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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Şimdi, bakı
nız, 1983 yılına kadar Türkiye'de bütün şehirlere Devlet Su İşleri 650 milyon metreküp/yıllık 
su temin etmişken, biz, 1983'ten bu seneye kadar, 650'ye karşılık, tam 600 milyon metreküp 
su temin etmişiz. Yani, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan 1983 yılına kadar devletin ge
tirdiği su 650 milyon metreküp; 1983 yılından 1990 yılına kadar, gene devletin bunun üzerine 
getirdiği su 600 milyon metreküp... 

Şimdi gelelim, İstanbul'un suyu için Devlet Su İşlerimiz ne yapmıştır, ne yapmaktadır?.. 
Bir kere, en yakın su imkânı, şu anda yürütülmekte olan bazı projeler ve denizden su elde etme 
projesidir. Denizden su elde etme projesi için bazı teklifler vardır ve övünçle söylenebilir ki, 
yap-işlet-devret bile değil, yap-işlet formülüyle suyu denizden arıtıp, sadece satın alma garan
tisiyle bu yatırımı yapacaklarına dair teklif getiren firmalar vardır; birkaç gün içinde, değer
lendirme bittikten sonra onlann bu işi yapmalarına müsaade edeceğiz. Burada da hemen açık
layayım ki, suyun satış bedeli, daha doğrusu o şirketten satın alma bedeli yaklaşık 1,30-1,40 
dolar arasında olacaktır. Bu yaz Gökçedere Barajından tankerlerle taşınan suyun 5 dolara ka
dar mal olduğunu hesap edersek, denizden su arıtmanın çok akıla bir iş olduğunu görmekteyiz. 

Devlet Su İşlerinin yapacağı tek şey var; Kamu Ortaklığı İdaresi vasıtasıyla üretecekleri 
suyu belli bir süre satınalma garantisinden ibarettir. Türkiye'nin böyle güvenilir bir noktaya 
gelmiş olması da bizim için övünç verici bir hadisedir. 

Şimdi, İstanbul'da 590 milyon metreküp su temin edebilecek baraj rezervuar kapasitesi 
vardır; Şu anda devam eden Kirazdere Barajımızın yapımının hızlandırılması ve isale hattının 
ihale edilmesi için. Ki, biraz önce Sayın Çengel'in bahsettiği gibi, İstanbul Belediyesinin, bu 
işler konuşulurken, "Haziran ayından bu yana İstanbul'un su meselesini Devlet Su İşleri çöze
cek, Bakanlar Kurulu kararı hazırlıyoruz, protokoller hazırlıyoruz, etütleri gözden geçiriyoruz" 
dediğimiz dönemlerde, İstanbul Belediyesi İSKİ, Sazlıdere Barajı ile İstranca derelerinin regü-
lasyon işini kendi kendine ihale etti. Hayırlı uğurlu olsun. Ancak, biz, bilinçli bir şekilde bura
da ihalelerin yapılmadığı kanaatindeyiz. Bu iddiamız hepsi için değil. Sazlıdere Barajının iha
lesini İSKİ yaptığı halde, ihalenin şartnamesine katılmadığımız halde, -İstanbul'a kısa vadede; 
ki, yağmur yağdığı takdirde 54 milyon metreküp su toplayabilecektir.- O barajın inşaatının iha
lesini devralmak üzere, bugün, Danıştaya yazı yazdık; Danıştayın uygun görmesi halinde, İS-
Kİ'nin yaptığı ihaleyi Devlet Su İşlerine devralacağız. 

Burada inatlaşma, burada "kendi işini kendin gör" zihniyeti olsaydı, "ne yaparsanız ya
pın, kendi başınızın çaresine bakın" diyebilirdik. Ama, aynı şeyi İstranca dereleri için bizden 
beklemeyin; MOjnilyon metreküp suyun gelmesi söz konusu değil. Ancak ve ancak 25-30 mil
yon metreküp su aktarılabilecektir ki, eğer İstranca bölgesine yağmur yağarsa, zaten Terkos 
Gölü dolacaktır; bir de o suları çevirirseniz, bu sefer gölü taşımsınız. Dolayısıyla, orada mü
hendislik hatası vardır, teknik hata vardır. Üstelik, etüdler bitmemiştir. Bu çevirme esnasında 
kuvars zeminlerde kaybolacak sular vardır ve ne kadar suyun çevrilebileceği konusunda bilim
sel doneler, veriler yeterli değildir. Biz, belediyenin yaptığı her ihaleyi gözümüz kapalı devrala
nlayız. Üstelik, belediye, sadece Sazlıdere Barajını ihale etmiştir. Bakın, bu barajdan sonra, 
bunun isale hattı vardır, arıtma tesisleleri vardır; onları da bir paket halinde ihale etmesi gere
kirken, sadece barajı ihale etmiştir, geri kalan işleri de biz ihale edeceğiz. 

Bugün verdiğimiz bir olurla da -Hükümetimizin bu konuya vermiş olduğu ciddiyeti de 
vurgulamak için söylüyorum- şunlar yapılacaktır: Melen Projesinin 143 kilometrelik Ömerli 
Barajına kadar olan isalesi; gene Ömerli Barajından Kağıthaneye bir isale hattı; ki, bunun içinde 
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