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Denizli Belediyesi, Belediye Hizmetleri Projesi
kapsamında Dünya Bankasından 22 08 2006 tarihindekapsamında Dünya Bankasından 22.08.2006 tarihinde
İçmesuyu şebekesi rehabilitasyonu için 9.695.295 Avro,
06 12 2006 tarihinde kanalizasyon ve yağmursuyu06.12.2006 tarihinde kanalizasyon ve yağmursuyu
şebekelerinin rehabilitasyonu için 19.839.330 Avro
toplamda 29 534 625 Avro kredi almıştırtoplamda 29.534.625 Avro kredi almıştır.
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Proje hazırlıklarına müteakiben, Dünya
Bankasının Ulusal Rekabetçi İhale kriterleri
doğrultusunda 4 ayrı paket ihale edilerekdoğrultusunda 4 ayrı paket ihale edilerek
çalışmalara başlanılmıştır. Bugün itibarı ile bu
bölgelerin tamamında Yükleniciler kazıbölgelerin tamamında Yükleniciler kazı
çalışmalarını tamamlamış olup, geçici kabul
çalışmaları devam etmektedir.ç ş

4



K li Y ğ İ Ş b kKanalizasyon, Yağmursuyu ve İçme suyu Şebeke
imalatlarının tamamlandığı bölgelere ait metrajlar

ğ d ki d ki l tl d ö t il kt diaşağıdaki sıradaki slaytlarda gösterilmektedir.
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PAKET 1PAKET 1

İçmesuyu Şebekesi Anahat 46 173 98 mİçmesuyu Şebekesi Anahat 46,173.98 m

İİçmesuyu Şebekesi Abone hattı 35,215.28 m

Kanalizasyon Şebekesi Anahat 37,467.88 m

Kanalizasyon Şebekesi Parsel ve Evsel Hattı 17,412.36 m

Kanalizasyon Şebekesi Parsel Bacası 3,169.00 Ad.
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Yağmursuyu Şebekesi Anahat 7,950.88 m



PAKET 2PAKET 2

İ Ş b k i A h t 46 429 07İçmesuyu Şebekesi Anahat 46,429.07 m

İçmesuyu Şebekesi Abone hattı 33,460.78 m

Kanalizasyon Şebekesi Anahat 33,299.87 m

Kanalizasyon Şebekesi Parsel ve Evsel Hattı 15,274.47 m

Kanalizasyon Şebekesi Parsel Bacası 3,331.00 Ad.
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Yağmursuyu Şebekesi Anahat 7,433.17 m



PAKET 3PAKET 3

İçmesuyu Şebekesi Anahat 38 558 01 mİçmesuyu Şebekesi Anahat 38,558.01 m

İİçmesuyu Şebekesi Abone hattı 23,840.12 m

Kanalizasyon Şebekesi Anahat 36,396.39 m

Kanalizasyon Şebekesi Parsel ve Evsel Hattı 10,969.01 m

Kanalizasyon Şebekesi Parsel Bacası 3,379.00 Ad.
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Yağmursuyu Şebekesi Anahat 10,280.36 m



PAKET 4PAKET 4

İ Ş b k i A h t 34 072 49İçmesuyu Şebekesi Anahat 34,072.49 m

İçmesuyu Şebekesi Abone hattı 11,858.91 m

Kanalizasyon Şebekesi Anahat 26,723.95 m

Kanalizasyon Şebekesi Parsel ve Evsel Hattı 8,169.30 m

Kanalizasyon Şebekesi Parsel Bacası 1,590.00 Ad.
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Yağmursuyu Şebekesi Anahat 4,278.43 m



Çok uzun yıllardır kullanılmakta olan kurşunÇok uzun yıllardır kullanılmakta olan kurşun
kalafatlı font borular ve asbestli boruların sebep
olduğu su kaçaklarının %60’lara ulaşması nedeniyleolduğu su kaçaklarının %60 lara ulaşması nedeniyle
şehir merkezindeki altyapıda yapılması gereken
yenilenme çalışmaları basın toplantıları ve yazılıyenilenme çalışmaları basın toplantıları ve yazılı
bültenlerle vatandaşlara duyurulmuştur. Sıradaki
slaytlarda eskimiş şebekeden çıkarılan borular veslaytlarda eskimiş şebekeden çıkarılan borular ve
bağlantı elemanları görülmektedir.
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Eskimiş şebekeden çıkarılan borular ve bağlantı
elemanları
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12Su Arıza Birimimizde topladığımız hurda borular



