
Insani Tüketim Amaçli Sular Hakkinda Yönetmelik  

Saglik Bakanligindan:  

 
 
              BIRINCI KISIM 
              Genel Hükümler 
              BIRINCI BÖLÜM 
              Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar 
 
    Amaç 
 
    Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci, insani tüketim amaçli sularin teknik ve 
hijyenik sartlara uygunlugu ile sularin kalite standartlarinin saglanmasi, 
kaynak sulari ve içme sularinin istihsali, ambalajlanmasi, etiketlenmesi, 
satisi, denetlenmesi ile ilgili usul ve esaslari düzenlemektir. 
 
    Kapsam 
 
    Madde 2- Bu Yönetmelik, kaynak sulari, içme sulari ve içme-kullanma sulari 
ile ilgili hükümleri kapsar. Ancak, dogal mineralli sular, kaplica ve içmece 
sulari ile tibbi amaçli sulari kapsamaz. 
 
    Istisnalar 
 
    Madde 3- Bu Yönetmelik hükümleri; 
 
    a) Yetkili mercilerce suyun kalitesinin dogrudan ya da dolayli olarak 
tüketici sagligini etkilemediginin tespit edildigi durumlarda kullanilan 
sulara, 
 
    b) Günlük ortalama 10 m3 den az su saglayan veya 50 den az kisi tarafindan 
kullanilabilecek müstakil su kaynagindan temin edilen suya, bu suyun ticari ya 
da kamusal faaliyet için temin edilmesi hali hariç, 
 
    uygulanmaz. 
 
   Bu maddenin (b) bendinde belirtilen istisnai hallerde, suyun herhangi bir 
sekilde kirlenmesi sonucunda veya suyun niteligi nedeniyle olusabilecek 
olumsuz etkiler hakkinda tüketici nüfus haberdar edilerek insan sagliginin 
korunmasini saglayacak tavsiyelerde bulunulur ve gerekli önlemler alinir. 
 
    Dayanak 
 
    Madde 4- Bu Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayili Umumi Hifzissihha 
Kanununun 235 ve 242 nci maddeleri, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayili Gidalarin 
Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Degistirilerek Kabulü Hakkinda Kanunun 26 nci maddesi, 13/12/1983 tarihli ve 
181 sayili Saglik Bakanligi Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanilarak, 
 
    Ayrica, Avrupa Birligine Üye Ülkelerce esas alinan Insani Kullanim Amaçli 
Sularin Kalitesine Dair 98/83/EC sayili Konsey Direktifi, Dogal Mineralli 
Sularin Çikartilmasi ve Pazarlanmasina Iliskin Üye Devletlerin Kanunlarinin 
Uyumlastirilmasi Hakkindaki 15/7/1980 tarihli ve 80/777/EEC sayili Konsey 
Direktifi ile Dogal Mineralli Sular Için Konsantrasyon Limitleri ve Etiketleme 
Bilgileri Hakkinda Liste Olusturulmasi ve Dogal Mineralli Sularin ve Kaynak 
Sularinin Ozonla Zenginlestirilmis Hava ile Isleme Tabi Tutulmasinin 



Sartlarini Belirleyen 16/5/2003 tarihli ve 2003/40/EC sayili Konsey 
Direktifine paralel olarak, 
 
    hazirlanmistir. 
 
    Tanimlar 
 
    Madde 5- Bu Yönetmelikte geçen: 
 
    a) Bakanlik: Saglik Bakanligini, 
 
    b) Komisyon: Avrupa Birligi Komisyonunu, 
 
    c) Müstesarlik: Basbakanlik Dis Ticaret Müstesarligini, 
 
    d) Müdürlük: Il Saglik Müdürlügünü, 
 
    e) Insani Tüketim Amaçli Su: Orijinal haliyle ya da islendikten sonra, 
dagitim agi, tanker, sise veya kaplar ile tüketime sunulan içme, pisirme, gida 
hazirlama ya da diger evsel amaçlar için kullanilan bütün sular ile suyun 
kalitesinin, gida maddesinin nihai halinin sagliga uygunlugunu etkilemeyecegi 
durumlar haricinde  insani tüketim amaçli ürünlerin veya gida maddelerinin 
imalatinda, islenmesinde, saklanmasinda veya pazarlanmasinda kullanilan bütün 
sulari, 
 
    f) Kaynak Suyu: Jeolojik kosullari uygun jeolojik birimlerin içinde dogal 
olarak olusan, bir veya daha fazla çikis noktasindan yer yüzüne kendiliginden 
çikan veya teknik usullerle çikartilan ve bu Yönetmeligin 36 nci maddesinde 
izin verilenler disinda her hangi bir isleme tabi tutulmaksizin Ek-1' deki 
nitelikleri tasiyan, etiketleme gerekliliklerini karsilayan ve satis amaci ile 
ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer alti sularini, 
 
    g) Içme Suyu: Jeolojik kosullari uygun jeolojik birimlerin içinde dogal 
olarak olusan, bir çikis noktasindan sürekli akan veya teknik usullerle 
çikarilan ve Bakanlikça uygun görülen dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, 
saflastirma ve benzeri islemler uygulanabilen ve parametre degerlerinin 
eksiltilmesi veya arttirilmasi suretiyle Ek-1'deki parametre degerleri elde 
edilen, etiketleme gerekliliklerini karsilayan ve satis amaci ile 
ambalajlanarak piyasaya arz edilen  yer alti sularini, 
 
    h) Içme-Kullanma Suyu: Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diger 
evsel amaçlar ile,  gida maddelerinin ve diger insani tüketim amaçli ürünlerin 
hazirlanmasi, islenmesi, saklanmasi ve pazarlanmasi amaciyla kullanilan, 
orjinine bakilmaksizin, orijinal haliyle ya da aritilmis olarak ister 
kaynagindan isterse dagitim agindan temin edilen ve Ek-1' deki parametre 
degerlerini saglayan ve ticari amaçli satisa arz edilmeyen sulari, 
 
    i) Dis Sebeke Sistemi: Insani tüketime yönelik sulari kullanicilara 
ulastirmak amaci ile iç sebeke dagitim sistemine kadar olan borular, 
baglantilar, aletlerden olusan dagitim agini, 
 
     i) Iç Sebeke Sistemi: Insani tüketime yönelik sulari kullanicilara 
ulastirmak amaci ile dis sebeke sistemi ile musluklar arasinda kurulmus olan 
ve ilgili ulusal yasa uyarinca su tedarikçisinin yetkisi ve sorumlulugu 
altinda olmayan borular, baglantilar ve aletlerden olusan bina içi dagitim 
sistemini, 
 
    j) Kurul: Kaynak sulari ve içme sularini incelemek üzere her ilde Saglik 
Müdürünün teklifi ve Valiligin onayi ile olusturulan inceleme kurulunu, 
 



    k) Tesis Izni: Kaynak suyu ve içme suyu isletmelerinin insasi için bu 
Yönetmelik uyarinca verilen izni, 
 
    l) Isletme Izni: Kaynak suyu ve içme suyu isletmelerine bu Yönetmelik 
uyarinca verilen isletme belgesini, 
 
    m) Otomatik Makine: Imlahanede yer alan, yikama, doldurma ve kapaklama 
islemlerini el degmeden otomatik olarak yapan makineyi, 
 
    n) Otomatik Sistem: Isletmede üretimi yapilan ambalajin temizlenmesi, 
dolum ve kapaklama islemlerini el degmeden otomatik olarak  uyum içinde yapan 
sistemi, 
 
    o) Geri Dönüslü Kap: Kaynak suyu ve içme suyu dolumunda bir defadan fazla 
kullanilan ve su ile etkilesim yapmayan cam, metal, krom-nikel, polikarbonat 
ve benzeri kaplari, 
 
    ö) Geri Dönüssüz Kap: Su dolumunda bir defadan fazla kullanilmayacak pet, 
cam, metal, krom-nikel ve benzeri kaplari, 
 
    p) Kurul Ön Raporu: bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar 
dogrultusunda suyun kaynagi, çikis noktasi ve tesis yeri ile ilgili olarak 
Kurulca hazirlanan kaynak veya içme sulari hakkinda ilk raporu, 
 
    r) Kurul Son Raporu: Tesis izni asamasinda sunulan projelere ve bu 
Yönetmelik esaslarina göre su tesisinin tamaminin insa edilip tamamlandigina 
dair Kurul tarafindan hazirlanan kaynak veya içme sulari hakkinda son raporu, 
 
    s) Üye Ülke: Avrupa Birligi üyesi olan ülkeleri, 
 
    s) Üçüncü Ülkeler:  Avrupa Birligi üyesi olmayan ülkeleri, 
 
    ifade eder. 
 
              IKINCI BÖLÜM 
 
              Genel Esaslar, Kalite Standartlari ve Yönetmelige Uyum Çizelgesi 
 
    Genel Esaslar 
 
    Madde 6- Sularin, sagliga uygun ve temiz olmasi zorunludur. 
 
    Bu Yönetmeligin asgari sartlari bakimindan sular; 
 
    a) Insan sagligina potansiyel bir tehlike olusturan miktar ve yogunlukta 
maddeler, mikro-organizmalar ve parazitler içermiyorsa, 
 
    b) Ek-1'de yer alan sartlara ve bu Yönetmeligin 7, 8, 10, 11 ve 13 üncü 
maddelerine uyuyor ise, 
 
    sagliga uygun ve temiz kabul edilir. 
 
    Bu Yönetmeligin uygulanmasi sirasinda insan sagligini korumak amaciyla 
alinan önlemler, bu Yönetmelikte belirtilen sularin fiziksel, kimyasal, 
radyoaktif ve mikrobiyolojik parametre degerlerinin asilmasina, suyun kalite 
standartlarinin disina çikilmasina veya sularin kirlenmesinde herhangi bir 
artisa neden olmamalidir. 
 
    Kalite Standartlari 
 



    Madde 7- Suyun kalite standartlari Ek-1' de belirlenen parametre 
degerlerini içerir. 
 
    Ek-1 (c) ve (d)'de belirlenen parametre degerleri, suyun izlenmesi ve 
düzeltici önlemler ile kullanim sinirlamalarina iliskin 11 inci maddede 
belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaciyla kullanilir. 
 
    Insan sagliginin korunmasinin gerektirdigi hallerde Ek-1'de yer almayan 
parametreler de ilave edilebilir. Ilave edilecek parametreler, en azindan 
suyun mikro organizmalardan, parazitlerden ve insan sagligina potansiyel bir 
tehlike olusturan miktarlarda herhangi bir maddeden yoksun olmasini 
saglamalidir. 
 
    Kalite Standartlarinin Aranacagi Noktalar 
 
    Madde 8- 7 nci maddede yer alan parametreler; 
 
    a) Suyun bir sebeke araciligi ile temin edilmesi halinde, bina ya da bir 
kurulusta, suyun insani tüketim için  kullanilmak üzere musluklardan 
akitildigi, 
 
    b) Suyun tankerden alinmasi halinde, tankerden alindigi, 
 
    c) Suyun satilmak üzere siselere ya da ambalajlara doldurulmasi halinde, 
siselere ya da ambalajlara dolduruldugu, 
 
    d) Suyun gida üretiminde kullanilmasi halinde, suyun üretimde 
kullanildigi, 
 
    noktalarda aranir. 
 
    Suyun, toplu kullanima sunuldugu tesisler ve kuruluslar disindaki 
noktalarda kalite standartlarina uymadiginin tespit edilmesi ve bu durumun, iç 
sebeke sisteminden ya da bakim veya onarimdan kaynaklandiginin belirlenmesi 
durumunda, bu Yönetmelik hükümlerine uyulmus kabul edilir. 
 
    Sebeke araciligiyla temin edilen sular için bu maddenin ikinci fikrasinda 
belirtilen du rumun geçerli olmasi halinde, yetkili merciler, mülkiyet 
sahiplerince  alinabilecek mümkün olan her tür düzeltici önlem hakkinda 
mülkiyet sahiplerine tavsiyelerde bulunma da dahil olmak üzere, parametrik 
degerlere uyumsuzluk riskini azaltacak veya ortadan kaldiracak her tür önlemi 
alir. Bunlarin disinda suyun kullanima açilmasindan önceki yapisinin ve 
özelliginin degistirilmesi yoluyla, kullanima açildiktan sonraki parametrik 
degerlerle uyumsuzluk riskinin azaltilmasini ya da ortadan kaldirilmasini 
temin eden uygun isleme teknikleri gibi diger önlemler de yetkili mercilerce 
alinir ve  ilgili nüfusa gerekli tavsiyelerde bulunarak, taraflarinca alinmasi 
gereken ilave tedbirler hakkinda bilgi verilir. 
 
    Yönetmelik Hükümlerine Uyum Için Zaman Çizelgesi 
 
    Madde 9- Sularin kalitesinin bu Yönetmelige uymasi için gerekli önlemler, 
bu Yönetmeligin yürürlüge giris tarihinden itibaren üç yil içinde alinir. 
 
    Ancak; 
 
    a) Mümkün olan hallerde, dezenfeksiyondan ödün vermemek kaydiyla Bromat 
için Ek-1 (b)'de belirtilen parametre degerinden daha düsük bir deger elde 
etmek hedeflenir. 8 inci maddenin (a), (b) ve (d)  bentlerinde atifta 
bulunulan sular için, bromatla ilgili Ek-1 (b)'de belirtilen parametrik degere 
bu Yönetmeligin yürürlüge girdigi tarihten itibaren en geç bes yil içinde 



ulasilmasi saglanir. Bu sular için, bromatin parametrik degeri bu Yönetmeligin 
yürürlüge girdigi tarihten itibaren ilk üç yil için 25 æg/L olarak uygulanir. 
 
    b) 8 inci maddenin (a), (b) ve (d) bentlerinde atifta bulunulan sular için 
Kursunla ilgili Ek-1 (b)'de belirtilen parametrik degere bu Yönetmeligin 
yürürlüge girdigi tarihten itibaren en geç onbes yil içerisinde uyulmasi 
saglanir. Bu sular için, kursunun parametrik degeri bu Yönetmeligin yürürlüge 
girdigi tarihten itibaren ilk sekiz yil için 25 æg/L olarak uygulanir. 
 
    Kursun parametresi için belirtilen degerlere uyum saglamak amaci ile 
verilen süre boyunca insani tüketim amaçli sularin kursun miktarini mümkün 
oldugu kadar azaltmak için bütün tedbirlerin alinmasi saglanir. 
 
    Bu degere uyumun saglanmasina yönelik önlemlerin alinmasi sirasinda, 
Bakanlik insani tüketim amaçli sularda kursun miktarinin en yüksek oldugu 
yerlere öncelik vermelidir. 
 
    c) Mümkün olan hallerde, dezenfeksiyondan ödün vermemek kaydiyla 
trihalometanlar için Ek-1 (b)'de belirtilen parametre degerinden daha düsük 
bir deger elde etmek hedeflenir. 8 inci maddenin (a), (b) ve (d) bentlerinde 
atifta bulunulan sular için, trihalometanlarla ilgili Ek-1 (b)'de belirtilen 
parametrik degere bu Yönetmeligin yürürlüge girdigi tarihten itibaren en geç 
on yil içinde ulasilmasi saglanir. Toplam trihalometanlar için parametrik 
deger bu Yönetmeligin  yürürlüge girdigi tarihten itibaren ilk sekiz yil için 
150 ()g/L'dir. 
 
              IKINCI KISIM 
 
              Içme-Kullanma Sulari 
 
              BIRINCI BÖLÜM 
 
              Içme-Kullanma Sularina Ait Hükümler 
 
    Izleme, Dezenfeksiyon ve Analiz Özellikleri 
 
    Madde 10- Tüketime sunulan içme-kullanma sulari Ek-2 Tablo B1'de 
belirtilen sikliklarda denetleme izlemesi ve kontrol izlemesine tabi tutulur. 
Ek-2 Tablo B1'de belirtilen asgari sartlara uygun izleme programlari 
hazirlanir. Numune alma noktalari, Ek-2'deki gereklilikleri karsilayacak 
sekilde yetkili mercilerce belirlenir. Numuneler, yil boyu tüketilen suyun 
kalitesini yansitacak sekilde alinir. Ancak sularin, Ek-1 (a) ve (b)'de 
belirtilen parametre degerleri ile, 7 nci maddenin ikinci fikrasi uyarinca 
belirlenen parametre degerlerine uyumsuzlugunun tespit edilmesi halinde, 
kirliligin boyutlarinin ve düzeltici önlemlerin etkinliginin tespiti amaciyla, 
11 inci madde uyarinca izleme programi disinda ilave denetleme izlemesi talep 
edilebilir. 
 
