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YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:
YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

MADDE 1 – 30/11/2012 tar�hl� ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerüstü Su Kal�tes�
Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (r) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, aynı fıkraya aşağıdak�
bentler eklenm�şt�r.

“r) İy� ekoloj�k durum: B�r su kütles�nde �zlenen b�yoloj�k, genel k�myasal ve f�z�ko-k�myasal ve
h�dromorfoloj�k kal�te b�leşenler�n�n referans şartlara sah�p olma veya referans şartlardan az oranda sapma göstermes�
ve bel�rl� k�rlet�c�ler açısından çevresel kal�te standartlarının sağlanması durumunu,”

“ıı) İy� k�myasal durum: B�r su kütles�nde öncel�kl� maddeler açısından çevresel kal�te standartlarının
sağlanması durumunu,

 ��) N�ha� durum: B�r yerüstü su kütles�n�n; 13 üncü madden�n beş�nc� fıkrası uyarınca bel�rlenen genel
durumunu,

 jj) Öncel�kl� madde: Yerüstü su kütleler�nde k�myasal durumun değerlend�r�lmes� �ç�n sucul çevre açısından
öneml� r�sk teşk�l eden ve bu Yönetmel�ğ�n Ek-5 Tablo 5’�nde l�stelenen madde ve madde gruplarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles� �le aynı madden�n
üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Ek-5’te ver�len bel�rl� k�rlet�c�ler �ç�n çevresel kal�te standartları ulusal düzeyde Bakanlıkça bel�rlen�r.”

“(3) Yerüstü su kaynaklarında �y� su durumuna ulaşılab�lmes� �ç�n, Ek-5 Tablo 4 ve Tablo 5’tek� bel�rl�
k�rlet�c�ler ve öncel�kl� maddeler �ç�n ver�len çevresel kal�te standartları sağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasının �k�nc� cümles� �le aynı madden�n
beş�nc� ve yed�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Herhang� b�r bel�rl� k�rlet�c� ve/veya öncel�kl� maddeye a�t tek�l �zleme ver�s� �se maks�mum �z�n ver�leb�l�r çevresel
kal�te standardı (MAK-ÇKS) �le karşılaştırılır.”

“(5) Su kütles�n�n n�haî durumu, ekoloj�k ve k�myasal durumlarının b�rl�kte değerlend�r�lmes� net�ces�nde
tesp�t ed�l�r. Durum tesp�t�nde bel�rley�c� olan ekoloj�k durumdur. K�myasal kal�te parametreler� �zleme net�celer�n�n,
çevresel kal�te standartlarını aşması hal�nde tesp�t ed�len k�myasal durum, n�ha� durumu asgar� orta sev�yeye düşürür.”

“(7) Yerüstü su kütleler�n�n n�ha� durumu �le ekoloj�k ve k�myasal durumlarını gösteren har�talar Bakanlıkça
hazırlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�n�n �k�nc� ve beş�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde, aynı
madden�n dördüncü fıkrasında yer alan “taşıma” �bares� “özümleme” olarak,  altıncı fıkrasında yer alan “su kal�te”
�bares� “trof�k sev�ye” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

“(2) Göl, gölet ve baraj göller�n�n trof�k sev�yeler� Ek-6’da yer alan Tablo 9’da ver�len sınıflandırmaya göre
bel�rlen�r. Sınıflandırmada Secch� d�sk�, klorof�l-a, toplam azot ve toplam fosfor parametreler�n�n anal�z sonuçları esas
alınır. Trof�k sev�ye �ndeks değer� tablo altında yer alan denklemlere göre hesaplanır. N�ha� trof�k sev�ye değer�
denklemlerde yer alan dört parametre �ç�n hesaplanan �ndeks değerler�n�n ortalaması alınarak bel�rlen�r.”

“(5) Balık yet�şt�r�c�l�ğ� tes�sler�n�n, su s�rkülasyonunun kolay sağlanab�ld�ğ�, ultraol�gotrof�k, ol�gotrof�k veya
mezotrof�k gölet veya baraj göller�nde faal�yet göstermes� esastır. Gölet veya baraj gölünün özümleme kapas�tes�
bel�rlen�nceye kadar yen� kurulacak balık yet�şt�r�c�l�ğ� tes�sler�n�n faal�yet göstereceğ� alanda yapılması gereken trof�k
sev�ye parametreler�n�n anal�z� faal�yet sah�pler�nce yaptırılır ve Bakanlığa gönder�l�r. Anal�z sonuçları, Ek-6’da yer
alan trof�k sev�ye �ndeks� esas alınarak Ek-6’da yer alan Tablo 9’a göre Bakanlıkça değerlend�r�l�r.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n Ek-2’s�nde yer alan Tablo 1 aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
 

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n Ek- 5’�nde yer alan Tablo 2 ve Tablo 3 aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.





MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n Ek-6’sında yer alan Tablo 9 aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 8 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 9 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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