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YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

İÇME SUYU TEMİN EDİLEN SULARIN KALİTESİ VE ARITILMASI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/7/2019 tar�hl� ve 30823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme Suyu Tem�n Ed�len Suların
Kal�tes� ve Arıtılması Hakkında Yönetmel�ğ�n 1 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, �çme suyu tem�n ed�len veya tem�n ed�lmes� planlanan yerüstü
suları (drenaj, dere, göl, gölet, baraj, den�z suyu g�b�) ve yeraltı suları (kuyu, kaynak, kaptaj, tünel, galer� g�b�) �le �lg�l�
esasları, kal�te kr�terler� �le suların �çme ve kullanma suyu olarak kullanılab�lmes� �ç�n bel�rlenmes� gereken arıtma
sınıflarını ve arıtma ver�m�n�n tesp�t� �le �çme suyu arıtma tes�sler�n�n projelend�r�lmes� ve �şlet�lmes�ne �l�şk�n
hususları bel�rlemekt�r.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “planlanan suların” �bares�
“planlanan yerüstü ve yeraltı sularının” olarak, “tesp�t�ne” �bares� “tesp�t�ne, projelend�r�lmes�ne ve �şlet�lmes�ne”
olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş, aynı fıkraya aşağıdak� bentler eklenm�şt�r.

“b) İçme ve kullanma suyu: Genel olarak �çme, yemek yapma, tem�zl�k ve d�ğer evsel amaçlar �le gıda
maddeler�n�n ve d�ğer �nsan� tüket�m amaçlı ürünler�n hazırlanması, �şlenmes�, saklanması ve pazarlanması amacıyla
kullanılan, orj�n�ne bakılmaksızın, or�j�nal hal�yle ya da arıtılmış olarak �ster kaynağından �sterse dağıtım ağından
tem�n ed�len ve 17/2/2005 tar�hl� ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan� Tüket�m Amaçlı Sular Hakkında
Yönetmel�ğ�n ek� Ek-1' dek� parametre değerler�n� sağlayan ve t�car� amaçlı satışa arz ed�lmeyen suları,”

“d) Bas�t f�z�ksel arıtma: Bas�t f�ltrasyon s�stemler� kullanılarak f�z�ksel ayırma yapılan arıtma �şlem�n�,
e) Dezenfeks�yon: Suda bulunan m�kroorgan�zmaları f�z�ksel ya da k�myasal araçlar �le yok eden veya etk�s�z

hale get�ren arıtma �şlem�n�,
f) F�z�ksel arıtma: Suyun �çer�ğ�ndek� part�küller�n f�z�ksel özell�kler�ne (part�kül büyüklüğü, v�skoz�te,

yoğunluk g�b�) bağlı olarak yapılan ızgara, çökeltme ve f�ltrasyon g�b� f�z�ksel ayırma prosesler� �le yapılan arıtma
�şlem�n�,

g) İçme suyu arıtma tes�s�: Yerüstü ve yeraltı sularının kal�tes�n� �çme suyu standartlarına get�rmek �ç�n çeş�tl�
arıtma prosesler�n�n kullanıldığı tes�s�,

ğ) İler� arıtma: Konvans�yonel arıtma prosesler� �le g�der�lemeyen f�z�ksel, k�myasal ve m�krob�yoloj�k �çer�ğ�n
g�der�lmes� �ç�n adsorbs�yon, �ler� oks�dasyon, �yon değ�şt�rme, membran f�ltrasyon g�b� prosesler �le yapılan arıtma
�şlem�n�,

h) K�myasal arıtma: Suyun �çer�ğ�ndek� part�küller�n k�myasal özell�kler�ne bağlı olarak koagülasyon,
flokülasyon ve dezenfeks�yon g�b� k�myasal �laves� �le yapılan arıtma �şlem�n�,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�ne aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.
“(5) Yerleş�m yerler� dışında bulunan ve kal�te açısından A1 kal�te kategor�s�nde olan yeraltı sularından su

tem�n ed�ld�ğ� durumda, su kaynağının k�rlenmem�ş olmasına b�naen bas�t f�z�ksel arıtma yapılmadan sadece
dezenfeks�yon �le arıtılan suyun yerleş�m yerler�ne �let�m�; İnsan� Tüket�m Amaçlı Sular Hakkında Yönetmel�k
hükümler�n� sağlamak kaydıyla yeterl�d�r. Bu hükmün uygulanması �ç�n yukarıda bahsed�len özell�klere sah�p yeraltı
sularından su tem�n eden İdare, f�z�ksel arıtmadan muaf tutulmak �ç�n yeraltı suyu anal�z sonuçları �le b�rl�kte
Bakanlığa başvurur ve uygun görüş alınmasına müteak�p bu uygulamayı gerçekleşt�r�r. Ancak suyu kullanan �daren�n
tekn�k değerlend�rmes�ne dayanan beyanına �st�naden tekton�k özell�kler� gereğ� deprem r�sk� taşıyan fay hatlarındak�
kırılmalar sebeb�yle yeraltı suyu kal�tes�nde değ�ş�mler�n olması muhtemel olduğu bölgelerdek� kuyular ve f�z�ksel
şartları �t�bar�yle k�rlenme �ht�mal� bulunan kuyular, bu f�z�ksel arıtma muaf�yet�nden har�ç tutulur, f�z�ksel arıtma ve
dezenfeks�yonun b�rl�kte yapılması gerek�r.