    Denetleme izlemesinin amaci; Yönetmelik Ek-1 (a) ve (b)' deki bütün 
parametrik degerlere uyulup uyulmadigini belirlemek için gerekli verileri 
temin etmektir. Sular EK -1 (a) ve (b)'de belirtilen parametreler ile 7 nci 
maddenin ikinci fikrasi uyarinca belirlenen bütün parametreler denetleme 
izlemesine tabi tutulur. Bakanlik gerekli gördügü taktirde Ek-1 (c) ve (d)' de 
yer alan parametreleri de denetleme izlemesine dahil edebilir. 
 
    Kontrol izlemesinin amaci, içme-kullanma suyunun Ek-2 Tablo A'da sayilan 
parametrelerin Ek- 1'de yer alan degerlerine uyup uymadigini belirlemek 
amaciyla, suyun organoleptik ve mikrobiyolojik kalitesi ve ayni zamanda içme 
suyu aritiminin yapilmasi durumunda, bu aritimin (özellikle dezenfeksiyon) 
etkili olup olmadigi hakkinda düzenli bilgi saglamaktir. 



 
    Içme-kullanma sularina dezenfeksiyon gerekmesi halinde, dezenfeksiyonun 
etkinligi dogrulanir. Yan ürünlerden kaynaklanan kirlenmenin önlenmesi için; 
dezenfeksiyondan taviz verilmeksizin dezenfeksiyon dozu düsük tutulur ve 
gerekli bütün tedbirler alinir. 
 
    Içme-kullanma sularinin dezenfeksiyonunda klor kullanilmasi halinde uç 
noktalardan alinan numunelerde serbest bakiye klor miktari en  fazla 0.5 mg/L 
olmalidir. 
 
    Içme-kullanma sularindan numune alma noktalari 8 inci maddede belirtilen 
noktalardir. Bu noktalardan alinacak numunelerde ve analizlerde, analizi 
yapilacak parametreler ile numune alma ve analiz sikligi  Ek-2 Tablo B 1' e 
göre belirlenir. 
 
    Parametrelerin analiz özellikleri için Ek-3'te belirtilen sartlara uyulur. 
 
    Ek-3 (1)'de belirtilen metotlardan farkli bir metot kullanilmasi 
durumunda, sonuçlari Ek-3 (1)'de belirlenen metotlarla elde edilenler kadar 
güvenilir olmalidir. Söz konusu metot ve esdegerligi hakkinda Bakanligin 
bilgilendirilmesi ve onayi gerekir.  Bu madde uyarinca farkli metot 
kullanilmasi halinde Komisyona bilgi verilir. 
 
    Ek-3 (2) veya (3)'de yer alan parametreler için söz konusu bölümlerde 
belirlenen gerekliliklere uymak sartiyla herhangi bir metot kullanilabilir. 
Ek-3 (2)'de yer alan parametrelerin analizi için kullanilan analiz 
metotlarinin performans karakteristikleri bu bölümde yer alan performans 
karakteristiklerine uymalidir. 
 
    Içme-kullanma sularinin bu Yönetmelikte yer almayan parametreler yönünden 
kirlenmesinin ve bu kirlenmenin insan sagligina potansiyel bir tehlike 
olusturmasinin muhtemel olmasi halinde, bu Yönetmelikte bulunmayan maddeler 
ve mikroorganizmalar için ayri izleme yapilir, izleme sonuçlarina göre gerekli 
tedbirler alinir. 
 
    Düzeltici Önlemler ve Kullanim Sinirlamalari 
 
    Madde 11- Bu Yönetmeligin Ek-1 (a) ve (b)' de belirlenen parametre 
degerleri ile 7 nci maddenin ikinci fikrasi uyarinca belirlenen parametre 
degerlerinin herhangi bir ihlali durumunda, bu ihlalin nedenlerini belirlemek 
amaciyla gerekli incelemeler yapilir. 
 
    Sebekeden saglanan sular, bu Yönetmeligin 3 üncü maddesindeki 
yükümlülüklere uymak için alinan tedbirlere ragmen, bu Yönetmeligin Ek-1 (a) 
ve (b)' deki belirtilen parametre degerleri ile 7 nci maddenin ikinci fikrasi 
uyarinca belirlenen parametre degerlerine uymuyorsa ve bu sulardaki uyumsuzluk 
iç sebeke sisteminden, bakim veya onarimdan kaynaklaniyorsa, yetkili merciler, 
suyun kalitesinin iyilestirilmesi için düzeltici önlemleri en kisa sürede alir 
ve ilgili parametrik degerin ne derecede asildigi veya uyumsuzlugun insan 
sagligina ne derecede bir tehdit olusturdugu gibi hususlari dikkate alarak 
zorlayici tedbirlere öncelik verir. 
 
    Herhangi bir parametre degerinin ihlali durumunda, gerekli görülürse 
sular, izleme programi disinda ilave denetleme izlemesine tabi tutulabilir, 
herhangi bir parametre ihlali olmasa dahi insan sagligi için potansiyel 
tehlike olusturan içme-kullanma suyunun kullanimi yasaklanabilir ya da 
sinirlanabilir veya insan sagligini korumak için gerekli diger önlemler 
alinir. Hangi önlemlerin alinacagina, içme-kullanma sularinin kullaniminin 
sinirlanmasinin veya temininin durdurulmasinin insan sagligi açisindan neden 
olacagi riskler de dikkate alinarak karar verilir. Böyle bir durumda 



tüketiciler bilgilendirilerek gerekli uyarilar yapilir. Yetkili mercilerce 
alinan önlemler hakkinda rehberler hazirlanabilir. 
 
    Denetleme izlemelerinde Ek-1 (c) ve (d)'de yer alan parametre degerlerinin 
ya da sartlarinin ihlali halinde, bu ihlalin insan sagligi için herhangi bir 
risk olusturup olusturmayacagi degerlendirilir. Insan sagligini korumak 
amaciyla gerekli olmasi halinde su kalitesini iyilestirmek için gerekli 
düzeltici önlemler alinir. 
 
    Düzeltici önlemlerin alinmasini gerektiren ihlalin ciddi boyutlarda olmasi 
durumunda tüketiciler bilgilendirilir. 
 
    Muafiyetler 
 
    Madde 12- Hiç bir muafiyetin insan sagligina yönelik potansiyel bir 
tehlike olusturmamasi esastir. Ancak bölgede içme-kullanma suyu tedarikinin 
sürdürülebilecegi baska makul yollarin bulunmamasi halinde, Ek-1 (b)'de ya da 
7 nci maddenin ikinci fikrasina uygun olarak belirlenen parametre 
degerlerinden, yetkili mercice, belirlenecek bir maksimum degere kadar 
muafiyet verilebilir. Muafiyetler kisa süreli olur ve maksimum üç yili 
geçemez. Bu sürenin sonuna dogru yeterli ilerleme saglanip saglanmadigini 
belirlemek için bir degerlendirme yapilir. Ikinci bir muafiyet verilmesi 
halinde, buna iliskin degerlendirme sonuçlari ikinci muafiyet verilmesinin 
bütün gerekçeleriyle birlikte Komisyona gönderilir. Ikinci muafiyetin süresi 
üç yili asamaz. Ancak, istisnai hallerde Komisyondan üç yili asmayan üçüncü 
bir muafiyet dönemi talep edilebilir. 
 
 
    Verilen herhangi bir muafiyette asagida yer alan hususlar belirtilir; 
 
    a) Muafiyetin gerekçeleri, 
 
    b) Parametrenin adi, önceki izleme sonuçlari ve muafiyette izin 
verilebilecek maksimum deger, 
 
    c) Cografi bölge, temin edilen günlük su miktari, ilgili nüfus ve herhangi 
bir gida üretim faaliyetinin etkilenip etkilenmeyecegi, 
 
    d) Gerekli olan yerlerde artirilmis izleme sikligi içeren uygun bir izleme 
plani, 
 
    e) Gerekli düzeltici faaliyetlerin planinin bir özeti, çalisma zaman 
çizelgesi, gider tahmini ve gözden geçirmeye iliskin düzenlemeler, 
 
    f) Talep edilen muafiyet süresi. 
 
    Eger parametre degerinin ihlalinin önemsiz oldugu degerlendirilir ve 11 
inci maddenin ikinci fikrasina uygun olarak alinan düzeltici tedbirler, 
sorunun 30 gün içinde çözülmesi için yeterli ise ikinci fikrada listelenen 
sartlar uygulanmaz. Bu durumda, yalnizca ilgili parametre için izin 
verilebilecek maksimum deger ve sorunun çözümü için izin verilecek süre 
belirlenir. 
 
    Eger herhangi bir su tedariki için bir parametre degerinin ihlali geçen 12 
aylik süre içinde toplam 30 günü asmissa bir önceki fikraya basvurulamaz. 
 
    Bu maddede belirtilen muafiyetlere basvurulmasi halinde, ilgili nüfus 
bilgilendirilir. Ayrica, gerektiginde, muafiyetin özel risk olusturabilecegi 
nüfus gruplarina tavsiyede bulunulur. Bu yükümlülükler, aksine karar 
verilmedikçe, bu maddenin üçüncü fikrasinda tarif edilen durumlarda 



uygulanmaz. 
 
    Üçüncü fikraya uygun olarak verilen muafiyetler hariç olmak üzere, günde 
ortalama 1000 m3'ü asan miktarda su tedarik eden ya da 5.000'den fazla insanin 
yararlandigi müstakil bir su kaynagina iliskin herhangi bir muafiyet konusunda 
Komisyon, ikinci fikrada belirlenen bilgiler dahil, iki ay içinde 
bilgilendirilir. 
 
    Bu madde siselerde ya da kaplarda satisa sunulan kaynak sulari ile içme 
sularina uygulanmaz. 
 
    Aritma, Ekipman ve Materyallerin Kalitesinin Güvenceye Alinmasi 
 
    Madde 13- Içme-kullanma sularinin hazirlanmasi, dagitimi ve yeni yapilacak 
tesisatta kullanilan madde veya materyallerden kaynaklanan kirliligin, 
kullanim için gerekli olan yogunluktan daha yüksek olmamasi ve dogrudan ya da 
dolayli olarak, insan sagligina yönelik bir risk olusturmamasi için gerekli 
bütün önlemler alinir. Suyun tüketime sunuldugu noktaya kadar her asamada su 
ile temas eden veya etmesi muhtemel olan bütün yüzeyler ile yine su ile temas 
edecek sekilde kullanilacak alet ve cihazlar, suyun niteligini bozmayacak ve 
sagliga zarar vermeyecek özelliklere haiz malzemeden yapilir. 
 
    Bilgilendirme ve Rapor Etme 
 
    Madde 14- Yetkili mercilerce içme-kullanma sularina iliskin olarak 
tüketicilere yeterli ve güncel bilgiler saglanir ve bu dogrultuda Bakanlik 
bilgilendirilir. 
 
    Sularin kalitesi hakkinda, tüketicileri bilgilendirmek için üç yilda bir 
rapor yayinlanir. Rapor, en azindan günde ortalama 1000 m3'ü asan ya da 
5000'den fazla kisiye hizmet eden bütün müstakil su kaynaklariyla ilgili 
bilgileri içerir. Rapor üç takvim yilini kapsar ve bu dönemin sonundan 
itibaren bir takvim yili içinde yayinlanir. Bu raporlar yayinlanmasindan 
itibaren iki ay içinde Komisyona gönderilir. 
 
    Raporlarin hazirlanmasinda, 3 üncü maddenin birinci fikrasinin (b) bendi, 
7 nci maddenin ikinci ve üçüncü fikrasi, 10 uncu maddenin birinci fikrasi, 11 
inci madde, 12 nci maddenin besinci fikrasi ile altinci fikrasi ve 15 inci 
maddenin birinci fikrasinda yer alan hükümler dikkate alinir. 
 
    Ayrica, hazirlanan raporla birlikte, 11 inci maddenin birinci fikrasi ile 
üçüncü fikrasi ve 9 uncu maddenin (c) bendine  uygun olarak alinan ya da 
alinacak önlemler hakkinda rapor hazirlanir ve Komisyon'a sunulur. 
 
    Yönetmelik Hükümlerine Uymak için Zaman Çizelgesiyle ilgili Istisnai 
Haller 
 
    Madde 15- 9 uncu madde hükümlerine uymak için zaman çizelgesiyle ilgili 
olarak, istisnai hallerde ve cografi olarak tanimlanmis alanlarda, Komisyona 9 
uncu maddede yer alan süreden daha uzun bir süre taninmasi için özel bir 
talepte bulunulabilir. Bu ilave süre üç yili asamaz ve sürenin sonuna dogru 
bir gözden geçirme yapilir ve sonucu Komisyona iletilir. Komisyondan bu gözden 
geçirmeye dayali olarak üç yila kadar uzayan ikinci bir ilave süre talep 
edilebilir. Bu hüküm siselerde ya da kaplarda satisa sunulan sulara 
uygulanmaz. 
 
    Gerekçeleri bildirilen böyle bir talep, karsilasilan güçlükleri 
belirleyecek ve en azindan 12 nci maddenin ikinci fikrasinda öngörülen bütün 
bilgileri içerecektir. 
 



    Yetkili merci bu maddeyi uyguladiginda talepten etkilenecek nüfusun, 
talebin sonucu hakkinda uygun bir yolla hemen bilgilendirilmesini ve gerekli 
olan hallerde, bu talebin özel bir risk olusturabilecegi özel nüfus gruplarina 
uyarilarda bulunulmasini saglar. 
 
              ÜÇÜNCÜ KISIM 
 
              Kaynak Sulari ve Içme Sulari 
 
              BIRINCI BÖLÜM 
 
              Kaynak Sulari ve Içme Sularinin Izne Baglanmasi ile Ilgili 
Hükümler 
 
    Izinsiz Kaynak Sulari ve Içme Sularinin Satis Yasagi 
 
    Madde 16- Izinsiz kaynak sulari ve içme sularinin satis yasagi ile ilgili 
hükümler asagida belirtilmistir: 
 
    a) Bu Yönetmelikte belirtilen tanim ve niteliklere uygun olsa dahi, bu 
Yönetmelik hükümlerine göre izin alinmamis kaynak ve içme sularinin pazara 
arzi, satisi ve tüketime sunulmasi yasaktir. 
 
    b) Dere, göl, nehir gibi yüzeysel sularin satisi yasaktir. 
 
    c) Kaynak sulari ve içme sularinda ayni kaynak birden fazla gerçek veya 
tüzel kisilerce kullanilamaz. 
 
    d) Izinli sularin, isletme ruhsatinda yer alan  ticari isminden farkli bir 
isim altinda satisi yasaktir. Ancak, Bakanligin özel izni ile izinli sulardan 
üçüncü ülkelere ihracat amaci ile kendi adina veya baska firma adina farkli 
bir ticari isim ile dolum yapilabilir. Bu madde uyarinca dolum yapacak 
üreticilerin Ek-6' da yer alan form dogrultusunda Bakanliga bildirimde 
bulunarak izin almasi zorunludur. 
 
    e) Bu Yönetmelige göre izne baglanmis olan kaynak ve içme sulari, tüketim 
yerlerine nakil ve tüketim yerindeki depolama isinde kullanilacak tasit, tank 
ve depolarin Bakanlikça hijyenik sartlara sahip olmasi ve bu öngörülen usul ve 
esaslar çerçevesinde ayrica izin alinmasi kaydi ile toplu olarak yemek ve sair 
gida maddesi hazirlamak veya istihdam ettigi elemanlarin ya da hizmet sundugu 
kisilerin su ihtiyacini karsilamak veya endüstride herhangi bir maddenin 
üretiminde kullanmak için Ek-1' de nitelikleri belirtilen kaynak veya içme 
sularini tercih eden kurulus ve isletmelerden günde 500 litreden fazla 
ihtiyaci olanlara bu sular temin edilebilir. Bu sular baskalarina satilamaz. 
 
    f) Belediye mücavir alani disinda olup fenni su sebekesi bulunmayan veya 
sihhi içme-kullanma suyu yeterli olmayan, toplu yasanilan ve günde 500 
litreden fazla zaruri su ihtiyaci bulunan yerlerdeki kisilerin su ihtiyacinin 
karsilanmasi için, bu fikranin (e) bendi uyarinca su temin edilebilir. Bu 
sular baskalarina satilamaz. 
 
    Izin Alma Mecburiyeti 
 
    Madde 17- Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun kaynak ve içme 
sularini isletmek isteyenler, Bakanliktan tesis ve isletme izni almak 
zorundadir. 
 
    Bu Yönetmelige göre verilen izin, yürürlükteki mevzuat uyarinca diger 
kuruluslardan izin alma zorunlulugunu ortadan kaldirmaz. 
 



    Ilk Basvuru, Inceleme ve Analiz 
 
    Madde 18- Bu Yönetmelikte belirtilen kaynak ve içme sularini isletmek 
isteyen gerçek veya tüzel kisiler, kaynakta veya çikis noktasinda hiçbir islem 
yapmadan, kaynagin veya çikis noktasinin yerini tereddütlere meydan vermeyecek 
sekilde belirleyen plan veya kroki ile birlikte Valilige müracaat ederler. 
 
