidiye Suyu denen
tesis yapt›r›lm›flt›r. Kemerburgaz
yak›n›ndaki muhtelif kaynak sular›
al›narak Hamidiye isale hatt›ndan
Y›ld›z Saray›’na, resmi dairelere,
okullara, hastanelere ve çeflmelere
olmak üzere 126 yere su verilir ve
toplam debisi 1.200 m3/gün’dür.
‹sale ve flebeke hatlar›n›n uzunlu¤u
toplam 43.902 m’dir.

5.4. Yabanc› Su fiirketleri
Saray, cami ve devlet dairelerinin
hemen hepsi tarihi yar›mada üzerin-
dedir. fiehir zamanla çok kalabal›k-
laflm›fl eski suyollar› ise bak›ms›z-
l›ktan harap olmufl ve ihtiyac› karfl›-
layamam›flt›r. Tarihi yar›madan›n su-
yunu temin eden Halkal› Sular› mev-
simine göre 5.000-20.000 m3/gün,
K›rkçeflme 10000-17000 m3/gün
su verirken, zamanla yollar› bozul-
mufl ve bir bölümü tamamen kay-
bolmufltur. Vak›flar›n mütevellileri-
nin gelirlerinin azalmas›, çiftlik vb.

vakfa gelir getiren yerlerin ço¤unun
imparatorlu¤un s›n›rlar›n›n d›fl›nda
kalmas›, kurulan Vak›flar Nezareti’-
nin bütçesinin yetersizli¤i, ‹stanbul’-
daki su s›k›nt›s›n› had safhaya getir-
mifltir.

Sultan Abdülaziz’in 1868 y›l›nda
yapt›¤› Paris, Londra ve Viyana’y›
içine alan seyahat s›ras›nda, Sen
Nehri’nden tabii filtrasyon ile flehre
su verilmesi kendisine gösterilmifl-
tir. Abdülaziz bu seyahatin etkisi
ile ‹stanbul’un su ihtiyac›n› çözmek
için yabanc› flirketlere imtiyaz veril-
mesi yoluna gitmifltir. ‹stanbul’un
Avrupa yakas›n›n suyu sa¤lamak
amac›yla Hariciye teflrifatç›s› Kamil
ile mühendis Ternau’ya, 1874 y›-
l›nda, Terkos gölünden su getirmek
için 40 y›l müddetle imtiyaz verilmifl,
sonra bu imtiyaz “Dersaadet Ano-
nim Su fiirketi” diye an›lan Frans›z
flirketine devir edilmifl ve halk ara-
s›nda Terkos fiirketi diye an›lm›flt›r.
1887 y›l›nda 1882’den geçerli ol-
mak üzere imtiyaz süresi 75 y›la
ç›kart›lm›flt›r. 1883 y›l›nda Terkos
Gölü kenar›nda kurulan pompa is-
tasyonu vas›tas›yla flehre ilk kez
klorlanm›fl ham su verilmifl ve gölün
seviyesi 1888 y›l›nda bir ba¤lama
vas›tas›yla 3.25 m kotuna kadar
yükseltilmifltir. Ham su verilmesi
1926 y›l›na kadar devam etmifl,
1926 y›l›nlda Ka¤›thane’de ar›tma
tesisleri yap›lm›fl ve verilen su
devaml› kontrol edilmifltir. Bafllan-
g›çta yaln›z Haliç’in kuzeyindeki
bölgeye su verilmesi öngörülmüfl,
daha sonra tarihi yar›madaya da
su verilebilmifltir.