(6) Kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galer� ve benzer� yapılara sızma olması muhtemel kırsal ve/veya karst�k
özell�ğe sah�p yerleş�m yerler�nden su tem�n ed�l�rken UV dezenfeks�yonunun ardından klor �le dezenfeks�yon
yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(2) İçme suyu arıtma tes�sler�n�n ver�ml� şek�lde �şlet�lmes�n�n sağlanması maksadıyla �st�hdam ed�lecek

tekn�k personel�n eğ�t�lmes�ne ve sert�f�kalandırılmasına �l�şk�n usul ve esaslar, Bakanlık tarafından bel�rlen�r.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“Enerj� ver�m�
MADDE 8/A – (1) İçme suyu arıtma tes�sler�nde elektr�k enerj�s� ver�ml� b�r şek�lde kullanılır. İçme suyu

arıtma tes�sler�n�n proje aşamasında h�drol�k olarak �y� planlanması, �çme suyu standartlarını sağlayacak şek�lde
malzemen�n ömrü, f�yatı, �şletme mal�yet� g�b� faktörler de göz önünde bulundurularak az enerj� tüketen arıtma proses�
ve ek�pmanların seç�lmes� gerek�r. İşletmedek� tes�slerde kullanılan prosesler enerj� ve arıtma ver�m� açısından tak�p
ed�l�r ve enerj� tüket�mler�n�n kabul ed�leb�l�r aralıkta olup olmadığı bel�rlen�r. Enerj� ver�m� �ç�n tes�ste gerekl� proses
rev�zyonu ve ek�pman değ�ş�m� yapılır, tes�s� �şleten personel�n eğ�t�lmes� sağlanır.

(2) İçme suyu arıtma tes�sler� ve bu tes�slere entegre olan ve bağımsız olarak faal�yet göstermes� mümkün
olmayan d�ğer tes�sler�n elektr�k tüket�m�nde sanay� abone grubunda değerlend�r�leb�lmes� �ç�n tes�s�n �çme suyu
arıtma tes�s� olduğuna, d�ğer tes�sler�n arıtma tes�s�ne entegre olan ve bağımsız olarak faal�yet göstermes� mümkün
olmayan tes�s olma şartını sağladığına ve �çme suyu arıtma tes�s� �le bütünlük arz edecek şek�lde bağlantılı olduğuna
da�r belge, �çme suyu arıtma tes�s�n� �şleten İdaren�n başvurusu üzer�ne Bakanlık tarafından ver�l�r. İdare, �çme suyu
arıtma tes�s� ve �lg�l� d�ğer tes�sler�n özell�kler�ne ve konumuna �l�şk�n b�lg�ler� başvuru esnasında Bakanlığa sunar.”



MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasının sonuna aşağıdak� cümle eklenm�ş ve

maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.
“Yeraltı sularından su tem�n�n�n planlandığı etüt çalışmaları esnasında Ek-1’dek� parametrelere göre yapılan �k� adet
anal�z�n A1 sınıfında çıkması durumunda, yen� b�r anal�ze �ht�yaç duyulmaz. Söz konusu yeraltı suları �şletmeye
alındıktan sonrak� kal�te �zlemeler� �lg�l� mevzuata uygun olarak yapılmaya devam ed�l�r.”

“(3) Etüt çalışmaları devam eden su tem�n projeler�nde bu Yönetmel�ğ�n yayımlanmasından öncek� son beş yıl
�çer�s�nde yapılmış anal�zler var �se bu anal�zler d�kkate alınır ve �lave olarak en az b�r defa daha Ek-1’dek�
parametreler anal�z ed�l�r.

(4) İçme suyu tem�n ed�len yeraltı suyu kuyularının �şlet�lmes� esnasında bu Yönetmel�k uyarınca �zlemeler�
yapılırken, aynı yeraltı suyu kütles� sınırları �çer�s�nde kalması durumunda �l ve �lçe merkezler�n� tems�l edecek
şek�lde her b�r �lçede bulunan ve en yüksek m�ktarda suyun çek�ld�ğ� kuyu, numune alma noktası olarak bel�rlen�r ve
buna göre �çme suyu kal�te anal�zler� yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) Büyükşeh�r beled�yeler� dışında kalan yerlerde Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğü, �çme ve kullanma suyu

tem�n ed�len veya tem�n ed�lmes� planlanan yerüstü su kaynaklarında Bakanlıkça hazırlanan havza �zleme
programlarına göre Ek-1’de ver�len parametreler doğrultusunda �zleme yapar. Arıtma tes�s� g�r�ş ve çıkış suyunda �se
beled�yeler tarafından �zleme yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“Belde, mahalle ve köylerde �zleme
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 12/11/2012 tar�hl� ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşeh�r Beled�yes� ve Y�rm�

Yed� İlçe Kurulması �le Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun  �le
büyükşeh�r beled�yeler�ne bağlı �lçeler�n mülk� sınırları �çer�s�nde tüzel k�ş�l�ğ� kaldırılarak köy �ken mahalle olan ve
beled�ye �ken belde �sm�yle tek mahalle olarak bağlı bulundukları �lçen�n beled�yes�ne katılan yerler �le büyükşeh�r
dışındak� �l beled�yeler�n�n �l ve �lçe merkez sınırları har�c�ndek� belde ve köyler�nde, tem�n ed�len suyun yalnızca aynı
yerleş�m sınırları �ç�nde kullanılması hal�nde Ek-1’de yer alan parametrelere göre yapılacak �zleme 2025 yılına kadar
yılda b�r defa yapılır.”

MADDE 11 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 12 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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