    Basvurunun Müdürlüge intikali üzerine; sularin kaynagi veya çikis noktasi, 
müdürlük elamanlari kontrolünde numune alinacak sekle getirtilir. Kurul, 
kaynagi veya çikis noktasi ve tesis yerini mahallinde tetkik eder. Yapilan 
tetkikler sonucunda, kaynagin veya çikis noktasinin tanimina uygunlugunun 
tespit edilmesi halinde, saglik teskilati, kaynagindan teknigine uygun olarak 
gerekli numuneleri alir; debi ve sicaklik gibi mahallinde yapilmasi gereken 
ölçümleri yapar, kaptajin yeri ve kaynagin veya çikis noktasinin etrafinda 
birakilacak koruma alani mesafesi ve gerekli olan diger hususlara da yer 
verilerek ön raporu detayli sekilde hazirlar. 
 
    Alinan numuneler, tercihen akredite olmus ve analitik kontrol sistemine 
sahip, denetim yetkileri yetkili kuruluslarca onaylanmis bagimsiz kisi veya 
kurumlarca belirli araliklarla denetlenen laboratuvarlar arasindan, Bakanlikça 
yetki verilecek laboratuvarlarda analiz ettirilir. 
 
    Tesis izni ve isletme izni için yaptirilan analizler ile Kurul üyelerinin 
yolluklarinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak ödenmesinden su isletmecisi 
sorumludur. 
 
    Kurul 
 
    Madde 19- Kurul; Il saglik müdürünün veya görevlendirecegi müdür 
yardimcisinin baskanliginda asagidaki üyelerden teskil edilir: 
 
    a) Gida ve çevre kontrol sube müdürü, 
 
    b) Kimya mühendisi veya kimyager veya gida mühendisi veya biyolog, 
 
    c) Jeoloji mühendisi veya hidro-jeoloji mühendisi, 
 
    d) Makine mühendisi, 
 
    e) Insaat mühendisi, 
 
    f) Tibbi teknolog veya saglik memuru veya çevre saglik teknisyeni, 
 
    g) Ilgili imar müdürlügünü temsilen bir yetkili. 
 
    Tesis izni asamasinda Kurul, bu maddenin birinci fikrasinin (a), (c), (e), 
(f) ve (g) bentlerinde sayilan gruplara dahil üyelerden her bir gruptan en az 
bir üyenin katilimi ile mahallinde toplanir. 
 
    Isletme izni asamasinda ise, bu maddenin birinci fikrasinin (a), (b), (d), 
(e) ve (f) bentlerinde sayilan gruplara dahil üyelerden her bir gruptan en az 
bir üyenin katilimi ile mahallinde toplanir. 
 
    Gerekli görülür ise, diger ilgili teknik elemanlar da kurula dahil edilir. 
Ayrica, Kurula konusunda uzman ilgili sivil toplum örgütü temsilcisi gözlemci 
olarak katilabilir. Söz konusu temsilcinin Kurula katilimi zorunlu degildir. 
 
    Kurul üyelerinin görüsleri arasinda ihtilaf dogmasi halinde Bakanlik konu 
ile ilgili uzmanin görüsünü dikkate alabilir veya yeniden Kurul olusturabilir. 



 
    Projelerin Hazirlanmasi 
 
    Madde 20- Kurulun olumlu ön raporundan sonra isletmeye ait suyun çikis 
noktasi ve kaynagi, kaptaji ve koruma bölgesi, isale hatti, toplama odasi, 
depo, imlahane ve diger sosyal tesislere ait ünitelerin projeleri isletmeci 
tarafindan asagida belirtilen ölçeklerde yetkili mühendislere hazirlattirilir. 
 
   a) 1/100 veya 1/1000 ölçekli koruma bölgesini gösterecek biçimde kaynak 
yeri plan koteleri, 
 
    b) 1/20 - 1/50 ölçekli kaptaj projesi, 
 
    c) Kaynagin veya çikis noktasinin baglantilarini, toplama odasini ve 
maslak gibi üniteleri de gösteren 1/200 -1/2000 ölçekli isale plan ve profili, 
 
    d) Kanalizasyon bulunmayan yerlerde 1/20 - 1/50 ölçekli fosseptik projesi 
ve açiklama raporu, 
 
    e) Depo kullanilacak ise 1/50-1/100 ölçekli depo projesi, 
 
    f) 1/50-1/500 ölçekli imlahane projesi, (Uygulanacak prosese bagli olarak, 
isletmede imal edilmesi gereken dönüssüz ambalajlar için imal yeri ile kirli 
ve dolu kap bekletme yeri, yikama, doldurma ve kapaklama yeri ve diger ilgili 
üniteleri birlikte gösterir.) 
 
    g) Makine yerlesimi ile is akimini gösterir sema ve açiklama raporu, 
 
    h) Sosyal tesis ile diger yardimci üniteleri gösterir 1/50-1/500 ölçekli 
proje, 
 
    i) Bütün üniteler ile kaynak koruma alanini da gösterecek sekilde 
hazirlanmis genel vaziyet plani. 
 
    Dosya Tanzimi 
 
    Madde 21- Tesis izni için üç nüsha olarak tanzim edilecek olan dosyada 
asagida belirtilen bilgi ve belgeler bulunur; 
 
    a) Dilekçe, 
 
    b) 20 nci maddede  belirtilen projeler, 
 
    c) Suyun kaynagindan veya kaynaklarindan, çikis noktasi veya noktalarindan 
alinacak numunelerin Ek- 1'de yer alan parametrelere ait tam analiz raporlari, 
 
    d) Su ile ilgili Kurul ön raporu, 
 
    e) Ek-4'de yer alan Tesis Iznine Esas Degerlendirme Formu, 
 
    f) Valiligin Uygun görüsünü belirtir Olur, 
 
    g) Suyun imla sekli ile ilgili açiklama raporu, 
 
    h) Hidrojeolojik inceleme raporu, 
 
    i) Suyun bulundugu arazinin, Kurulca belirlenen koruma alanini da 
kapsayacak sekilde tapusu, yer baska gerçek veya tüzel kisiye ait ise noter 
onayli anlasma örnegi, hisseli tapularda diger hissedarlarin noter onayli 
muvafakati veya ilgili mahkemeden alinacak karar, 



 
    i) Suya uygulanacak üretim proseslerine iliskin bilgi ve belgeler, 
 
    j) Teknik usullerle yer altindan çikartilan ve çikis noktasi  kuyu olan 
içme sularinda Devlet Su Isleri Genel Müdürlügünden alinacak Içme Amaçli Yer 
Alti Suyu Kullanim Belgesi, 
 
    k)Teknik usullerle yer altindan çikartilan içme sularinin ilgili 
mevzuatina uygun olarak Il Özel Idaresi'nden kiralandigina dair sözlesme, 
 
    l) Isale hattinda kullanilacak malzemelere ait bilgi ve belgeler, 
 
    m) Var ise ilgili mevzuati dogrultusunda alinmis diger kuruluslara ait 
görüs yazilari. 
 
    Hazirlanan dosyalar müdürlükçe incelenir ve uygun görülmesi halinde 
onaylanir. Müdürlükçe incelenerek uygun görülen ve onaylanan, dosya 
bilgilerine dayanilarak düzenlenen Ek-4 formu, Valilik Oluru, Kurul Raporu ve 
analiz raporlari Bakanliga gönderilir. Dosyalardan bir nüshasi müdürlükte, 
birisi saglik ocaginda ve digeri de isletmecide muhafaza edilir. 
 
    Tesis Izni 
 
    Madde 22- Bakanliga intikal eden bilgi ve belgeler tetkik edilir ve 
gerektiginde mahallinde incelemede bulunulur. Uygun görülmesi halinde 
isletmeye tesis izni verildigi bir yazi ile Valilige bildirilir. Müdürlükçe 
onaylanan dosyalarin bir nüshasi müdürlükte, diger nüshasi da isletmecide 
muhafaza edilir. 
 
    Su sahipleri veya isletmecileri, Bakanliktan tesis izni almadan insa 
ettikleri yapilardan dolayi hak talep edemezler. 
 
    Verilen tesis izni üç yil için geçerlidir. Tesisin bu süre içinde insa 
edilememesi ve isletme sahibinin Bakanliktan ek süre talebinde bulunmasi 
halinde, bu süre Bakanlikça en fazla iki yil uzatilabilir. 
 
    Isletme Izni 
 
    Madde 23- Tesis izni alanlar, uygun görülen projeleri ve bu Yönetmelikte 
istenilen hususlari tam olarak yerine getirmek suretiyle bütün tesisleri insa 
ederek tamamladiktan sonra, bir dilekçe ile Valilige basvurarak isletme izni 
talebinde bulunurlar. 
 
    Kurulca, tesislerin mahallinde incelenmesi sonucu, bu Yönetmelik 
hükümlerine ve projelerine uygunlugunun anlasilmasi halinde, ruhsata esas 
olmak üzere suyun tüketime sunulacagi en son nokta olan nihai dolum yerinden 
su örnekleri alinarak Ek-1' de yer alan tüm parametreler yönünden analizleri 
yaptirilir. Sularin etiket bilgisinde de bu analiz sonuçlari esas alinir. 
 
    Kurul son raporu, suyun tam analiz raporlari, Valilik Oluru, firma imzasi 
ve kasesini tasiyan üç adet etiket örnegi Ek- 5' de yer alan Kaynak ve Içme 
Sulari Için Isletme Iznine Esas  Degerlendirme Formu Bakanliga gönderilir. 
 
    Gerektiginde tesisin mahallinde incelenmesi ve dosyanin tetkikine 
müteakiben Bakanlikça isletme izni verilir. 
 
    Tesis izni alinmadan insa edilmis tesislerin projelerine uygun olmasi 
halinde; Ek- 4 ve Ek -5' de yer alan formlara göre Il Saglik Müdürlüklerince 
bir degerlendirmede bulunulur ve herhangi bir olumsuzluk yok ise gerekli bilgi 
ve belgeler Bakanliga gönderilir. Bakanlikça uygun görülmesi halinde tesis 



izni ile isletme izni ayni anda verilir. 
 
              IKINCI BÖLÜM 
 
              Tesislere Ait Hükümler 
 
    Kaynak Koruma Alani 
 
    Madde 24- Kaynak koruma alani, Kurul tarafindan kaynagin yer aldigi 
jeolojik formasyon, topografik ve hidrojeolojik sartlar göz önüne alinarak 
tayin edilir. 
 
    Koruma alani ile ilgili hususlar projesinde gösterilir ve gerekçesi 
ayrintili olarak Kurul ön raporunda belirtilir. 
 
    Koruma alanina insan, hayvan, sel ve diger sularin girmesi önlenerek her 
türlü kirlenmeye karsi tedbirler alinir. Bu bölgede suyun niteligini 
etkileyecek faaliyetlere izin verilmez. 
 
    Kaptaj 
 
    Madde 25- Teknik usullerle çikartilmayip yeryüzüne kendiliginden çikan 
sularin kaptaja alinmasi sarttir. Kaptaj, suyun çikis noktasindan saglikli 
sekilde alinarak isaleye hazir duruma getirilip, her türlü kirlenmeye mani 
olacak ve disardan içine hiçbir sey sizmayacak tarzda insa edilir. Kaptaj, 
suyun çikis noktasina gelecek sekilde yapilir. 
 
    Kaptaj, camdan veya suyun niteligini bozmayacak malzemeden yapilmis açilir 
kapanir sekilde ayrilmis, biri sularin toplandigi oda ve digeri manevra odasi 
olmak üzere iki bölümden olusur. 
 
    Kaptajin manevra odasinda, suyun isalesi, su kaynagini tamamen ortaya 
çikaracak sekilde tahliyesi, numune alinmasi, debisinin ölçülmesi ve manevra 
odasina dökülecek sularin bosaltilmasi için gerekli tertibat yer alir. Ayrica, 
her iki bölümün birlikte veya ayri ayri havalandirilmasi için, suyun disardan 
kirlenmesini önleyecek sekilde gerekli tertibat yapilir. Bu özellikler, 
toplama odasi ile benzeri yapilarda da göz önünde bulundurulur ve bu gibi 
ünitelerin tahliye uçlarina uygun tertibat konur. 
 
    Ayri kaptajda toplanan ayni nitelikteki sular için tek manevra odasi 
yapilabilir. 
 
    Isale 
 
    Madde 26- Suyu depoya akitmak için kurulan isale hatti, suyun fiziksel ve 
kimyasal niteliklerini bozmayacak bir maddeden yapilir. 
 
    Isale projesi, isale hatti borusunda daima basinçli su bulunacak sekilde 
tanzim edilir. 
 
    Su kaptajdan depoya, gerekli sihhi ve teknik tedbirler alinarak cazibe ile 
akitilir. Topografik bakimdan buna imkan olmayan hallerde, suyun özelliklerini 
bozmayacak nitelikte pompa kullanilarak ve su terfi edilerek isale 
saglanabilir. 
 
    Depo 
 
    Madde 27- Depo, asagida belirtilen özellikleri tasir; 
 
    a) Depo iç yüzeyleri fayans veya suyun niteligini bozmayacak bir madde ile 



kaplanacak, en az iki göz oda ile bir manevra odasindan olusur. 
 
    b) Depo gözlerinin içine girisler manevra odasindan veya manevraya müsaade 
eden vana gruplarindan yapilir ve depo içine sabit merdiven konmaz. 
 
    c) Depoya giren ve çikan sudan numune almak ve giren suyun debisini ölçmek 
için gerekli tertibat bulunur. 
 
    d) Depo, herhangi bir bina ile bitisik yapilmaz ve çatisi bulunmaz. Ancak, 
gerekli durumlarda imlahane ile bitisik olabilir. 
 
    e) Depo gözlerinin havalandirilmasinin saglanmasi ve disaridan su ve baska 
maddelerin girmesinin önlenmesi için uygun bir havalandirma bacasi bulunur. 
 
    f) Depoya su girisi yapan, imlahaneye veren ve tahliyede kullanilan 
borular, depo içinde, su ile temas etmeyecek sekilde düzenlenir. 
 
    g) Depo manevra odasinda, depo gözlerine giren ve çikan borular ve 
bunlarin birbiri ile olan baglantilari bir semada gösterilir ve bu sema 
manevra odasinin görülebilir bir yerine asilir. 
 
    h) Ayrica sularin niteliklerini degistirmeyecek paslanmaz çelik ve benzeri 
maddeler ile yapilmis depolar ile su ile temas eden yüzeylerin epoksi gibi 
maddelerle kapli çelik tanklar da kullanilabilir. 
 
    Imlahane 
 
    Madde 28- Imlahane asagidaki bölümleri kapsar: 
 
    a) Dönüslü cam ve izin verilen diger kaplara dolum yapmak için, 
 
    1) Bos kaplarin depolandigi bölüm, 
 
    2) Doldurulmus kaplarin depolandigi bölüm. 
 
    b) Isletmede üretilen dönüssüz kaplara dolum için; 
 
    1) Hammaddelerin depolandigi bölüm, 
 
    2) Doldurulmus kaplarin depolandigi bölüm. 
 
    Imlahane tabani, kir tutmayan yikanabilir bir malzeme ile dösenir ve her 
bölüm tabaninda kanalizasyona, kanalizasyon bulunmayan yerlerde septik 
çukurlara bagli, sifonlu, izgarali tertibat bulunur. Bütün bölümlerin 
tabanlari, sularin çabuk ve kolay akabilecegi sekilde sifon tertibatina dogru 
egimli olur. 
 
    Yapilacak septik çukurlar, hela çukurlarindan ayri olup, sularin 
kirlenmesine neden olmayacak sekilde ve 19/3/1971 tarihli ve 13783 sayili 
Resmi Gazete'de yayimlanan Lagim Mecrasi Insaasi Mümkün Olmayan Yerlerde 
Yapilacak Çukurlara Ait Yönetmelige uygun olarak ayri bir yerde yapilir. 
 
    Imlahane duvarlarinin iç yüzeyleri tabandan itibaren en az iki metre 
yükseklikte fayans gibi kolay temizlenebilir sihhi malzeme ile dösenir. 
 
    Imlahane içindeki bölme duvarlari ise fayans kapli duvar olabilecegi gibi, 
paslanmaz çelik veya camdan yapilabilir. Bu bölmelerin asgari iki metre 
yükseklikte olmasi sarttir.  
 
    Imlahane, gündüz isigi alabilecek sekilde insa edilmis ve yeterli 



büyüklükte pencere ile donatilmis olarak, daima temiz bulundurulur. Temizlik, 
sihhi ve teknik usullerle yapilir. 
 
    Imlahane içinde bulundurulan her türlü araç ve gereçler kolay 
temizlenebilir maddeden yapilmis olacaktir. Temizlik için kullanilan çöp kabi 
ve diger temizlik malzemesi suyu kirletmeyecek bir yerde bulundurulur. Genel 
temizlik, çalisma saatleri disinda yapilir. Çalismanin devamli oldugu hallerde 
ise çalisma durdurularak yapilir. 
 