Üsküdar ve Kad›köy’ün suyunu sa¤-
lamak için 17 Ekim 1888 y›l›nda
Karabet S›vac›yan ad›na “Üsküdar-
Kad›köy Su fiirketi” adl› yabanc›
flirkete 65 y›l süreyle imtiyaz veril-
miflti. 1914 y›l›nda  anlaflma süresi
1888 den bafllamak üzere 99 y›la
ç›kart›lm›flt›r. Bu flirket 1893 y›l›nda
1. Elmal› Bendi’ni infla ederek fleh-
re y›lda 2.5 milyon m3 su vermifltir.
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6. CUMHUR‹YET DÖNEM‹ SU
TES‹SLER‹
6.1. ‹stanbul Sular ‹daresi Dönemi
‹mtiyazl› flirketler, haklar›n› al›p,
sorumluluklar›n› yerine getirmekten
kaç›n›nca, su sorununun bu flirket-
ler eliyle çözüme kavuflmayaca¤›
kanaatine var›lm›fl ve Terkos flirketi
1923 y›l›nda, Üsküdar-Kad›köy Su
fiirketi ise 1937 y›l›nda sat›n al›na-
rak, ‹stanbul Sular ‹daresi (‹.S.‹.)’ye
devredilmifltir. O y›llarda ‹stanbul’a
verilen günlük toplam su miktar›
35.000 m3 mertebesinde idi. ‹.S.‹.’-
nin Avrupa yakas›ndaki çal›flmala-
r›yla, Terkos Terfi Merkezi ile Ka¤›t-
hane Ar›tma Tesisi’nin kapasiteleri
art›r›ld›, ‹kinci Kademe ‹sale Hatlar›
takviye edilerek, kapasiteleri yüksel-
tildi, flehir içindeki terfi merkezleri
ço¤alt›ld› ve buharla iflleyenler yeri-
ne elektrikli pompalar devreye so-
kuldu. Ç›rp›c›’da artezyen kuyular›
aç›ld› ve bir Terfi Merkezi tesis edil-
di. Terkos-Silahtara¤a aras›nda
enerji nakil hatt› kurularak, Terkos’-
daki terfi merkezleri elektrikli pom-
palarla techiz edildi. DS‹’nin 1972
y›l›nda yapt›¤› Ömerli Baraj›’n›n isale
hatlar› ve su da¤›t›m flebekeleri
tamamland›. Asya yakas›nda ise,
Elmal› Deresi üzerinde 1950 y›l›nda
2. Elmal› Baraj› inflaa edildi, Elmal›
Terfi Merkezi elektrikli motopomp-
larla donat›ld›. Ar›tma Tesisi ›slah
edildi. Adalara su iskelesi ile terfi
merkezleri kuruldu. Ömerli Baraj›’-
n›n isale hatlar› ve su da¤›t›m flebe-
keleri tamamland›. Türkiye’de yafla-
nan sosyal olaylar sebebiyle özellik-
le 1980 y›l›nda Güneydo¤u’dan çok
say›da göç alan ‹stanbul’un nüfusu
süratle artm›fl ve 10 Milyon’u afl-
m›flt›r. Altyap›s› haz›rlanmam›fl ve
varofllarda yap›lan gecekondu tarz›
yerleflim alanlar›, hizmetin götürül-
mesini daha da zorlaflt›rm›flt›r. Artan
nüfusun su ve kanalizasyon ihtiyac›-
n› karfl›lamaya ‹.S.‹.’nin gücü yetme-
yince daha genifl yetki ve imkanlarla
yeni bir idarenin kurulmas› gere¤i
ortaya ç›km›flt›r. 1981 y›l›nda kuru-
lan bu yeni idarenin ismi “‹stanbul

Su ve Kanalizasyon ‹daresi” (‹SK‹)’-
dir.

6.2. ‹SK‹ Dönemi
1981 y›l›nda 2560 say›l› kanunla
‹stanbul Valili¤i denetiminde kuru-
lan ve 1984 y›l›nda 3009 say›l›
kanunla ‹stanbul Büyükflehir Bele-
diyesi bünyesine al›nan ‹SK‹ Genel
Müdürlü¤ü’nün hizmetleri, Büyük-
flehir Belediyesi’nin görev alan›yla
s›n›rl›d›r.

Ancak flehrin yararland›¤› su kay-
naklar›n›n bir k›sm›n›n ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi’nin s›n›rlar›
d›fl›nda olmas› nedeniyle, ‹SK‹’nin
görev alan› Bakanlar Kurulu kara-
r›yla, Do¤u’da Gebze ‹lçesi, Orhanl›
ve Dar›ca Beldelerini, Bat›’da Büyük-
çekmece, Çatalca ‹lçeleri ve Istran-
ca Dereleri havzalar›n› da kapsaya-
cak flekilde geniflletilmifltir.

Daha ‹SK‹ kurulmadan, 1971 y›l›n-
da ‹stanbul Sular ‹daresi taraf›ndan
DAMOC proje konsorsiyumuna bir
master plan haz›rlat›lm›fl ve bu
planda 1990 y›l›na kadar tamam-
lanmas› öngörülen Ömerli, Darl›k,
‹saköy, Büyükçekmece ve Sazl›dere
Barajlar› gibi birçok proje yer alm›fl-
t›r. 1980’li y›llar›n sonuna gelindi¤in-
de bu projelerin bir k›sm› tamamlan-
m›fl, bir k›sm› ise çeflitli nedenlerle
ya ask›ya al›nm›fl veya vazgeçil-
mifltir.