13Su Arıza Birimimizde topladığımız hurda borular
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Su Arıza Birimimizde topladığımız hurda borular



F t ğ fl l k t l k ö ül ği ibi bFotoğraflarla çok net olarak görüleceği gibi, bu 
dev proje öncesindeki şebekemizin durumu içler 
acısıdır % 60’lı rakamlarda bulunan kayıp kaçakacısıdır. % 60’lı rakamlarda bulunan kayıp kaçak 
oranı oranı içme suyu şebekeleri için tahammül 
edilmesi imkansız bir rakamdır Halkın sağlığı için
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edilmesi imkansız bir rakamdır. Halkın sağlığı için 
büyük tehdit oluşturan bu durum, ekonomik olarak 
ta büyük sarfiyata yol açmaktadır %60 sadeceta büyük sarfiyata yol açmaktadır.  %60 sadece 
kaybolan suyun miktarı olarak 
değerlendirilmemelidir Gerek suyun teminideğerlendirilmemelidir. Gerek suyun temini 
gerekse pompajı aşamasında % 60 fazladan 
elektrik sarfiyatı demektir.elektrik sarfiyatı demektir. 



Bu olumsuz tabloya bitkisel hayatta çalışan 
kanalizasyon şebekemiz her yoğun yağmurda taşankanalizasyon şebekemiz, her yoğun yağmurda taşan 
yağmursuyu şebekemizin yetersizlikleri de eklenince 
projeye “YÜZ YILIN DEV ALTYAPI PROJESİ” ismininprojeye YÜZ YILIN DEV ALTYAPI PROJESİ  isminin 
verilmesinin ne derece yerinde bir tespit olduğu, ve 
bu büyük projenin DENİZLİ için ne kadar geçbu büyük projenin DENİZLİ için ne kadar geç 
kalınmış bir proje olduğu aşikardır.
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Denizli Belediyesi  altyapısı yenilenmeyen 
bölgeler için çalışmalarına aralıksız devambölgeler için çalışmalarına aralıksız devam 
etmektedir. Bu bağlamda aynı işin devamı niteliğinde 
Belediye Hizmetleri Projesi-II (Ek Kredi) kapsamında, y j ( ) p ,
İller Bankası ile Hazine Müsteşarlığı arasında 
29.06.2010 tarihinde imzalanan Garanti Protokolü’ne 
istinaden İller Bankası ile Belediyemiz arasında 
25.08.2010 tarihinde (Alt Kredi Anlaşması No:16) yeni 
bir Alt Kredi Anlaşması imzalanmıştır.
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Belediyemiz söz konusu yeni anlaşma ile Belediye 
Hizmetleri Projesi II (Ek Finansman) kapsamında 
Dünya Bankasından 34.078.000 Avro daha kredi 
temin etmiş durumdadır. 



Bu anlaşma ile ilk kredi kapsamında yer alanBu anlaşma ile ilk kredi kapsamında yer alan 
SCADA’nın klurulumu işi Ek Finansman kapsamına 
dahil edilmiştir Böylelikle satın alma planında boşadahil edilmiştir. Böylelikle satın alma planında boşa 
çıkan yaklaşık 5,400.000 Avro  ile 5. paketin 
ihalesinin yapılması kararına varılmıştır. Bahse konuihalesinin yapılması kararına varılmıştır. Bahse konu 
ile ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlanmış olup, 
18.10.2010 tarihinde teklifler alınacaktır.18.10.2010 tarihinde teklifler alınacaktır.