    Imlahaneye her türlü hasere ve kemiricilerin girmesini önleyecek sihhi ve 
fenni tedbirler alinir. Tesiste, gerektiginde teknigine ve usulüne uygun 
olarak yetkili personel tarafindan ilaçli mücadele yapilir. Ilaçlamada yetkili 
makamlarca izne baglanmis ürünler kullanilir ve bunlar imlahanede 
bulundurulamaz. 
 
    Imlahanede, personelin sahsi temizligini yapmasi, kap, kapak ve benzeri 
malzemelerin özel bölümleri disinda depolanmasi, kedi, köpek, kümes hayvanlari 
ile benzerlerinin beslenmesi ve bulundurulmasi yasaktir. Sosyal tesislere ait 
kapilar dogrudan imlahaneye açilamaz. 
 
    Ayni imlahanede, ayni dolum hatti ve makinesi kullanilarak ilgili 
kurumundan izin alinmasi sarti ile diger su ve sulu içeceklerin dolumu 
yapilabilir. 
 
    Sosyal Tesisler 
 
    Madde 29- Tesiste, çalisanlarin sosyal ihtiyaçlarini karsilamak üzere, 
yemekhane, soyunma-giyinme ve dinlenme yeri, dus, tuvalet, lavabo, 
gerektiginde yatakhane gibi sosyal tesisler  ihtiyaca cevap verecek özellik ve 
sayida uygun sihhi niteliklerde yapilir. 
 
    Su ile Temas Eden Yüzeyler 
 
    Madde 30- Çikis noktasindan doluma kadar su ile temas eden veya etmesi 
muhtemel olan bütün yüzeyler ile yine su ile temas edecek sekilde kullanilacak 
alet ve cihazlar, suyun niteligini bozmayacak ve sagliga zarar vermeyecek 
özellikleri haiz malzemeden yapilir. 
 
              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 
              Kaplar, Kapaklar ve Etiketler 
 
    Kaplar 
 
    Madde 31- Suyun dolumunda kullanilacak kaplar ilgili Bakanligin iznine 
tabidir. Bu kaplar, suyun niteligini degistirmeyecek ve su ile etkilesmeyecek, 
izin alinmis bir maddeden yapilir. 
 
    Ambalajda cam disindaki malzemeden yapilmis kaplarin kullanilmasi halinde, 
bu kaplarin saglik açisindan sakincali olmadigina, kullanim ve üretimine 
iliskin bilgi ve belgeler ilgili Bakanliga ibraz edilerek izne baglanir. 
 
    Suyun dolumunda kullanilan kaplar, geri dönüslü ve geri dönüssüz olmak 
üzere iki ayri grupta degerlendirilir: 
 
    a) Geri dönüslü kaplar: En az 55-70 øC sicakliktaki su ve uygun temizlik 
maddesi ile tam otomatik olarak el degmeden yikanabilecek ve ayrica kullanimi 
ve yikama sonucu herhangi bir deformasyona ugramayacak nitelikte olur. Bu 
kaplarin dedektör ve benzeri sistemle niteliginin degismediginin kontrol 
edilmesi gerekir. 



 
    Geri dönüslü polikarbonat damacanalarda suyun adi ve/veya sirket ismi 
ve/veya tescilli amblemi veya logosu kabartma seklinde kap üzerine yazilir ve 
bu kaplara farkli su dolumu yapilamaz. Geri dönüslü kaplarda tutma yerleri 
kabin iç hacmine dahil olmamalidir. 
 
    b) Geri dönüssüz kaplar: Su dolumunda, cam ve metal disinda malzemeden 
yapilmis kaplarin kullanilmasi halinde, bu kaplar imlahanenin ilgili 
bölümlerinde otomatik olarak hammaddeden ve preformdan hareketle imal edilir. 
Kaplar dolumdan önce basinçli su ve hava ile temizlenir, el degmeden otomatik 
sistemle doluma alinir. 
 
    Suyun dolumunda cam, polietilen (PET) ve polivinilklorür (PVC) gibi geri 
dönüssüz kaplarin disinda alüminyum folyodan otomatik olarak üretilen geri 
dönüssüz ambalajlarda kullanilabilir. 
 
    Kapaklar 
 
    Madde 32- Su kaplarinda kullanilacak kapaklar için ilgili Bakanliktan izin 
alinmasi ve bu kapaklarin asagidaki özelliklere sahip olmasi sarttir. 
 
    a) Kapaklar su ile etkilesmeyen ve insan sagligina zarar vermeyen plastik 
veya metalden yapilir ve imlahanede bulunan otomatik kapaklama makinesinde, 
yirtilmadan veya bozulmadan açilmayacak sekilde kapatilir. 
 
    b) Sularin  bardak  seklindeki kaplara dolumunda, yapistirici 
kullanilmaksizin bardak agzini tamamen kapatacak sekilde, teknigine uygun 
kapaklar kullanilir. Bu kapaklarda, kolay açilabilmesi için açma uzantisi 
bulunur. Kapaklar, imlahanede hijyenik sartlarda muhafaza edilir. 
 
    Kullanilmis veya bozulmus kapaklarin kullanilmasi yasaktir. 
 
    Kaplarin Yikanmasi, Doldurulmasi ve Kapaklanmasi 
 
    Madde 33- Kaplarin yikanmasi, doldurulmasi ve kapaklanmasi el degmeden 
otomatik makine veya otomatik sistemle yapilir. Geri dönüslü kaplar her 
seferinde dolumdan önce yikanir. Otomatik yikama ünitelerinde yikama islemi, 
uygun teknoloji ve malzeme ile yapilir. 
 
    Yikama suyunda kullanilan ürünün aktivitesinin devamliligi saglanir. 
 
    Temizlikte Bakanliktan izinli ürünler kullanilir. Islem dosyasinda 
temizleyici ile ilgili bilgiler yer alir. 
 
    Tesisteki yikama suyu hijyenik yikamaya imkan vermeyecek derecede 
kirlendiginde degistirilir. 
 
    Dolum yerinde dolum yapilan ve kaplarin yikanmasinda kullanilan su disinda 
baska su bulundurmak yasaktir. 
 
    Etiket Bilgileri 
 
    Madde 34- Sularin etiketinde; suyun adi, cinsi, imla edildigi yerin 
adresi, Bakanlikça verilen iznin tarih ve sayisi, Bakanligin uygun gördügü 
uyarilar, ayirma islemi gibi Bakanligin izni ile suya uygulanan islemler ve 
suyun sahip oldugu parametreler yer alir. Imal ve son kullanma tarihi ile 
parti ve seri numarasi etiket üzerine yazilabilecegi gibi kap veya kapak 
üzerine görünür bir sekilde yazilir. Kaynak sularinin ticari tanimlamasi, 
kaynagin ismini veya kaynagin bulundugu yerin ismini yansitmiyorsa, kaynagin 
ismi veya kaynagin bulundugu yerin ismi, bu ticari  tanimlama için kullanilan 



puntonun bir buçuk kat büyüklügünde puntoyla yazilir. Suyun cinsi, adinin 
hemen altinda okunabilecek sekilde yazilir ve bu yazi sembollerle kapatilamaz. 
Etiket üzerinde yer almasi gerekli görülen bilgiler, firinlanmis veya kabartma 
veya baski seklinde olabilecegi gibi kagit etiket seklinde de olabilir. 
 
    Kagit etiketin, suyun tüketiciye ulasincaya kadar ambalaj üzerinde 
kalmasini saglayici, bozulmasini ve düsmesini önleyici her türlü tedbir 
isletmeci tarafindan alinir. Suyun adi mutlaka kapak üzerine de yazilir. 
 
    Kap, kapak ve etiketlerde tüketiciyi yaniltici bilgi ve sembollere yer 
verilemez. Tüketicinin yaniltilmasi ve aldatilmasini önlemek, ürün güvenligini 
saglamak için; isleticilerce polikarbonat damacana gibi kaplarda, kap ve kapak 
üzerine gelecek ve hava ve su sizdirmayacak sekilde shiring uygulanir. Shiring 
üzerine okunacak sekilde suyun adi ve cinsi yazilir. 
 
    Etiketlerin düzenlenmesinde; 
 
    a) Etiket zemini Ek-1 c'de yer alan gösterge parametrelerini kapsayacak 
sekilde dogal kaynak sularinda mavi ve tonlari; içme sularinda kahverengi ve 
tonlari olacak sekilde; tamamen tarif edilen renkte olabilecegi gibi; 
 
    b) Etiketin alt ve üst kenarlarina su cinsine uyan, yukarida belirtilen 
renklerde bantlar konulmak sureti ile, etiketin diger yerlerinde istenilen 
renkler kullanilabilir. Bu bende uyan etiketlerde su ölçüler uygulanir: 
 
    1) 8 litre ve üzeri ambalajlarda asgari 1.5 cm. bant genisligi uygulanir 
ve bandin içine suyun cinsi en az 18 punto ile yazilir. 
 
    2) 1 litre hariç olmak üzere 1 ile 8 litre arasi ambalajlarda asgari 1 cm. 
bant genisligi uygulanir ve bandin içine suyun cinsi en az 14 punto ile 
yazilir. 
 
    3) 1 litre ve altindaki ambalajlarda asgari 0.5 cm. bant genisligi 
uygulanir ve suyun cinsi en az 12 punto ile yazilir. Hazirlanan etiketler 
isletme ruhsati asamasinda Bakanlikça onaylanir. 
 
    Etiket zemini üzerinde, gösterge parametrelerinde yer alan kimyasal 
parametreler okunabilecek sekilde yer alir. 
 
    Üçüncü ülkelere ihracat amaci ile dolumu yapilan sularin etiket 
düzenlemelerinde bu Yönetmelikte geçen hükümler uygulanmaz. 
 
    Içme sularinda suyun fiziksel ve kimyasal niteliklerini degistirici ters 
osmoz, filtrasyon ve benzeri islemler ile kaynak sularinda ozonla 
zenginlestirilmis hava kullanilarak ayristirma islemi yapilmasi halinde etiket 
üzerinde belirtilmesi zorunludur. 
 
    Ikram maksadiyla kullanilmak üzere belirli kisi veya kuruluslar adina 
üretim yapilan hallerde yukaridaki fikralarda belirtilen bilgilere ek olarak, 
adina üretim yapilan kisinin veya kurulusun logosuna, adina veya unvanina 
etiket üzerinde yer verilebilir. Bu ürünler, üretimi yaptiran kisi veya 
kuruluslarca baskalarina satilamaz. Bu tür üretimler, adina üretim yapilacak 
kisinin veya kurulusun adi veya unvani, etiket örnegi ve üretim miktari da 
belirtilerek her üretim partisinden önce Bakanliga bildirilir. 
 
              DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 
              Kaynak Sulari ve Içme Sulariyla Ilgili Çesitli Hükümler 
 
    Mesul Müdür 



 
    Madde 35- Su tesislerinde, devamli olarak mesul müdür bulundurulmasi 
zorunludur. Mesul müdüre ait bilgi ve belgeler saglik müdürlügüne yazili 
olarak bildirilir. Müdürlükçe uygun görülürse mesul müdür belgesi düzenlenir. 
 
    Mesul müdür, saglik, gida, biyoloji, kimya veya çevre alaninda egitim 
almis lisans ve ön lisans mezunlarindan olur. 
 
    Mesul müdür görevlendirilmesi isletmecinin sorumlulugunu ortadan 
kaldirmaz. 
 
    Dezenfeksiyon, Ayristirma ve Filtrasyon 
 
    Madde 36- Kaynak sularinin yer yüzüne çiktigi ve kullanima arz edildigi 
noktada mikrobiyolojik açidan temiz olmasi esastir. Kaynak sularina kendisine 
karakteristik özellik veren önemli elementlere iliskin suyun kaynagindaki 
niteligini degistirmemek kaydiyla uygulanan, muhtemelen oksijenlemeyi takiben 
demir ve kükürt gibi kalici olmayan elementlerin 
 
filtrasyon ve bosaltma yoluyla ayristirilmasi, ozonla zenginlestirilmis hava 
kullanilarak demir, mangan, kükürt ve arsenigin ayristirilmasi ve tamamen 
fiziksel yollarla serbest karbondioksidin kismen veya tamamen ayristirilmasi 
islemleri ile kaynak suyunun kimyasal ve mikrobiyolojik niteliklerini 
degistirmeyecek tarzda suda asili kalan çözülmemis partikülleri uzaklastirmaya 
yönelik filtrasyon islemleri disinda herhangi bir islem uygulanmamasi esastir. 
Kaynak sularinda dezenfeksiyona yönelik herhangi bir islem yapilamaz Ancak 
savas, deprem ve sel gibi dogal afetlerde Bakanligin özel izni ve uygun 
görecegi usul ve teknikler ile diger islemlere tabi tutulabilir. 
    Ayirma isleminde ozonla zenginlestirilmis havanin kullanilmasi halinde; 
 
    a) Bakanlik önceden bilgilendirilir, 
 
    b) Ayirim isleminde ayirim isleminin etkinliginin saglanmasi, zararli 
etkilerinin önlenmesi ve suyun fiziksel ve kimyasal bilesimlerinin degismemesi 
esas alinir, 
 
    c) Ayirma isleminden önce kaynak suyu, bu Yönetmeligin 6 nci maddesinin 
(a) bendinde belirtilen mikrobiyolojik kriterleri saglamalidir. Ozonla 
zenginlestirilmis hava kullanimi ile isleme tabi tutulmus kaynak sularinin 
kontrol izlemesine ozon, bromat ve bromoform da dahil edilir ve islem 
sonucundaki kalintilar için maksimum limit degeri ozon için 50 mg/L, bromat 
için 3.0 mg/L, ve bromoform için ise 1.0 mg/L, olarak belirlenir . 
 
    Içme sularinda dezenfeksiyon, çöktürme, filtrasyon gibi hazirlama 
islemleri uygulanabilir. Bu sulara ayrica deiyonizasyon, ters osmoz, 
elektrodiyaliz ve benzeri islemler uygulanir. 
 
    Içme sularinda dezenfeksiyon; ozonlama, ultraviole ve benzeri metotlar ile 
yapilabilir. 
 
    Personele Ait Kiyafet ve Saglik Kontrolleri 
 
    Madde 37- Imlahanede çalisan personel, uygun is elbisesi ve  baslik 
giymek, dolum makinelerinin basinda duranlar agiz ve burunlarina maske takmak 
zorundadirlar. 
 
    Isyerinde çalisan personelin temizligine dikkat edilir. 1593 sayili Umumi 
Hifzissihha Kanunu'nun 126 nci maddesi geregince çalisanlarin saglik 
kontrolleri ve portör muayeneleri yapilarak saglik karnelerine islenir. Bu 
islemden isveren ve mesul müdür sorumludur. 



 
    Isletmeci Tarafindan Yaptirilacak Analizler 
 
    Madde 38- Isletmeciler, kaynak ve içme sularinin denetim ve kontrol 
izlemeleri için Müdürlük tarafindan alinacak su numunelerinin analizlerini 18 
inci maddede belirtilen laboratuvarlarda yaptirmak ve alacaklari raporlari her 
yil için ayri dosyalarda saklamak ve analiz sonuçlarini Müdürlük kanaliyla 
Bakanliga bildirmek zorundadir. 
 
    Isletmede Bulundurulacak Belgeler 
 
    Madde 39- Isletmede Bakanlikça verilen isletme izni belgesi, mesul müdüre 
ait fotografli ve valilikçe onayli belge, yapraklari numaralanmis ve sonu 
saglik müdürlügünce onaylanmis denetleme defteri, isçilere ait saglik 
karneleri ve portör muayenesi raporlari ile 38 inci maddeye göre isletmeci 
tarafindan yaptirilmis analizlerin sonuç raporlari bulundurulur. Ayrica, 
sularin üçüncü ülkelere ihracati amaciyla 16 nci madde uyarinca Bakanliktan 
izin alinmissa, alinan izin belgesi de isletmede bulundurulur. 
 
    Iznin Geçerliligi, Izin Belgesinin Kaybolmasi veya Tahrip Olmasi 
 
    Madde 40- Izin, kimin adina ve hangi su için alinmis ise o gerçek veya 
tüzel kisi ve su için geçerlidir. Izin belgesinde belirtilen hususlar esas 
olup; bu hususlardan herhangi birinin degismesi veya isletme izni belgesinin 
kaybolmasi, okunamayacak ve yanlis anlamalara sebep olacak sekilde bozulmasi 
halinde, su sahibi veya isletmecisince bir dilekçe ile valilige müracaat 
edilir. Dilekçeye degisiklik ile ilgili belge ve bilgiler veya kayip ilani 
verilmis gazete veya bozulan izin belgesinin asli ilave edilir. 
 