Gerek 1980 y›l›nda yaflanan göç
olay› sonucu ‹stanbul nüfusundaki
%14’lere varan afl›r› art›fl, gerek
planlanan su kaynaklar› projelerinin
zaman›nda tamamlanamam›fl ol-
mas›, gerekse su havzalar›ndaki
kontrolsuz yap›laflma ve sanayilefl-
me nedeniyle varolan baz› su kay-
naklar›n›n da kullan›l›r olmaktan
ç›km›fl olmas› sonucu 1990’l› y›lla-
r›n bafllar›nda yaflanan ard›fl›k kurak
y›llarda ‹stanbul belkide tarihinde
görmedi¤i bir su s›k›nt›s› yaflam›flt›r.
Öyle ki, Karadeniz’in be¤enmedi¤i-
miz tuzlu ve kirli suyunu Terkos Gö-

lü üzerinden, Yalova’n›n mütevazi
baraj suyunu da tankerlerle flebeke
üzerinden muslu¤umuza aktar›lmas›
yetmemifl; Trabzon’dan Karadeniz
derelerinin suyunu tankerlerle, Ma-
navgat’›n suyunu da balonlara ‹stan-
bul’a getirerek günü kurtarman›n
hesaplar› bile yap›lm›flt›r.

‹stanbul’daki son yirmi y›l›n su soru-
nu sadece kaynak eksikli¤i de¤il,
flebeke altyap›s› eksikli¤i, gecekon-
du ve çarp›k kentleflmenin getirdi¤i
olumsuzluklar nedeniyle varolan s›-
n›rl› su kayna¤›n›n dengeli da¤›t›la-
mamas› da ayr› bir sorun olmufltur.

Özellikle ‹SK‹ döneminde yaflanan
su sorununun nedenlerinden birisi
de, ne gariptir ki dönemin iktidarlar›
ile ‹stanbul Yerel Yönetimleri aras›n-
da hep varolan kavgal› iliflkiler ve
bunun ‹SK‹’nin icraatlar›na olan
yans›malar› olmufltur. Son olarak
1990’l› y›llar›n bafllar›nda yaflanan
çok ciddi boyutlardaki su s›k›nt›s›n-
dan sonra, ‹stanbul’un su sorunu-
nun çözümü konusunda iktidarlarla
yerel yönetimler aras›nda giderek
bir konsensus sa¤lan›r olmufl; ‹SK‹
daha serbest ve tutarl› kararlar
almaya bafllam›fl, 1980’li y›llarda
çok talihsiz bir zorlama ve kararla
kapat›lm›fl olan DS‹ ‹stanbul Bölge
Müdürlü¤ü de 90’l› y›llarda yeniden
kurularak Yeflilçay ve Melen gibi
önemli su kaynaklar› projeleri ha-
yata geçirilmeye bafllanm›flt›r.

Osmanl› dönemiyle bafllay›p, Cum-
huriyet döneminde devam eden
süreç içinde ‹stanbul’da gerçeklefl-
tirilen önemli su kaynaklar› projeleri
ile, yeni haz›rlanan bir master plan
çerçevesinde gelece¤e yönelik ola-
rak planlanan projeler bir bütünlük
içinde afla¤›daki tablolarda veril-
mifltir.
Bu tablo bize, 2030’lu y›llarda ‹stan-
bul’un nüfusunun 20 milyonun üze-
rine ç›kmas›n›n öngörüldü¤ünü ve
bulunabilirse, su arz›n›n buna göre
planland›¤›n› göstermektedir.
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7. GÜNÜMÜZDEK‹ DURUM VE
“‹STANBUL ÇEVRE DÜZEN‹ PLANI-
2007”
90’l› y›llar›n bafllar›nda ‹stanbul’da
yaflanan yeni bir kurakl›k ve su s›-
k›nt›s›n›n ard›ndan, görevi ve yetkisi
olmamas›na ra¤men ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediyesi ‹SK‹ üzerinden
Istranca derelerine, dönemin iktidar›
da DS‹ üzerinden 180 km uzakl›k-
taki Melen Çay›’na yöneliyorlar.