Belediye Hizmetleri Projesi II’ye ait Çevre Yönetim 
Planı, Dünya Bankası tarafından onaylanmış olup,Planı, Dünya Bankası tarafından onaylanmış olup, 
22.09.2010 tarihinde Danışmanlık hizmetleri için İlgi 
bildirimi ilanı yayımlanmıştır.y y ş



SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 

B l di Hi tl i P j i II (Ek Fi )Belediye Hizmetleri Projesi II (Ek Finansman) 
kapsamında imalatı yapılması planlanan bölge 

ğ d ki l d tik l k ö t il kt diaşağıdaki planda şematik olarak gösterilmektedir.



SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 



Gö• Ayrıca projede Hallaçlar, Göveçlik ve Başkarcı 
mevkilerindeki atıksuların Eskihisar Atıksu Arıtma 
T i i il til i i ğl k 13 k ’lik ib liTesisine iletilmesini sağlayacak 13 km’lik cazibeli 
atıksu kollektörü planlanmıştır.



Bu mevkilerin atıksuyunu Eskihisar AAT ne 
iletilmesini sağlayacak yeni önerilen cazibeli ğ y y
kollektör hattı mevcut sisteme 738 lt/sn debiyi 
taşıyacak olup, şematik gösterimi aşağıdadır.ş y ş g ş ğ





Mevcut Eskihisar AAT İlk kademesi 2005 yılı hedef 
alınarak 1692 lt/sn tasarım debisine göre inşaaalınarak 1692 lt/sn tasarım debisine göre inşaa 
edilmiş olup yukarıda belirtildiği gibi 2008 yılı itibari 
ile %47 kapasite ile çalışmaktadır. Bilindiği gibiile  %47 kapasite ile çalışmaktadır.  Bilindiği gibi 
atıksu arıtma tesisi proses tasarımı projede 
öngörülen debilerde maksimum verimliliğin elde ö gö ü e deb e de a s u e ğ e de
edileceği öngörüsü ile yapılmaktadır. Optimum 
verimliliğin sağlanması için tesisin %80-85 ğ ğ ç
kapasitelerde çalıştırılması gereklidir.



Aşağışamlı AAT gitmesi planlanan 738 lt/snlik 12Aşağışamlı AAT gitmesi planlanan 738 lt/snlik 12 
saatlik pik atıksu debisinin cazibeli olarak mevcut 
Aat'ne iletilmesi öngörülmektedir Buna göre önerilenAat ne iletilmesi öngörülmektedir.Buna göre önerilen 
kollektör hattı ile mevcut arıtma tesisine 2025 yılında 
376 lt/sn 2045 yılında ise 616 lt/sn (16 saatlik proje376 lt/sn, 2045 yılında ise 616 lt/sn (16 saatlik proje 
debisi) ilave atıksu iletilmiş olacaktır. Böylece 
mevcut durumda kullanılmayan arıtma kapasitesininmevcut durumda kullanılmayan arıtma kapasitesinin 
bir kısmı da kullanılarak arıtma tesis verimliliğinin, 
yaklaşık %22 oranında arttırılması öngörülmüştür.yaklaşık %22 oranında  arttırılması öngörülmüştür.



Tüm bu zahmetli çalışmanın sonunda Denizli
Belediyesinin elde edeceği kazanımları şu şekildeBelediyesinin elde edeceği kazanımları şu şekilde
sıralamak mümkündür.

• İçme suyu üretim maliyeti düşecektir.
• Su satışından elde edilen gelirler artacaktır.Su satışından elde edilen gelirler artacaktır.
• Denizli’ye yeni katılacak belediyelere de içme suyu
şebekesinin yayılması sayesinde maliyetlerşebekesinin yayılması sayesinde maliyetler
indirgenecektir.
• Vatandaşa sunulan içme suyu ve hizmetin kalitesiş ç y
artacaktır.



• Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin ayrık
sistem olarak çalışmaya başlaması ile atıksu arıtmasistem olarak çalışmaya başlaması ile atıksu arıtma
tesisimizin ömrü uzayacak, giderleri büyük oranda
azalacaktır.
• Su baskınları ve taşkınlar sona erecektir.



TEŞEKKÜRLER.TEŞEKKÜRLER.