    Müracaat üzerine müdürlükçe gerekli inceleme yapilir ve tesiste iznin 
verildigi sartlarda bir degisiklik olmadiginin tespit edilmesi halinde; 
müdürlükçe hazirlanacak rapor, valiligin konuya iliskin uygun görüsü ile 
birlikte Bakanliga intikal ettirilir. Bakanlikça yapilacak inceleme sonucu söz 
konusu talebin uygun görülmesi halinde, gerekli düzeltme yapilir veya eski 
tarih ve sayi ile yeniden izin belgesi tanzim edilir ve gerekli açiklama 
yapilarak onaylanir. 
 
    Izin verme sirasindaki mevcut sartlarini kaybettigi 46 nci madde uyarinca 
tespit edilen isletmeler ile ruhsatlandirma sürecinin herhangi bir asamasinda 
sahte ve yaniltici belge ibraz ettigi tespit edilen isletmecilerin adlarina 
düzenlenen izinler iptal edilir. Ayrica yapilan denetimlerde faaliyet 
göstermedigi tespit edilen ve tespit tarihinden itibaren bir yil içinde 
faaliyete geçmeyen tesislerin isletmecilerinin adlarina düzenlenen izinler 
iptal edilir. 
 
    Tesiste Yapilacak Ilave veya Degisiklik 
 
    Madde 41- Yeni kaynak ilave edilmek veya tesiste fiziksel yapiyi 
degistirecek sekilde tadilat veya ilave yapilmak istenmesi halinde, 22 ve 23 
üncü maddeler dogrultusunda Bakanliktan izin alinmasi sarttir. 
 
    Yeni kaynak ilave edilmesi suretiyle suyun izninde belirtilen niteliginin 
degismesi halinde, mevcut izin iptal edilerek yeni tarih ve sayi ile izin 
belgesi tanzim edilir. 
 
    Ithal ve Ihraç Izni 
 
    Madde 42- Bu Yönetmelikte belirtilen hüküm ve sartlara uygun olan kaynak 
ve içme sularinin ithalinde ve ihracinda, bu konulardaki düzenlemelere göre 
hareket edilir. Ancak, bu Yönetmelik hükümlerine uymayan kaynak ve içme 



sularinin ithaline, yurtiçinde satisina ve tüketime sunulmasina izin verilmez. 
 
    Bu Yönetmeligin 16 nci maddesi geregi birden fazla ticari isim ile ayni 
kaynaktan su dolumu yapilmamasi esastir. Ancak, Bakanligin özel izni ile 
izinli sulardan üçüncü ülkelere ihracat amaci ile kendi adina veya baska firma 
adina farkli bir ticari isim ile dolum yapilabilir. Bu madde uyarinca dolum 
yapacak üreticilerin Ek-6 da yer alan form dogrultusunda Bakanliga bildirimde 
bulunarak izin almasi zorunludur. 
 
    Isim Karisikliginin Önlenmesi 
 
    Madde 43- Kaynak ve içme sularinin kontrollerinde herhangi bir karisikliga 
meydan vermemek ve tüketicinin yanilmasini veya aldatilmasini önlemek için; 
ayri isletmelerden elde edilen kaynak ve içme sularina ayni isim altinda satis 
izni verilmemesi esastir. Ancak ayni isletmeci tarafindan ayri yerlerde 
üretilen kaynak ve içme sularina tek bir ticari isim ile satis izni talep 
edilirse etiket üzerinde suyun ismine, üretildigi yerin veya kaynagin ismini 
yansitan bir ticari tanimlama eklenmesi veya 34 üncü madde uyarinca kaynagin 
isminin veya çikartildigi yerin isminin, suyun ticari tanimlamasinin en az bir 
buçuk kat büyüklügünde yazilmasi sarti ile izin verilebilir. 
 
    Isim karisikliginin önlenmesi için suyun adiyla ilgili olarak marka tescil 
belgesi, marka tescil belgesi yok ise Türk Patent Enstitüsü Baskanligina 
müracaatina dair belgenin noter onayli suretinin isletme izni asamasinda 
ibrazi gerekir. 
 
    Tesislerin Dezenfeksiyonu 
 
    Madde 44- Su tesislerinin genel hijyen kaidelerine uymasi esas olup, 
gerekli dezenfeksiyonun isletmecilerce Bakanliktan izinli dezenfektanlar 
kullanilarak yaptirilmasi zorunludur. Gerekli görülürse mahalli saglik 
teskilatinin  gözetiminde tesisler dezenfekte ettirilir. 
 
    Ambalaj Atiklari 
 
    Madde 45- Su dolumunda kullanilan kap ve kapaklarin atiklari bagimsiz bir 
ünitede muhafaza edilir. 
 
    Plastik ve benzeri dönüssüz kaplara dolum yapilan isletmelerde, 
kullanilmis kaplarin bulundurulmasi ve depolanmasi yasaktir. 
 
    Her ne amaçla olursa olsun, imlahanede kullanilmis kapak bulundurulamaz. 
 
    Denetim ve Izleme 
 
    Madde 46- Kaynak ve içme sularina ait tesisler senede bir defa Bakanlikça, 
üçer aylik periyotlarla da Müdürlükçe denetlenir. Bakanlikça yapilan 
denetimler sonucu eksiklikleri tespit edilen tesislere eksikliklerinin 
giderilmesi için en az onbes gün süre verilir. Bu süre sonunda gerekli 
sartlari saglamayan tesisler hakkinda yasal islem yapilir. Tüketime sunulan 
kaynak ve içme sulari ise denetim izlemesine, kontrol izlemesine ve piyasa 
kontrolüne tabi tutulur. 
 
    Numuneler, nihai dolum yerinden alinir. Ancak herhangi bir kontaminasyonun 
olmasi durumunda dolum yerinin disindaki noktalardan da gerekli önlemler 
aldirilarak numuneler alinabilir. 
 
    Piyasaya arz edilen sularin tüp, otogaz, petrol ve petrol ürünleri ile bir 
arada dagitimi ve satisi yapilamaz. 
 



    Isletmeciler, yillik üretim miktarlarini, takip eden yilin ilk ayinda Il 
Saglik Müdürlükleri kanaliyla Bakanliga bildirmek zorundadir. Sularin denetim 
izlemeleri ile kontrol izlemeleri bu bildirimler dogrultusunda Bakanlikça Ek-2 
Tablo B2 uyarinca programlanir. 
 
    Denetleme izlemesinin amaci; bu Yönetmeligin Ek-1 (a) ve (b)' deki bütün 
parametrik degerlere uyulup uyulmadigini belirlemek için gerekli verileri 
temin etmektir. Sular Ek -1 (a) ve (b)' de belirtilen parametreler ile 7 nci 
maddenin ikinci fikrasi uyarinca belirlenen bütün parametreler  denetleme 
izlemesine tabi tutulur. Bakanlik gerekli gördügü taktirde Ek-1 (c) ve (d)' de 
yer alan parametreleri de denetleme izlemesine dahil edebilir. 
 
    Denetleme izlemesi için belirlenen program dogrultusunda müdürlük 
tarafindan numune alinarak analizleri yapilmak üzere 18 inci maddede 
belirtilen laboratuvarlara gönderilir. Analiz ücretlerinin ödenmesi 38 inci 
madde geregi isletmecinin sorumlugundadir. 
 
    Kontrol izlemesinin amaci; kaynak sulari ve içme sularinin Ek-2 Tablo A'da 
sayilan parametrelerin Ek- 1'de yer alan degerlerine uyup uymadigini 
belirlemek amaciyla, suyun organoleptik ve mikrobiyolojik kalitesi ve ayni 
zamanda içme sularinda dezenfeksiyon yapilmasi durumunda, bu dezenfeksiyonun 
etkili olup olmadigi hakkinda düzenli bilgi saglamakir. Bakanlikça hazirlanan 
program geregi kontrol izlemelerinde Müdürlükce suyun nihai tüketime 
sunulacagi dolum yerinden numune alinarak Ek-2 Tablo A'da yer alan 
parametreler için analizler yaptirilarak analiz sonuçlari Bakanliga 
bildirilir. 
 
    Kontrol izlemesi için belirlenen program dogrultusunda Müdürlük tarafindan 
numune alinarak analizleri yapilmak üzere 18 inci maddede belirtilen 
laboratuvarlara gönderilir. Analiz ücretlerinin ödenmesi 38 inci madde geregi 
isletmecinin sorumlugundadir. 
 
    Numuneler, yil boyu tüketilen suyun kalitesini yansitacak sekilde alinir. 
Ancak sularin, Ek-1 (a) ve (b)'de belirtilen parametre degerleri ile 7 nci 
maddenin ikinci fikrasi uyarinca belirlenen parametre degerlerine 
uyumsuzlugunun tespit edilmesi halinde, kirliligin boyutlarinin ve düzeltici 
önlemlerin etkinliginin tespiti amaciyla, 11 inci madde uyarinca izleme 
programi disinda ilave denetleme izlemesi talep edilebilir. Bu madde geregi 
uygun çikmayan sular 48 inci madde uyarinca takibe alinir. 
 
    Kaynak sularinin ve içme sularinin bu Yönetmelikte yer almayan 
parametreler yönünden kirlenmesinin ve bu kirlenmenin insan sagligina 
potansiyel bir tehlike olusturmasinin muhtemel olmasi halinde, bu Yönetmelikte 
bulunmayan maddeler ve mikroorganizmalar için ayri izleme yapilir; izleme 
sonuçlarina göre gerekli tedbirler alinir. 
 
 
    Lüzumu halinde, piyasaya sunulan kaynak  sulari ve içme sularindan 
numuneler alinarak gerekli görülen parametreler açisindan Ek-1'de yer alan 
parametrik degerlere göre piyasa kontrolü yapilir. 
 
    Içme sularinda dezenfeksiyon yapilmasi halinde, dezenfeksiyonun etkinligi 
dogrulanir. Yan ürünlerden kaynaklanan kirlenmenin önlenmesi için; 
dezenfeksiyondan taviz verilmeksizin dezenfeksiyon dozu düsük tutulur ve 
gerekli bütün tedbirler alinir. 
 
    Parametrelerin analiz özellikleri için Ek-3'te belirtilen sartlara uyulur. 
 
    Ek-3 (1)'de belirtilen metotlardan farkli bir metot kullanilmasi 
durumunda, sonuçlari Ek-3 (1)'de belirlenen metotlarla elde edilenler kadar 



güvenilir olmalidir; söz konusu metot ve esdegerligi hakkinda Bakanligin 
bilgilendirilmesi ve onayi gerekir.  Bu madde uyarinca farkli metot 
kullanilmasi halinde Komisyona bilgi verilir. 
 
    Ek-3 (2) veya (3)'de yer alan parametreler için söz konusu bölümlerde 
belirlenen gerekliliklere uymak sartiyla herhangi bir metot kullanilabilir. 
Ek- 3 (2)'de yer alan parametrelerin analizi için kullanilan analiz 
metotlarinin performans karakteristikleri bu bölümde yer alan performans 
karakteristiklerine uymalidir. 
 
    Her ne suretle olursa olsun, belirli bir isim altinda ruhsat almis bir 
suya baska bir su veya niteligi disindaki sulari kattiklari tespit edilenlerin 
izinleri geri alinir. 
 
    Laboratuvar 
 
    Madde 47- Kaynak suyu ve içme suyu tesislerinde dolumu yapilan suyun 
günlük analizini yapmak amaciyla, su analizi yapabilen  laboratuvar teknisyeni 
veya laboratuvar konusunda egitim almis ön lisans veya lisans düzeyinde bir 
teknik elamanin sorumlugunda total jerm, koliform, F. koliform, E. coli, 
nitrat, nitrit, amonyak ve pH parametreleri yönünden analizleri yapilacak bir 
laboratuvar bulunmalidir. Isletmeciler kaynak sulari ve içme sularina ait 
analiz raporlarini her parti için dosyalarda saklamakla mükelleftir. Üretilen 
parti miktari isletmeciler tarafindan kayit altina alinir. 
 
    Bu laboratuvarda günlük analizleri kaydetmek üzere müdürlükçe mühürlenmis 
ve onaylanmis bir defter bulundurulur. 
 
    Yapilan denetimlerde bu defter incelenir ve ruhsata esas analiz sonuçlari 
ile günlük analiz sonuçlari karsilastirilir. 
 
    Uygun Çikmayan Sularin Takibi 
 
    Madde 48- Denetim izlemelerinde Ek-1 (a) ve (b)'de yer alan parametre 
degerleri ya da sartlarinin ihlali halinde düzeltici önlemlerin isletmecilerce 
alinmasi derhal saglanir. 
 
    Ek-1 (c)' de yer alan parametreler ile Ek-1 (d)'de yer alan " toplam 
gösterge dozu" ve "trityum" parametrelerinin degerlerinin ya da sartlarinin 
ihlali halinde, bu ihlalin insan sagligi için herhangi bir risk olusturup 
olusturmayacagi degerlendirilir. Insan sagligini korumak amaciyla gerekli 
olmasi halinde su kalitesini iyilestirmek için gerekli düzeltici önlemlerin 
isletmecilerce alinmasi saglanir. 
 
    Denetim ve kontrol izlemelerinde sularin 18 inci maddede belirtilen 
laboratuvarlarda yapilan analizlerinde bu Yönetmelikte öngörülen 
parametrelerdeki sinirlarin disina çikildiginin görülmesi halinde, isletme 
uyarilir. Bir hafta içinde tekrar su numunesi alinir; bu numunenin analizinde 
de aykirilik bulunmasi halinde tesisin faaliyeti uygun çikincaya kadar 
durdurulur ve gerekli tedbirler aldirilir. Alinan tedbirler sonunda tekrar 
alinan numunenin bu Yönetmelige uygun olmasi halinde üretime izin verilir ve 
bir ay süre ile haftalik izlemeye alinir. Dört defa yapilan denetim ve analiz 
sonuçlarinin bu Yönetmelige uygun olmasi halinde, normal izleme periyoduna 
dönülür. 
 
    Bu Yönetmelik uyarinca ruhsat verilmis sularin kimyasal, fiziksel veya 
mikrobiyolojik niteliklerini kesinlikle ve sürekli olarak kaybettigi, 18 inci 
maddede belirtilen laboratuvarlarin raporu ile tevsik edildiginde, verilen 
izin geri alinir ve tesis kapatilir. 
 



    Tesis sahipleri, aykirilik tespit edilen ayni seri numarali sularini 
toplatip saglik teskilatinin denetiminde imha etmekle yükümlüdür. 
 
              DÖRDÜNCÜ KISIM 
 
              Düzenleme Yetkisi,  Müeyyideler ve Son Hükümler 
 
    Düzenleme Yetkisi 
 
    Madde 49- Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasina yönelik olarak 
bilimsel gelisme ve çalismalar da dikkate alinarak Bakanlikça diger alt 
düzenlemeler yapilabilir. 
 
    Müeyyideler 
 
    Madde 50- Bu Yönetmelik hükümlerine aykiri hareket eden içme-kullanma suyu 
temin edicileri, kaynak suyu ve içme suyu isletmeleri ile sahip ve mesul 
müdürleri hakkinda; 5179 sayili Gidalarin Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Degistirilerek Kabulü Hakkinda Kanun, 1593 
sayili Umumi Hifzissihha Kanunu ile 4703 sayili Ürünlere Iliskin Teknik 
Mevzuatin Hazirlanmasi ve Uygulanmasina Dair Kanun ve diger ilgili mevzuat ile 
öngörülen müeyyideler uygulanir. 
 
    Yürürlükten Kaldirilan Mevzuat 
 
    Madde 51- 18 /10/1997 tarihli ve 23144 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan 
Içilebilir Nitelikteki Sularin Istihsali, Ambalajlanmasi, Satisi ve 
Denetlenmesi Hakkinda Yönetmelik yürürlükten kaldirilmistir. 
 
    Geçici Madde 1- 18/10/1997 tarihli ve 23144 sayili Resmi Gazete'de 
yayimlanan Içilebilir Nitelikteki Sularin Istihsali, Ambalajlanmasi, Satisi ve 
Denetlenmesi Hakkinda Yönetmelik hükümleri dogrultusunda dogal kaynak sularina 
ve içme sularina verilen fason dolum izinleri bu Yönetmeligin yürürlüge 
girdigi tarihten itibaren 1 yil sonra iptal edilmis sayilir. 
 
    Geçici Madde 2- Insani Kullanim Amaçli Sularin Kalitesine Dair 98/83/EC 
sayili Konsey Direktifi ile Dogal Mineralli Sular Için Konsantrasyon Limitleri 
ve Etiketleme Bilgileri Hakkinda Liste Olusturulmasi ve Dogal Mineralli 
Sularin ve Kaynak Sularinin Ozonla Zenginlestirilmis Hava Ile Isleme Tabi 
Tutulmasinin Sartlarini Belirleyen 16/05/2003 tarihli ve 2003/40/EC Sayili 
Konsey Direktifine paralel olarak uyumlastirilmasi yapilan parametreler için 
uyum süresi 31/12/ 2006 tarihine kadar uzatilmistir. 
 