Toplam yat›r›m bedeli 1.5 Milyar
Dolar› bulacak olan Melen Projesi’yle
‹stanbul’a sa¤lanmas› hedef al›nan
y›ll›k 1.1. milyar m3’lük suyun ilk
aflamas› olan 270 milyon m3’lük
bölümü daha 2004 y›l›nda kullan›-
ma sunulmas› öngörülmüfl iken,
bu kaynak, 2007 y›l›nda yaflanan
kurakl›k ve su s›k›nt›s› üzerine yap›l-
makta olan bir by-pass hatt› ile an-
cak 2007’nin sonlar›nda kullan›la-
bilecektir.

2007 y›l› sonlar›na gelindi¤inde,
‹SK‹ taraf›ndan “elimizde su fazla-
m›z var; 2015 y›l›na kadar yeni bir

su kayna¤›na gerek yok; DS‹ Melen
Projesini/yat›r›m›n› yeniden gözden
geçirsin; bu projenin belki ilk kade-
mesi yap›labilir, ama bundan son-
raki kademelerine gerek yok” flek-
lindeki ›srarl› de¤erlendirmeler ya-
p›l›rken, bir anda Istranca, Büyük-
çekmece, Alibeyköy kaynaklar› ku-
ruma noktas›na gelmifl; barajlardaki
doluluk oran› da %20’lere düflmüfl-
tür.

Türkiye’nin su kaynaklar›n› planla-
ma ve gelifltirmeden birinci derece-
de sorumlu olan DS‹’nin resmi bel-
gelerine göre, 2030 y›l›nda nüfusu
100 milyona ç›kacak olan Türkiye’-
de kifli bafl›na düflen y›ll›k su mikta-
r›n›n 1.300 m3 gibi çok kritik de¤er-
lere inece¤i; buna karfl›l›k ayn› y›l-
larda ‹stanbul’a 2.7 miyar m3 su
sa¤lanmas›na yönelik projeler
gelifltirildi¤ini görüyoruz.

Meriç’ten Melen’e kadar bütün bir
bölgenin su kaynaklar› toplan›p ‹s-
tanbul’a getirilmeye çal›fl›l›rken, o
bölgelerde yaflayan insan ve do¤a-

n›n zorunlu ihtiyaçlar› ve gelece¤e
yönelik su haklar› hiçe say›lm›flt›r.
Bütün bunlara ra¤men, 2007’de
içinde bulundu¤umuz su s›k›nt›s›
ve belki de 2008’de ve izleyen y›l-
larda da görülecek su krizi gerçe¤i
karfl›s›nda bile yerel ve merkezi
yönetimler, “arz› yönetmek” yerine
“talebi yönetmek” yönünde hala
hiçbir refleks göstermemektedirler.
Bunun tipik örneklerinden birisi,
yeni ”bir su arz›” yaratmak üzere
“deniz suyunun ar›t›lmas›” gibi çok
pahal› bir projenin gündeme getiril-
mesidir. Di¤eri de, üzerinde 500
kiflilik bir ekibin iki y›l üzerinde çal›-
flarak haz›rlad›¤›  ve 2007 y›l› içinde
Büyükflehir Belediyesi Meclisi’nde
de kabul edilmifl olan ünlü “‹stanbul
Çevre Düzeni Plan›”nda bu kentin
gelece¤i ve arazi kullan›m planla-
mas›nda ‘’su yetmezli¤i/k›s›nt›n›n’’,
genel tan›m›yla “su ögesi”nin hiç
yeralmam›fl olmas›d›r. Bu çok ciddi
eksikli¤in hemen giderilmesi için
sözkonusu bu plan›n Meriç’ten
Melen’e, Bilecik, Bursa ve Bal›kesir
illeri ve su havzalar›n› da içine ala-

‹stanbul’un Mevcut Su Kaynaklar›

Su Kayna¤› Hizmete
Girifl Y›l›

Y›ll›k Verim
(Milyon
m3/y›l)

‹talik De¤erler Kurak Y›llar›n Ortalamas›d›r.