    Geçici Madde 3- 18/10/1997 tarihli ve 23144 sayili Resmi Gazete'de 
yayimlanan Içilebilir Nitelikteki Sularin Istihsali, Ambalajlanmasi, Satisi ve 
Denetlenmesi Hakkinda Yönetmelik hükümleri dogrultusunda izin verilen kaynak, 
içme, islenmis içme ve islenmis kaynak suyu isletmecileri, izinlerini 
31/12/2007 tarihine kadar uyumlastirmak zorundadir. 
 
    Yürürlük 
 
    Madde 52- Bu Yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüge girer. 
 
    Yürütme 
 
    Madde 53- Bu Yönetmelik hükümlerini Saglik Bakani yürütür. 
 
    Ek-1 
    Parametreler ve Parametrik Degerler 
    a) Mikrobiyolojik parametreler 



    Içme-Kullanma Sulari için: 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|Parametre                                                                     |Parametrik deger sayi/100 ml                                                  
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|Escherichia Coli (E. Coli)                                                    |0/100 ml                                                                      
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|Enterokok                                                                     |0/100 ml                                                                      
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|Koliform bakteri                                                              |0/100 ml                                                                      
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
    Içme Sulari için (Imlahanede): 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|Parametre                                                                     |Parametrik deger sayi/ml                                                      
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|Escherichia Coli (E. Coli)                                                    |0/250 ml                                                                      
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|Enterokok                                                                     |0/250 ml                                                                      
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|Koliform bakteri                                                              |0/250 ml                                                                      
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|P. aeruginosa                                                                 |0/250 ml                                                                      
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|Fekal koliform bakteri                                                        |0/250ml                                                                       
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|Salmonella                                                                    |0/100ml                                                                       
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|Clostridium Perfiringens                                                      |0/50ml                                                                        
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|Patojen Staphylococlar                                                        |0/100ml                                                                       
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|22 øC'de koloni sayisi                                                        |100/ml                                                                        
| 



+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|37 øC'de koloni sayisi                                                        |20/ml                                                                         
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|Parazitler                                                                    |0/100ml                                                                       
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|Diger mikroskobik canlilar                                                    |0/100ml                                                                       
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
    Kaynak Sulari için: 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|Parametre                                                                     |Parametrik deger sayi/ml                                                      
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|Escherichia Coli (E. Coli)                                                    |0/250 ml                                                                      
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|Enterokok                                                                     |0/250 ml                                                                      
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|Koliform bakteri                                                              |0/250 ml                                                                      
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|P. aeruginosa                                                                 |0/250 ml                                                                      
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|Fekal koliform bakteri                                                        |0/250ml                                                                       
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|Patojen Mikroorganizmalar                                                     |0/100ml                                                                       
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|Anaerob sporlu sülfat redükte eden bakteriler                                 |0/50ml                                                                        
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|Patojen Staphylococlar                                                        |0/100ml                                                                       
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|Kaynaktan alinan numunede maksimum:                                           |                                                                              
| 
|22 øC'de 72 saatte agar-agar veya agar-jelatin karisiminda koloni sayisi      |20/ml                                                                         
| 
|37 øC'de 24 saatte agar-agar karisiminda koloni sayisi                        |5/ml                                                                          
| 



+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|Ambalajlanmis sularda ambalajlandiktan sonra maksimum: (Numune,               |                                                                              
| 
|Ambalajlanmayi takiben 12 saat içerisinde alinmak ve bu süre içerisinde       |                                                                              
| 
|4øC +-1 øC'de saklanmis olmak kaydiyla):                                      |                                                                              
| 
|22 øC'de 72 saatte agar-agar veya agar-jelatin karisiminda koloni sayisi      |100/ml                                                                        
| 
|37 øC'de 24 saatte agar-agar karisiminda koloni sayisi                        |20/ml                                                                         
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|Parazitler                                                                    |0/100ml                                                                       
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
|Diger Mikroskobik Canlilar                                                    |0/100ml                                                                       
| 
+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------+ 
 
 
    b) Kimyasal Parametreler 
+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 
|Parametre                                     |Parametrik deger                                       |Birim          
|Notlar                                | 
+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 
|Akrilamid                                     |0.1                                                    |()g/L          |Not-1                                 
| 
+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 
|Antimon                                       |5.0                                                    |()g/L          |                                      
| 
+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 
|Arsenik                                       |10                                                     |()g/L          |                                      
| 
+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 
|Benzen                                        |1.0                                                    |()g/L          |                                      
| 
+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 
|Benzo (a) piren                               |0,010                                                  |()g/L          |                                      
| 
+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 
|Bor                                           |1                                                      |()g/L          |                                      
| 
+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 
|Bromat                                        |10 (içme-kullanma sulari için 31 Aralik 2007 yilina    |               
|                                      | 
|                                              |kadar 25 ()g/L olarak uygulanir)                       |()g/L          |Not 2                                 
| 



+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 
|Kadmiyum                                      |5,0                                                    |()g/L          |                                      
| 
+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 
|Krom                                          |50                                                     |()g/L          |                                      
| 
+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 
|Bakir                                         |2                                                      |()g/L          |Not 3                                 
| 
+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 
|Siyanür                                       |50                                                     |()g/L          |                                      
| 
+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 
|1,2-dikloretan                                |3,0                                                    |()g/L          |                                      
| 
+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 
|Epikloridin                                   |0,10                                                   |()g/L          |Not 1                                 
| 
+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 
|Florür                                        |1,5                                                    |()g/L          |                                      
| 
+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 
|Kursun                                        |10 (içme-kullanma sulari için 31 Aralik 2012 tarihine  |               
|                                      | 
|                                              |kadar 25 ()g/L olarak uygulanir)                       |()g/L          |Not 3 
ve 4                            | 
+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 
|Civa                                          |1,0                                                    |()g/L          |                                      
| 
+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 
|Nikel                                         |20                                                     |()g/L          |Not 3                                 
| 
+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 
|Nitrat                                        |50                                                     |()g/L          |Not 5                                 
| 
+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 
|Nitrit                                        |0,50                                                   |()g/L          |Not 5                                 
| 
+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 
|Pestisitler                                   |0,10                                                   |()g/L          |Not 6 ve 7                            
| 
+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 
|Toplam pestisitler                            |0,50                                                   |()g/L          |Not 6 ve 
8                            | 
+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 



|Polisiklik aromatik hidrokarbonlar            |0,10                                                   |()g/L          
|Belli bilesiklerin konsantrasyon      | 
|                                              |                                                       |               |toplami; Not 9                        
| 
+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 
|Selenyum                                      |10                                                     |()g/L          |                                      
| 
+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 
|Tetrakloreten ve trikloreten                  |10                                                     |()g/L          |Belli 
parametrelerin konsantrasyon    | 
|                                              |                                                       |               |toplami                               
| 
+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 
|Trihalometanlar-toplam                        |100 (içme-kullanma sulari için 31 Aralik 2012 tarihine |               
|Belli bilesiklerin konsantrasyon      | 
|                                              |kadar 150 ()g/L olarak uygulanir)                      |()g/L          
|toplami; Not 10                       | 
+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 
|Vinil Klorür                                  |0,50                                                   |()g/L Not 1    |                                      
| 
+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------+-
-------------------------------------+ 
    Not 1: Bu parametrik deger; suyla temas eden polimerden kaynaklanan sudaki 
monomer kalinti konsantrasyonunu ifade eder. 
 
    Not 2: 9 uncu maddenin (a) bendinde belirtildigi üzere, mümkün olan 
hallerde, dezenfeksiyondan ödün vermemek kaydiyla Bromat için Ek-1 (b) 
bölümünde belirtilen parametre degerinden daha düsük bir deger elde etmek 
hedeflenir. 8 inci maddenin (a), (b) ve (d) bentlerinde atifta bulunulan sular 
için, belirtilen parametrik degere bu Yönetmeligin yürürlüge girdigi tarihten 
itibaren en geç on yil içinde ulasilmasi saglanir. Bromat için bu direktifin 
yürürlüge girmesinden itibaren ilk üç yillik dönem için parametrik deger 25 
()g/L'dir. 
 
    Not 3: Bu deger yeterli örnekleme metoduyla musluktan alinan insani 
tüketim amaçli sularindan alinacak su numunelerine ve yine tüketici tarafindan 
içilen, haftalik ortalama degeri temsil eden insani tüketim amaçli sulardan 
alinacak su numunelerine uygulanir. Örnekleme ve izleme metotlari, 10 uncu 
maddenin dördüncü fikrasina uyumlu bir biçimde uygulanir. Bakanlik, bu 
parametrelere iliskin, insan sagligi üzerinde olumsuz etkiye neden olabilecek 
olan izleme ve analiz sonuçlari degerlerinin en üst düzeye ulastigi dönemleri 
dikkate alir. 
 
    Not 4: 9 uncu maddenin (b) bendinde belirtildigi üzere; 8 inci maddenin 
(a), (b) ve (d)  bentlerinde atifta bulunulan sular için Kursunla ilgili Ek-1 
(b) bölümünde belirtilen parametrik degere bu Yönetmeligin yürürlüge girdigi 
tarihten itibaren en geç 15 yil içerisinde uyulmasi saglanir. Bu sular için, kursunun parametrik 
degeri bu Yönetmeligin yürürlüge girdigi tarihten itibaren ilk 8 yillik süre için 25 
æg/L olarak uygulanir. 
    Kursun parametresi için belirtilen degerlere uyum saglamak amaci ile 
verilen süre boyunca insani tüketim amaçli sularin kursun miktarini mümkün 
oldugu kadar azaltmak için bütün tedbirlerin alinmasi saglanir. 
 
    Bu degere uyumun saglanmasina yönelik önlemlerin alinmasi sirasinda, 
Bakanlik içilebilir nitelikteki sularda kursun miktarinin en yüksek oldugu 
yerlere öncelik vermelidirler. 



 
    Not 5: Bakanlik, kullanilmis su aritma isleminde (nitrat)/50 + (nitrit)/3 
œ 1 formülünü esas alir ve nitrat (NO3) ve nitrit (NO2) miktarlari için mg/L 
birimi kullanilir. Nitritler için de 0,10 mg/L degerine uyulur. 
    Not 6: Pestisitler; 
    Organik insektisitler (böcek öldürücüler), 
    Organik herbisitler (bitki öldürücüler), 
    Organik fungusitler (mantar öldürücüler), 
    Organik nematositler (solucan, kurt öldürücüler), 
    Organik acarisitler, 
    Organik algisitler (yosun öldürücüler), 
    Organik rodentisitler (kemirici öldürücüler), 
    Organik slimisitler (balçik, salgi öldürücüler) ile, 
 
    bunlarla baglantili ürünleri (digerlerinin yani sira, büyüme kontrol 
edicileri) ve bunlarin ilgili metabolitlerini, parçalanma yada reaksiyon 
ürünlerini ifade eder. 
 
    Söz konusu pestisitlerden suyun içinde olmasi muhtemel pestisitler 
izlenir. 
 
    Not 7: Parametrik deger her bir pestisit için uygulanir. Aldrin, dieldrin, 
heptaklor ve heptaklor epoksit için parametrik deger 0,030 ()g/L'dir. 
 
    Not 8: "Toplam pestisitler" izleme süreci içinde tespit edilen ve sayilan 
her bir pestisitin toplamini ifade eder. 
 
    Not 9: Belirtilen bilesikler sunlardir: 
 
    Benzo (b) floranten, 
 
    Benzo (k) floranten, 
 
    Benzo (ghi) perilen, 
 
    Indeno (1, 2, 3- cd) piren. 
 
    Not 10: Belirtilen bilesikler sunlardir: kloroform, bromoform, 
dibromoklorametan, bromodiklorometan. 
 
    9 uncu maddenin (c) bendinde belirtildigi üzere, mümkün olan hallerde, 
dezenfeksiyondan ödün vermemek kaydiyla trihalometanlar için Ek-1 (b)'de 
belirtilen parametre degerinden daha düsük bir deger elde etmek hedeflenir. 8 
inci maddenin (a), (b) ve (d) bentlerinde atifta bulunulan sular için, 
trihalometanlarla ilgili Ek-1 (b)'de belirtilen parametrik degere bu 
Yönetmeligin yürürlüge girdigi tarihten itibaren en geç on yil içinde 
ulasilmasi saglanir. Toplam trihalometanlar için parametrik, deger bu 
Yönetmeligin  yürürlüge girdigi tarihten itibaren ilk 8 yillik  süre için 150 
æg/L'dir. 
    c) Gösterge parametreleri 
+--------------------------------------+------------------------------------------------+--------------------------+-----
-------------------------------------+ 
|Parametre                             |Parametrik Deger                                |Birim                     |Notlar                                    
| 
+--------------------------------------+------------------------------------------------+--------------------------+-----
-------------------------------------+ 
|Alüminyum                             |200                                             |()g/L                     |                                          
| 
+--------------------------------------+------------------------------------------------+--------------------------+-----
-------------------------------------+ 



|Amonyum                               |0,50                                            |mg/L                      |                                          
| 
+--------------------------------------+------------------------------------------------+--------------------------+-----
-------------------------------------+ 
|Klorür                                |250                                             |mg/L                      |Not 1                                     
| 
+--------------------------------------+------------------------------------------------+--------------------------+-----
-------------------------------------+ 
|C. perfringens (sporlular dahil)      |0                                               |sayi/100 ml               |Not 2                                     
| 
+--------------------------------------+------------------------------------------------+--------------------------+-----
-------------------------------------+ 
|Renk                                  |Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir  |                          |                                          
| 
|                                      |anormal degisim yok                             |                          |                                          
| 
+--------------------------------------+------------------------------------------------+--------------------------+-----
-------------------------------------+ 
|Iletkenlik                            |2500                                            |20 øC'de ()S/cm           |Not 1                                     
| 
+--------------------------------------+------------------------------------------------+--------------------------+-----
-------------------------------------+ 
|PH                                    | > = 6,5 ve < = 9,5                             |pH birimleri              |Notlar 1 
ve 3                             | 
+--------------------------------------+------------------------------------------------+--------------------------+-----
-------------------------------------+ 
|Demir                                 |200                                             |()g/L                     |                                          
| 
+--------------------------------------+------------------------------------------------+--------------------------+-----
-------------------------------------+ 
|Mangan                                |50                                              |()g/L                     |                                          
| 
+--------------------------------------+------------------------------------------------+--------------------------+-----
-------------------------------------+ 
|Koku                                  |Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir  |                          |                                          
| 
|                                      |anormal degisim yok                             |                          |                                          
| 
+--------------------------------------+------------------------------------------------+--------------------------+-----
-------------------------------------+ 
|Oksitlenebilirlik                     |5,0                                             |mg/L O2                   |Not 4                                     
| 
+--------------------------------------+------------------------------------------------+--------------------------+-----
-------------------------------------+ 
|Sülfat                                |250                                             |mg/L                      |Not 1                                     
| 
+--------------------------------------+------------------------------------------------+--------------------------+-----
-------------------------------------+ 
|Sodyum                                |200                                             |mg/L                      |                                          
| 
+--------------------------------------+------------------------------------------------+--------------------------+-----
-------------------------------------+ 
|Tat                                   |Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir  |                          |                                          
| 
|                                      |anormal degisim yok                             |                          |                                          
| 
+--------------------------------------+------------------------------------------------+--------------------------+-----
-------------------------------------+ 
|22 øC'de koloni sayimi                |Anormal degisim yok                             |                          |                                          
| 



+--------------------------------------+------------------------------------------------+--------------------------+-----
-------------------------------------+ 
|Koliform bakteri                      |0                                               |Sayi/100 ml               |Not 5                                     
| 
+--------------------------------------+------------------------------------------------+--------------------------+-----
-------------------------------------+ 
 
 
+--------------------------------------+------------------------------------------------+--------------------------+-----
-------------------------------------+ 
|Parametre                             |Parametrik Deger                                |Birim                     |Notlar                                    
| 
+--------------------------------------+------------------------------------------------+--------------------------+-----
-------------------------------------+ 
|Toplam Organik Karbon (TOC)           |Anormal degisim yok                             |                          
|Not 6                                     | 
+--------------------------------------+------------------------------------------------+--------------------------+-----
-------------------------------------+ 
|Bulaniklik                            |Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir  |                          |                                          
| 
|                                      |anormal degisim yok                             |                          |Not 7                                     
| 
+--------------------------------------+------------------------------------------------+--------------------------+-----
-------------------------------------+ 
    d) Radyoaktivite 
+----------------------------------+------------------------------------+--------------+---------------------------------
---------------------------+ 
|Parametre                         |Parametrik deger                    |Birim         |Notlar                                                      
| 
+----------------------------------+------------------------------------+--------------+---------------------------------
---------------------------+ 
|Trityum                           |100                                 |Bq/L          |Notlar 8 ve 10                                              
| 
+----------------------------------+------------------------------------+--------------+---------------------------------
---------------------------+ 
|Toplam gösterge dozu              |0,10                                |mSv/yil       |Notlar 9 ve 10                                              
| 
+----------------------------------+------------------------------------+--------------+---------------------------------
---------------------------+ 
|Alfa yayinlayicilar               |0.1                                 |Bq/L          |                                                            
| 
+----------------------------------+------------------------------------+--------------+---------------------------------
---------------------------+ 
|Beta yayinlayicilar               |1 Bq/L                              |              |                                                            
| 
+----------------------------------+------------------------------------+--------------+---------------------------------
---------------------------+ 
    Not 1: Su asindirici olmamalidir. 
    Not 2: Suyun yüzeyden alinmamasi yada yüzey suyundan etkilenmemesi halinde 
bu parametrenin ölçülmesi gerekmez. Suyun parametrik degere uymamasi halinde, 
Bakanligin mutlaka tedarik edilen suyu patojen mikro organizmalar, örnegin 
cryptosporidium, bulunmasindan kaynaklanan insan sagligina yönelik potansiyel 
bir tehlike olmadigini belirlemek için arastirilmasi gerekir. 
 
    Not 3: Siselere yada kaplara konulan sular için minimum pH degeri 4.5 
olarak belirlenebilir. 
 
    Not 4: TOC parametresinin analiz edilmesi halinde bu parametrenin 
ölçülmesi gerekli degildir. 
 



    Not 5: Siselere yada kaplara konulan su için birim sayi/250 ml'dir. 
 
    Not 6: Günde 10 000 m3'ten az su verilmesinde bu parametrenin ölçülmesine 
gerek yoktur. 
 
    Not 7: Yüzeysel suyun aritilmasi durumunda Bakanlik, aritimindan sonra 
sudaki bulanikligin 1.0 NTU (Nephelometrik bulaniklik üniteleri) degerini 
asmamasina dikkat eder. 
 
    Not 8: Izleme araliklari daha sonra Ek-2'de belirlenir. 
 
    Not 9:Trityum, potasyum -40, radon ve radonun bozunmasindan olusan ürünler 
hariç; izleme frekanslari, izleme metotlari ve izleme noktalari için en dogru 
yerler daha sonra Ek-2'de belirlenecektir. 
 
    Not 10: 
 
    1- Izleme frekanslari hakkinda Not 8'de öngörülen teklifler ve Ek-2'de yer 
alacak olan ve Not 9'da belirtilen izleme frekanslari, izleme metotlari ve 
izleme noktalari için en uygun yerler, Birligin bu konudaki düzenlemeleri 
dikkate alinarak belirlenecektir. 
 
    2- Bakanlik diger izlemelere dayali olarak, toplam gösterge dozu olarak 
hesaplanan trityum düzeylerinin parametrik degerin çok altinda oldugunu 
belirlemesi halinde, içme-kullanma suyunu toplam gösterge dozunu belirlemek 
için trityum yada radyoaktivite açisindan izlemeyebilir. Böyle bir durumda bu 
kararinin gerekçelerini, diger izlemelerden elde edilen sonuçlarla birlikte, 
Komisyona bildirir. 
 
    Ek-2 
    Izleme 
    Tablo A 
    Analizi Yapilacak Parametreler 
    1) Kontrol için izleme 
 
    Kontrol izlemesinin amaci; insani kullanim amaçli suyun bu Yönetmelikte 
belirlenen ilgili parametrik degerlere uyup uymadigini belirlemek amaciyla, 
tüketime verilen suyun organoleptik ve mikrobiyolojik kalitesi ve ayni zamanda 
içme suyu aritiminin yapilmasi durumunda, bu aritimin (özellikle 
dezenfeksiyon) etkili olup olmadigi hakkinda düzenli bilgi saglamaktir. 
 
    Kontrol izlemesinde asagidaki parametrelerin mutlaka dikkate alinmasi 
gereklidir. Bakanlik bu listeye uygun gördügü diger parametreleri de 
ekleyebilir. 
+------------------------------------------------+------------------------------------------------+-----------------------
------------------------+-----------+ 
|Içme-Kullanma Sulari                            |Içme Sulari                                     |Kaynak Sulari                                  
|Notlar     | 
+------------------------------------------------+------------------------------------------------+-----------------------
------------------------+-----------+ 
|Renk                                            |Renk                                            |Renk                                           
|           | 
+------------------------------------------------+------------------------------------------------+-----------------------
------------------------+-----------+ 
|Bulaniklik                                      |Bulaniklik                                      |Bulaniklik                                     
|           | 
+------------------------------------------------+------------------------------------------------+-----------------------
------------------------+-----------+ 
|Koku                                            |Koku                                            |Koku                                           
|           | 



+------------------------------------------------+------------------------------------------------+-----------------------
------------------------+-----------+ 
|Tat                                             |Tat                                             |Tat                                            
|           | 
+------------------------------------------------+------------------------------------------------+-----------------------
------------------------+-----------+ 
|Iletkenlik                                      |Iletkenlik                                      |Iletkenlik                                     
|           | 
+------------------------------------------------+------------------------------------------------+-----------------------
------------------------+-----------+ 
|Hidrojen iyon konsantrasyonu (pH)               |Hidrojen iyon konsantrasyonu (pH)               
|Hidrojen iyon konsantrasyonu (pH)              |           | 
+------------------------------------------------+------------------------------------------------+-----------------------
------------------------+-----------+ 
|Nitrit                                          |                                                |                                               
|Not 3      | 
+------------------------------------------------+------------------------------------------------+-----------------------
------------------------+-----------+ 
|Amonyum                                         |Amonyum                                         |Amonyum                                        
|           | 
+------------------------------------------------+------------------------------------------------+-----------------------
------------------------+-----------+ 
|Aliminyum                                       |Aliminyum                                       |                                               
|Not 1      | 
+------------------------------------------------+------------------------------------------------+-----------------------
------------------------+-----------+ 
|Demir                                           |Demir                                           |                                               
|Not 1      | 
+------------------------------------------------+------------------------------------------------+-----------------------
------------------------+-----------+ 
|Clostridium perfringens (Sporlar dahil) (Not 2) |Clostridium perfringens (Sporlar dahil) (Not 2) 
|Clostridium perfringens (Sporlar dahil) (Not 2)|Not 2      | 
+------------------------------------------------+------------------------------------------------+-----------------------
------------------------+-----------+ 
|Escherichia coli (E. Coli)                      |Escherichia coli (E. Coli)                      |Escherichia 
coli (E. Coli)                     |           | 
+------------------------------------------------+------------------------------------------------+-----------------------
------------------------+-----------+ 
|Koliform bakteri                                |Koliform bakteri                                |Koliform bakteri                               
|           | 
+------------------------------------------------+------------------------------------------------+-----------------------
------------------------+-----------+ 
|                                                |Pseudomonas aeruginosa (Not 4)                  |Pseudomonas 
aeruginosa (Not 4)                 |Not 4      | 
+------------------------------------------------+------------------------------------------------+-----------------------
------------------------+-----------+ 
|                                                |22 øC'de ve 37 øC'de koloni sayisi (Not 4)      |22 øC'de ve 37 
øC'de koloni sayisi (Not 4)     |           | 
+------------------------------------------------+------------------------------------------------+-----------------------
------------------------+-----------+ 
    Kaynak sularinda, demir, kükürt, mangan ve arsenigin ozonla 
zenginlestirilmis hava kullanilarak ayristirilmasi halinde, bu Yönetmeligin 42 
nci maddesi dogrultusunda ozon, bromat ve bromoform parametrelerine de 
bakilir. 
 
    Not 1: Yalnizca aritimda kullanildiginda gereklidir. Diger tüm durumlarda, 
parametreler denetleme izlemesine dahil edilir. 
 
    Not 2: Suyun sadece yüzey suyundan alinmasi yada yüzey suyundan 
etkilenmesi halinde gereklidir. Diger tüm durumlarda, parametreler denetleme 



izlemesine dahil edilir. 
 
    Not 3: Dezenfeksiyon yöntemi olarak kloraminasyon kullanildiginda 
gereklidir. Diger tüm durumlarda, parametreler denetleme izlemesine dahil 
edilir. 
 
    Not 4: Suyun sadece sisede yada kapta satisa sunulmasi halinde gereklidir. 
 
    2. Denetleme Izlemesi: Denetleme izlemesinin amaci; bu Yönetmelikteki 
bütün parametrik degerlere uyulup uyulmadigini belirlemek için gerekli 
verileri temin etmektir. Sular Ek-1 (d)'de ki 8, 9 ve 10 uncu notlara tabi 
olan radyoaktivite ile ilgili parametreler ve herhangi bir parametrenin 
belirli bir süre boyunca, parametrik degerinin ihlaline yol açacak miktarlarda 
bulunmayacagin yetkili otoritelerce belirlendigi parametreler disinda, Ek-1 de 
belirtilen parametreler ile 7 inci maddenin ikinci fikrasi uyarinca belirlenen 
bütün parametreler için denetleme izlemesine tabi tutulur. 
 
    Tablo B1 
 
    Bir dagitim sebekesinden yada bir tankerden saglanan yada gida üretiminde 
kullanilan Içme-kullanma amaçli su için minimum numune alma ve analiz sikligi 
+---------------------------------------------------+-----------------------------------------------+---------------------
------------------------------------+ 
|Bir su sebekesi bölgesi içinde her gün             |Her yil için kontrol izlemesi sayisi           |Her 
yil için denetleme izlemesi sayisi                   | 
|dagitilan yada üretilen suyun miktari              |(Notlar 3, 4 ve 5)                             |(Notlar 3 ve 
5)                                          | 
|(Notlar 1 ve 2)                                    |                                               |                                                         
| 
|m3                                                 |                                               |                                                         
| 
+---------------------------------------------------+-----------------------------------------------+---------------------
------------------------------------+ 
| < = 100                                           |2                                              |1                                                        
| 
+---------------------------------------------------+-----------------------------------------------+---------------------
------------------------------------+ 
| > 100   < = 1 000                                 |4                                              |1                                                        
| 
+---------------------------------------------------+-----------------------------------------------+---------------------
------------------------------------+ 
| > 1000  < = 10 000                                |4                                              |1                                                        
| 
|                                                   |Bu sayiya ilave her 1000 m3/gün için 3         |Bu sayiya ilave 
her 3300 m3/gün için 3                   | 
|                                                   |kontrol izlemesi ilave edilecektir.            |denetim izlemesi 
ilave edilecektir                       | 
+---------------------------------------------------+-----------------------------------------------+---------------------
------------------------------------+ 
| > 10000  < = 100 000                              |31                                             |3                                                        
| 
|                                                   |Bu sayiya arti her 1000 m3/gün için 3          |Bu sayiya ilave 
her 10000 m3/gün için 1                  | 
|                                                   |kontrol izlemesi daha ilave dilecektir.        |denetim izlemesi 
ilave edilecektir                       | 
+---------------------------------------------------+-----------------------------------------------+---------------------
------------------------------------+ 
| > 100000                                          |301                                            |10                                                       
| 



|                                                   |Bu sayiya arti her 1000 m3/gün için 3          |Bu sayiya her 
25 000 m3/gün için 3                       | 
|                                                   |kontrol izlemesi daha ilave dilecektir.        |denetim izlemesi 
daha ilave edilecektir.                 | 
+---------------------------------------------------+-----------------------------------------------+---------------------
------------------------------------+ 
    Not 1: Bir su sebekesi bölgesi içme-kullanma suyunun bir ya da daha fazla 
kaynaktan geldigi ve içindeki su kalitesinin yaklasik olarak ayni oldugu 
cografi bölgedir. 
 
    Not 2: Miktarlar bir takvim yili üzerinden ortalama olarak hesaplanir. 
Bakanlik minimum sikligi, 200 L/gün/kisi olarak varsaymak kaydiyla, su miktari 
yerine bir su sebekesi bölgesindeki nüfusun sayisini kullanarak 
belirleyebilir. 
 
    Not 3: Aralikli olarak kisa dönem su verilmesi halinde tankerlerle 
dagitilan suyun izleme sikligi Bakanlik tarafindan kararlastirilir. 
 
    Not 4: Ek-1 'de yer alan parametreler için, Bakanlik tabloda belirtilen 
numunelerin sayisini asagidaki hususlara göre gözden geçirilebilir. 
 
    (a) En azindan birbirini izleyen iki yil boyunca alinan numunelerden elde 
edilen sonuç degerleri degismez ve Ek- 1'de belirtilen limitlerden belirgin 
biçimde daha iyi ise, 
 
    (b) Suyun kalitesinin bozulmasina neden olacak olasi bir faktör yoksa 
 
    azaltabilir. 
 
    Tabloda belirtilen numune sayisinin % 50'sinden az olamaz. 
 
    Not 5: Numunelerin sayisi zaman ve yer bakimindan mümkün oldugu kadar esit 
olmalidir. 
 
    Tablo B2 
 
    Satis amaciyla ambalajlanan sularin minimum numune alma ve analiz 
sikliklari 
+----------------------------------------------------------+------------------------------------------+-------------------
------------------------------------+ 
|Her bir gün için satisa sunulmak üzere                    |Her yil için kontrol izlemesi sayisi      |Her 
yil için denetleme izlemesi sayisi                 | 
|sisede yada kapta üretilen suyun miktari                  |                                          |                                                       
| 
|(Hacimler, takvim yilina göre alinmis ortalamalar         |                                          |                                                       
| 
|seklinde hesaplanir) m3                                   |                                          |                                                       
| 
+----------------------------------------------------------+------------------------------------------+-------------------
------------------------------------+ 
|                                                          |                                          |                                                       
| 
| < = 10                                                   |1                                         |1                                                      
| 
+----------------------------------------------------------+------------------------------------------+-------------------
------------------------------------+ 
| > 10   < = 60                                            |12                                        |1                                                      
| 
+----------------------------------------------------------+------------------------------------------+-------------------
------------------------------------+ 



| > 60                                                     |12                                        |1                                                      
| 
|                                                          |Bu sayiya arti her 5 m3/gün için          |Bu sayiya arti 
her 100 m3/gün için 1                   | 
|                                                          |1 kontrol izlemesi daha ilave edilir.     |denetleme 
izlemesi daha ilave edilir.                  | 
+----------------------------------------------------------+------------------------------------------+-------------------
------------------------------------+ 
 
    Ek-3 
    Parametrelerin Analiz Özellikleri 
    Bakanlik numunelerin analizinde akredite olmus ve analitik kontrol 
sistemine sahip, denetim yetkileri yetkili kuruluslarca onaylanmis bagimsiz 
kisi veya kurumlarca belirli araliklarla denetlenen laboratuvarlar arasindan, 
Bakanlikça yetki verilecek laboratuvarlari tercih eder. 
 
    1) Analiz Metotlarinin Belirlenecegi Parametreler 
 
    Asagida belirtilen mikrobiyolojik parametrelere, yine asagida belirtilen 
analiz metodu uygulanabilecegi gibi 9 uncu maddenin besinci fikrasindaki 
hükümlere uyulmasi kaydiyla alternatif metotlarda da kullanilabilir. 
 
    Koliform bakteri ve E. coli (E.coli) (ISO 9308-1) 
    Enterokok (ISO 7899-2) 
    P. aeruginosa (pr EN ISO 12780) 
    Total jerm sayimi      22 øC'de koloni sayimi (pr EN ISO 6222) 
    Total jerm sayimi -    37 øC'de koloni sayimi (pr EN ISO 6222) 
    C. perfringens (sporlar dahil) 
 
    Analizi yapilacak su, membran filtrasyona tabi tutularak m-CP agara ekimi 
yapilir ve 44 +- 1 øC'de 21 +- 3 saatlik anaerobik ortamda inkübasyona tabi 
tutulur. Inkübasyon sonrasi 20-30 saniye süresince amonyum hidroksit buharina 
tutularak pembe ya da kirmiziya dönen opak sari koloniler sayilir. 
 
    m-CP agar'in bilesiminde asagida yer alan maddeler bulunur. 
 
    Triptoz                             30 g 
    Maya ektresi                        20 g 
    Sakkaroz                            5 g 
    L-sistin hidroklorür                1 g 
    MgSO4.7 H2O                         0,1 g 
    Brom kresol purple                  40 mg 
    Agar                                15 g 
    Distile su                          1 000 ml 
    Çözülerek hazirlanan kimyasal maddelerin pH'si 7.6'a ayarlanir, otoklavda 121 øC'de 15 
dakika steril edilir ve orta 
sicakliga gelince asagidaki maddeler ilave edilir. 
    D-siloserin                                                   400 mg 
    Polimiksin B sülfat                                           25 mg 
    Indoksil-b-D-glukosit                                         60 mg 
    Ilave edilmeden önce 8 ml steril suda çözülür 
    Filtre- steril edilmis %0,5 fenolfitalein difosfat solüsyonu  20 ml 
    Filtre- steril edilmis %4,5 FeCI3.6 H2O                       2 ml 
 
 
    2) Performans Karakteristiklerinin Belirlendigi Parametreler 
 
    Asagidaki parametreler için, kullanilan analiz metodunun belirli 
performans karakteristikleri en azindan parametrik degere es konsantrasyonlari 
dogru, hassas ve belirlenen tespit limiti dahilinde ölçülebilmelidir. 