Bentler ve Yeralt›
Su Kaynaklar›

Elmal› I ve II

Terkos

Alibeyköy

Ömerli

Darl›k

Büyükçekmece

Yeflilvadi Çevirme Y.

fiile Keson Kuyular›

Elmal›dere, Istranca Dereleri
(1. ve 2. Kademe)

Sazl›dere Baraj›

Halihaz›r Y›ll›k Ortalama

1453-1893 10 10

1893-1950 15 12

1883 142 80

1972 36 21

1972 220 164

1989 97 72

1989 70 45

1992 10 6

1996 30 30

1995-98 235 235

1998 55 55
920 730

‹stanbul ‹çin Planlanan Su Kaynaklar›

Su Kayna¤›
Planlanan
Devreye
Girifl Y›l›

Y›ll›k
Ortalama

Verim
(Milyon
m3/y›l)

Yeflilçay Regülatörü 2002 145

Istranca 3. Kademe 2003 52

Istranca 4. Kademe 2004 48

Küçükçekmece 2005 30

Büyükmelen 1 2006 268

Büyükmelen 2 2012 461

Büyükmelen 3 2020 461

Göksu + ‹znik 2025 500

Yeflilçay Baraj› 2030 190

Yeflilçay-Sakarya
Aras› Dereler

                         Toplam 2705

2035 550
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cak flekilde bir “Entegre Bölge Çev-
re Düzeni Plan›” fleklinde ele al›n-
mas› gerekir. Aksi taktirde, özellikle
su ve toprak kaynaklar› aç›s›ndan
sadece ‹stanbul de¤il, di¤er bölge
illerinin de gelece¤i risk alt›nda
kalacak; daha aç›k bir ifadeyle,
‹stanbul ve bölgenin gelece¤i, bu
kez planl› olarak tehlikeye at›lm›fl
demektir.

8. SONUÇ
Bütün tarihi bilgi ve belgeler göste-
riyor ki, ‹stanbul kuruluflundan beri
hep “suyu arayan bir flehir” olmufl
ve bu durum 2000’li y›llarda da
halâ devam etmektedir. Bu olumsuz
durumun flüphesiz pek çok nedeni
oldu¤u söylenebilir. Ancak, belki
de bu nedenler içinde en önemli
olan›, daha baflta ‹stanbul için yan-
l›fl bir yer seçilmifl olmas› veya do-
¤al olarak ‹stanbul’un nüfusunun
ve su talebinin bu boyutlara gele-

bilece¤inin düflünülememifl olma-
s›d›r. Evet, ‹stanbul’u tarihi geçmi-
fliyle, Bo¤az›yla, Haliçiyle, Marma-
ras›yla bir dünya incisi olarak tan›m-
l›yoruz; ama ‹stanbul’un suyu yok.
Tarih boyunca bütün yerleflim ve
uygarl›klar hep önemli su kaynak-
lar›na yak›n konumlarda kurulup
geliflmifl iken, ‹stanbul bu temel
ilke ve ögeden uzak kalm›fl. Bunun
içindir ki, y›llar sonra bu eksi¤ini
tamamlamak üzere uzun bir yolculu-
¤a ç›k›p bat›da Bulgar s›n›r›ndaki
Mutlu (Rezve) deresine, do¤udan
ise Bolu s›n›r›ndaki Melen Çay›’na
kadar giderek ve çok büyük bedeller
ödeyerek, “kenti kayna¤›n yan›na
götürmek yerine”, “kayna¤› kente
getirmek” zorunda kalm›flt›r.

Bu durumda, bir yüzeysel ve yeralt›
suyu kayna¤› ve kaynak yönetimi
kavram›, yerini “bölge su kaynaklar›
ve entegre havza yönetimi”ne b›rak-

m›flt›r. Burada art›k tek bir havza
ve tek bir il de¤il, Edirne, K›rklareli,
Tekirda¤, k›saca tüm Trakya Bölgesi
ile Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu
illerini de içine alan genifl bir bölge-
deki yerleflim ve yönetim sistemleri
sistemin bir parças› haline gelmifl
bulunmaktad›r. Hatta, bugün ‹SK‹’-
nin gündeminde olan ve çok yak›n-
da s›n›r oluflturan bir su kayna¤›
niteli¤indeki Rezve Deresi nedeniyle
‹stanbul için “Uluslararas› havza
ve su kaynaklar› yönetimi” kavram›
gündeme gelecektir. Böyle olunca
da iller aras›, hatta uluslararas› bo-
yut kazanan böyle bir havzan›n su
kaynaklar›n›n yönetilmesinin olanak-
s›z hale gelece¤i aç›kça görülmek-
tedir.
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