Kullanilan analiz metodunun hassasiyeti ne olursa olsun sonuç en azindan Ek-1 
(b) ve (c) de ki degerlendirilen parametre degerleri için ayni desimal 
sayisini kullanarak ifade etmelidir. 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Parametreler                    |Parametrik degerin dogruluk    |Parametrik degerin hassasiyet 
|Parametrik degerin             |Sartlar       |Notlar        | 
|                                |yüzdesi(Not 1)                 |yüzdesi(Not 2)                |deteksiyon limiti (Not 
3)      |              |              | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Akrilamid                       |                               |                              |                               |Ürün 
belirleme|              | 
|                                |                               |                              |                               |ile kontrol   |              
| 
|                                |                               |                              |                               |edilecektir.  |              
| 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Alüminyum                       |10                             |10                            |10                             |              
|              | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Amonyum                         |10                             |10                            |10                             |              
|              | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Antimon                         |25                             |25                            |25                             |              
|              | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Arsenik                         |10                             |10                            |10                             |              
|              | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Benzoprin                       |25                             |25                            |25                             |              
|              | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Benzen                          |25                             |25                            |25                             |              
|              | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Bor                             |10                             |10                            |10                             |              
|              | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Bromat                          |25                             |25                            |25                             |              
|              | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Kadmiyum                        |10                             |10                            |10                             |              
|              | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Klorür                          |10                             |10                            |10                             |              
|              | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 



|Krom                            |10                             |10                            |10                             |              
|              | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Iletkenlik                      |10                             |10                            |10                             |              
|              | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Bakir                           |10                             |10                            |10                             |              
|              | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Siyanür                         |10                             |10                            |10                             |              
|Not 4         | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|1,2 dikloretan                  |25                             |25                            |10                             |              
|              | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Epikloridin                     |                               |                              |                               |Ürün 
belirleme|              | 
|                                |                               |                              |                               |ile kontrol   |              
| 
|                                |                               |                              |                               |edilecektir.  |              
| 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Florür                          |10                             |10                            |10                             |              
|              | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Demir                           |10                             |10                            |10                             |              
|              | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Kursun                          |10                             |10                            |10                             |              
|              | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Mangan                          |10                             |10                            |10                             |              
|              | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Civa                            |20                             |10                            |20                             |              
|              | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Nikel                           |10                             |10                            |10                             |              
|              | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Nitrat                          |10                             |10                            |10                             |              
|              | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Nitrit                          |10                             |10                            |10                             |              
|              | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 



|Oksitlenebilirlik               |25                             |25                            |10                             |              
|Not 5         | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Pestisidler                     |25                             |25                            |25                             |              
|Not 6         | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Polisiklik Aromatik             |                               |                              |                               |              
|              | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Hidrokarbonlar                  |25                             |25                            |25                             |              
|Not 7         | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Selenyum                        |10                             |10                            |10                             |              
|              | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Sodyum                          |10                             |10                            |10                             |              
|              | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Sülfat                          |10                             |10                            |10                             |              
|              | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Tetraklor eten                  |25                             |25                            |10                             |              
|Not 8         | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Trikloreten                     |25                             |25                            |10                             |              
|Not 8         | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Trihalometanlar- toplam         |25                             |25                            |10                             
|              |Not 7         | 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
|Vinil klorür                    |                               |                              |                               |Ürün 
belirleme|              | 
|                                |                               |                              |                               |ile kontrol   |              
| 
|                                |                               |                              |                               |edilecektir.  |              
| 
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------
-------+--------------+--------------+ 
 
    Analiz metodu için kullanilacak hidrojen iyon konsantrasyonu için 
belirlenmis performans karakteristikleri, parametre degeri 0.2 pH'ya esit 
dogrulukta ve 0.2 pH hassasiyete esit konsantrasyonlari ölçebilmelidir. 
 
    Not 1 (*): Dogruluk sistematik hatayi ve çok sayida tekrarlanan ölçümlerin 
ana degeri ve gerçek degeri arasindaki farki ifade eder. 
 
    Not 2 (*): Hassasiyet rast gele hatayi ve genellikle (grup içinde ve 
gruplar arasinda) ortalama etrafinda dagilan sonuçlarin standart sapmasini 
ifade eder. 
 



    (*) Bu terimler daha ayrintili olarak ISO 5725'te tanimlanmistir. 
 
    Not 3: Tespit limiti; düsük parametre konsantrasyonu içeren dogal bir 
numunenin grup içinde standart sapmasinin üç katini yada Sabit numuneden grup 
içinde üç kez rolatif standart sapmayi ifade eder. 
 
    Not 4: Metot bütün siyanür biçimlerini belirlemelidir. 
 
    Not 5: Oksitlendirme permanganat kullanan asit sartlari altinda 100 øC'de 
10 dakika için gerçeklestirilmelidir. 
 
    Not 6: Performans karakterleri her bir pestisit için ayri uygulanir. 
 
    Not 7: Performans karakteristikleri Ek-1'deki parametre degerin %25'i 
olarak belirlenmis her bir maddeye uygulanir. 
 
    Not 8: Performans karakteristikleri Ek-1'deki parametre degerin %50'i 
olarak belirlenmis her bir maddeye uygulanir. 
    3) Analiz Metodunun Belirlenmedigi Parametreler 
    Renk 
    Koku 
    Tat 
    Toplam organik karbon 
    Bulaniklik (Not 1) 
 
    Not 1: Analiz metodunda kullanilacak aritilmis yüzey suyunun bulanikligini 
izlemek için belirlenmis performans karakteristikleri, en azindan, parametre 
degerini %25 dogrulukta, %25 hassasiyetle ve % 25 tespit limitine esit 
yogunlukta ölçülebilmelidir. 
 
    Ek-4 
              Kaynak Sulari ve Içme Sulari Için Tesis Iznine Esas Degerlendirme Formu 
    Ili:                                                Tarih: 
    Suyun Adi:                                          Kaynak/Çikis Noktasi Sayisi: 
    Suyun Sahibi:                                       Kaynak/Çikis Noktasi Adresi: 
    Debisi:                                             Suyun Isleticisi: 
    Tesis Adresi:                                       Imla Sekilleri: 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|Sira  |                                                                                                                                    |                 
| 
|No    |Bilgi, Belge                                                                                                                        
|Uygun            | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|1     |Su ile Ilgili Il Inceleme Kurulu Ön Raporu                                                                                          
|                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|2     |1/100 - 1/1000 ölçekli koruma bölgesini gösterecek biçimde kaynak yeri plan koteleri                                                
|                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|3     |1/20 ölçekli kaptaj projesi,                                                                                                        
|                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|4     |Kaynagin baglantilarini, toplama odasini ve maslak gibi ünitelerini de gösteren 1/200 - 
1/2000  ölçekli isale plan ve profili,      |                 | 



+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|5     |Isale hatti için kullanilacak malzemelere ait bilgi ve belgeler                                                                     
|                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|6     |Kanalizasyon bulunmayan yerlerde 1/20 ölçekli fosseptik projesi ve açiklama raporu,                                                 
|                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|7     |Depo kullanilacak ise 1/50 ölçekli depo projesi,                                                                                    
|                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|8     |1/50 - 1/500 ölçekli imlahane projesi (Uygulanacak prosese bagli olarak, isletmede imal 
edilmesi gereken                            |                 | 
|      |dönüssüz ambalajlar için imal yeri ile kirli ve dolu kap bekletme yeri, yikama, doldurma 
ve kapaklama yeri ve                       |                 | 
|      |diger ilgili üniteleri birlikte gösterir.)                                                                                          
|                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|9     |Makine yerlesimi ile is akimini gösterir sema,                                                                                      
|                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|10    |Sosyal tesis ile diger yardimci üniteleri gösterir 1/50 ölçekli proje,                                                              
|                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|11    |Bütün üniteler ile kaynak koruma alanini da gösterecek sekilde hazirlanmis genel 
vaziyet plani,                                     |                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|12    |Suyun kaynagi veya kaynaklarindan, çikis noktasi veya noktalarindan alinacak 
numunelerin Ek-1 de yer alan                           |                 | 
|      |parametrelere ait tam analiz raporlari                                                                                              
|                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|13    |Suyun tam analiz raporlari mevzuata uygun mu? (Evet/Hayir)                                                                          
|                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|14    |Su Suyun imla sekli ile ilgili açiklama raporu,                                                                                     
|                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|15    |Hidrojeolojik inceleme raporu,                                                                                                      
|                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|16    |Alinmissa ilgili kuruluslarin görüslerine dair belgeler                                                                             
|                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|17    |Suyun bulundugu arazinin, Kurul'ca belirlenen koruma alanini da kapsayacak sekilde 
tapusu, yer baska gerçek                         |                 | 
|      |veya tüzel kisiye ait ise noter onayli anlasma örnegi, hisseli tapularda diger hissedarlarin 
noter onayli muvafakati                |                 | 



|      |veya ilgili mahkemeden alinacak karar,                                                                                              
|                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|18    |Suya uygulanacak üretim proseslerine iliskin bilgi ve belgeler,                                                                     
|                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|19    |Valiligin Uygun Görüsüne ait Olur                                                                                                   
|                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|20    |Yeraltindan kendiliginden çikmayip, teknik usullerle yer altindan çikartilan ve ticari 
amaçlarla kullanilan sularda                 |                 | 
|      |Devlet Su Isleri Genel Müdürlügünden alinacak Içme Amaçli Yer Alti Suyu Kullanim 
Belgesi                                            |                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|21    |Yeraltindan kendiliginden çikmayip, teknik usullerle yer altindan çikartilan ve ticari 
amaçlarla kullanilan sularda                 |                 | 
|      |ilgili mevzuatina uygun olarak il özel idaresinden kiralandigina dair sözlesme                                                      
|                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|22    |Var ise ilgili mevzuati dogrultusunda alinmis diger izinlere ait belgeler                                                           
|                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
    . Il Inceleme Kurulu Ön Raporu, Suyun tam analiz raporlari, Valilik 
Oluru'nun birer nüshasi Bakanligimiza gönderilecek. Diger bilgi ve belgeler, 
Saglik Müdürlügünde kalacaktir. 
 
    . Formdaki tüm bilgiler Müdürlügümüzde muhafaza edilen dosyada mevcuttur. 
 
    . Tesislerin dosyalari Bakanligimizin denetimlerinde Bakanlik denetim 
heyetine istenildiginde sunulacaktir. 
 
    . Tesis iznine esas  bilgi ve belgelerin eksiksiz, tam ve uygun oldugu, bu 
Yönetmeligin ilgili tüm hükümlerine uyuldugu ve gerekli tedbirlerin alindigi 
yapilan inceleme ve tetkiklerde görülmüs olup; tesis izni verilmesi 
tarafimizca uygun görülmüstür. 
    Teknik Eleman                                Teknik Eleman 
    Gida ve Çevre Kontrol Sube Müdürü            Ilgili Saglik Müdür Yrd. 
                             Il Saglik Müdürü 
                             Mühür 
 
    Ek-5 
              Kaynak Sulari ve Içme Sulari Için Isletme Iznine Esas Degerlendirme Formu 
    Ili:                                                Tarih: 
    Suyun Adi:                                          Kaynak/Çikis Noktasi Adresi: 
    Suyun Sahibi:                                       Kaynak/Çikis Noktasi Sayisi: 
    Suyun Isleticisi:                                   Debisi: 
    Tesisin Adresi:                                     Imla Sekilleri: 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|Sira  |                                                                                                                                    |                 
| 
|No    |Bilgi, Belge                                                                                                                        
|Uygun            | 



+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|1     |Imlahaneden alinan su örneklerinin kimyasal analiz raporu var mi?                                                                   
|                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|2     |Imlahaneden alinan su örneklerinin kimyasal analiz raporu mevzuata uygun mu? 
(Evet/Hayir)                                           |                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|3     |Imlahaneden alinan su örneklerinin mikrobiyolojik analiz raporu var mi?                                                             
|                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|4     |Imlahaneden alinan su örneklerinin mikrobiyolojik analiz raporu mevzuata uygun mu? 
(Evet/Hayir)                                     |                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|5     |Kullanilacak kap ve kapaklara ait ilgili Bakanliktan izinli bir üretici ile yapilan                                                 
|                 | 
|      |hizmet sözlesmesi örnegi veya hizmet alimina ait fatura örnegi,                                                                     
|                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|6     |Kullanilacak kap ve kapaklara ait ilgili Bakanliktan alinmis izin belgelerinin 
sureti(var/yok)                                      |                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|7     |Analiz raporlari mevzuata uygun mu? (Evet/Hayir)                                                                                    
|                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|8     |Inceleme Kurulu Raporu                                                                                                              
|                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|9     |Valilik Uygun Görüsü                                                                                                                
|                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|10    |Etiket Örnekleri (Son Analiz Sonuçlarini Içeren)                                                                                    
|                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
|11    |Marka Tescil Belgesi yoksa Türk Patent Enstitüsüne Basvuru Belgesi                                                                  
|                 | 
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------+-----------------+ 
    . Il Inceleme Kurulu Raporu, Suyun tam analiz raporlari, Valilik Oluru, 
Etiket Örnegi'nin birer nüshasi Bakanligimiza gönderilecek. Diger bilgi ve 
belgeler, Saglik Müdürlügünde kalacaktir. 
 
    . Formdaki tüm bilgiler Müdürlügümüzde muhafaza edilen dosyada mevcuttur. 
 
    . Tesislerin dosyalari Bakanligimizin denetimlerinde Bakanlik denetim 
heyetine istenildiginde sunulacaktir. 
 
    . Tesiste bu Yönetmeligin ilgili tüm hükümlerine uyuldugu ve gerekli 
tedbirlerin alindigi yapilan inceleme ve tetkiklerde görülmüs olup; isletme 
izni verilmesi tarafimizca uygun görülmüstür. 



    Teknik Eleman                                       Teknik Eleman 
    Gida ve Çevre Kontrol Sube Müdürü                   Ilgili Saglik Müdür Yrd. 
                                        Il Saglik Müdürü 
                                        Mühür 
 
 
    Ek- 6 
              Kaynak Sularinda ve Içme Sularinda Üçüncü Ülkelere Ihracat Amaci ile Kendi Adina 
Veya Baska Firma Adina 
              Farkli Bir Ticari Isim ile Dolum Bildirim Formu 
    Ili:                               Ihraç edilecek suyun imla sekli 
    Suyun Adi:                         Tarih: 
    Suyun Sahibi:                      Kaynak Sayisi: 
    Suyun Isleticisi:                  Debisi: 
    Suyun Adresi:                      Dolum Yapilacak Isim: 
    Ruhsatli Suyun Imla Sekli:         Suyun Ihraç Edilecegi Ülke: 
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------
------------------------------------+ 
|Sira No     |Bilgi, Belge                                                                             |Uygun                                                 
| 
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------
------------------------------------+ 
|1           |Dolum yaptiracak firma ile yapan firma arasinda yapilmis Dolum Sözlesmesinin asli 
veya   |                                                      | 
|            |noter tasdikli sureti                                                                    |                                                      
| 
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------
------------------------------------+ 
|2           |Çevre Sagligi Degerlendirme Raporu                                                       |                                                      
| 
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------
------------------------------------+ 
|3           |Valilik Oluru                                                                            |                                                      
| 
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------
------------------------------------+ 
|4           |Etiket Örnegi                                                                            |                                                      
| 
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------------
------------------------------------+ 
    . Çevre Sagligi Degerlendirme Raporu, Valilik Oluru, Etiket Örnegi'nin 
birer nüshasi  Bakanligimiza gönderilecek.Diger bilgi ve belgeler, Saglik 
Müdürlügünde kalacaktir. 
 
    . Izin verilen sirket, ruhsat sahibi sirketse sözlesmeye gerek yoktur. 
 
    . Formdaki tüm bilgiler Müdürlügümüzde muhafaza edilen dosyada mevcuttur. 
 
    . Tesislerin dosyalari Bakanligimizin denetimlerinde Bakanlik denetim 
heyetine istenildiginde sunulacaktir. 
 
    Tesiste bu Yönetmeligin ilgili tüm hükümlerine uyuldugu ve gerekli 
tedbirlerin alindigi yapilan inceleme ve tetkiklerde görülmüs olup; üçüncü 
ülkelere ihracat amaci ile kendi adina veya baska firma adina farkli bir 
ticari isim ile dolum izni verilmesi tarafimizca uygun görülmüstür. 
 
    Teknik Eleman                                       Teknik Eleman 
    Gida ve Çevre Kontrol Sube Müdürü                   Ilgili Saglik Müdür Yrd. 
                                        Il Saglik Müdürü 
                                        Mühür 


