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YÖNETİCİ ÖZETİ 

I. Su Şurası çalışma Gruplarından olan Su Güvenliği ve Atıksu Hizmetleri 

Çalışma Grubunun, Mayıs-Temmuz 2021 tarihleri arasında çevrimiçi toplantılar 

vasıtasıyla yaptığı çalışmalar ve önerileri içeren çalışma belgesi hazırlanmıştır.  

Su Güvenliği ve Atıksu Hizmetleri Çalışma Grubu 1. Toplantısı 04.05.2021, 2. 

Toplantısı 18.05.2021, 3. Toplantısı 01.06.2021, 4. Toplantısı 15.06.2021, 5. Toplantısı 

29.06.2021, 6. Toplantısı 13.07.2021 ve 7. Toplantısı ise 27.07.2021 tarihinde 

yapılmıştır. 

Yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan çalışma belgesinde içme suyu ve atıksu 

hizmetlerinin ülkemizdeki mevcut durumu ve bu alanlarda gerçekleştirilen ilerlemeler, 

plan ve projelerin yanı sıra yaşanan problemlerin aşılması için yapılması gereken 

çalışmalar ve çözüm önerileri de söz konusu çalışma belgesinde sunulmuştur.  

Su Güvenliği ve Atıksu Hizmetleri için kısa, orta ve uzun dönem stratejiler 

belirlenmiştir.  

Buna göre içme suyu hizmetleri ve su güvenliğinde ön plana çıkan stratejiler; 

içme suyu kaynaklarının korunmasının sağlanması, içme suyu arıtma tesislerinin 

bölgeye ve ham su özelliklerine uygun şekilde projelendirilmesi, içme suyu arıtma 

tesislerinin uygun şekilde işletilmesi, kaynaktan musluğa içme ve kullanma suyu 

güvenliği planlarının hazırlanması, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması, içme suyu 

fiyatlandırma esaslarının ülke genelinde belirlenmesi ve uygulanması ve içme suyu 

arıtma tesislerinin tasarımı, kurulumu ve işletilmesi için finansman sağlanması şeklinde 

olmuştur.  

Atıksu hizmetlerinde ön plana çıkan stratejiler; atıksu altyapı yatırımlarının 

önceliklendirilmesi, atıksu arıtma tesislerinin atıksu karakteristik özelliklerine ve 

bölgeye uygun şekilde projelendirilmesi, atıksu arıtma tesislerinin uygun şekilde 

işletilmesinin sağlanması, atıksu arıtma tesislerinde geri kazanım uygulamalarının 

arttırılması, atıksu arıtma tesislerinin deşarj standartlarının düzenlenmesi ve atıksu 

fiyatlandırma esaslarının ülke genelinde belirlenmesi ve uygulanması şeklinde olmuştur. 

 

Anahtar Sözcükler: Su Güvenliği, İçme Suyu, Atıksu, Arıtma, Fiyatlandırma  
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1. SU ŞURASI YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ VE FAHRİ ÜYELER 

YÜRÜTME KURULU 

Tarım ve Orman Bakanlığı 

Bakan Yardımcısı 
Akif ÖZKALDI 

Tarım ve Orman Bakanlığı 
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Tarım ve Orman Bakanlığı 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürü 
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Tarım ve Orman Bakanlığı 

Türkiye Su Enstitüsü Başkanı 
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FAHRİ ÜYELER 

Türkiye Büyük Millet Meclisi  

Çevre Komisyonu Başkanı 
Muhammet BALTA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi  

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı 
Cevdet YILMAZ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi  

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 

Başkanı 

Prof. Dr. Yunus KILIÇ 

Cumhurbaşkanlığı  

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  

Bakan Yardımcısı 

 

Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR 

İçişleri Bakanlığı  

Bakan Yardımcısı 
İsmail ÇATAKLI 
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Bakan Yardımcısı 
Doç. Dr. Tolga TOLUNAY 

Tarım ve Orman Bakanlığı 
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Başkan 
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1. SU ŞURASI GENEL SEKRETERLİK MAKAMI 

Şura Görevi Adı Soyadı Unvanı 

Genel Sekreter Mustafa UZUN 
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Genel Müdür Yardımcısı 

Genel Sekreter 

Yardımcısı 
Satuk Buğra FINDIK 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Daire Başkanı 

Genel Sekreter 

Yardımcısı  
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

Daire Başkanı 
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Yardımcı Personel Fatma SAĞDIÇ 
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Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Çevre Yüksek Mühendisi 

Yardımcı Personel Halil İbrahim DERTLİ 
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 
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Yardımcı Personel Murat Can KAYABAŞ 
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 
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ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ 
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11 Hasan BAYRAK (ÇG Üyesi) Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

12 Mehmet Can GÜÇLÜ (ÇG Üyesi) Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

13 Ayşegül AKDAĞ (ÇG Üyesi) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 
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16 Tülay KIZILAY (ÇG Üyesi) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 

17 Ahmet İhsan ÖĞÜN (ÇG Üyesi) DSİ Genel Müdürlüğü 

18 Sinan ASAL (ÇG Raportör) DSİ Genel Müdürlüğü 

19 Ümmühan TEKÇE (ÇG Üyesi) DSİ Genel Müdürlüğü 

20 Şahine CAN (ÇG Üyesi) DSİ Genel Müdürlüğü 

21 Özlem YİĞİTLER (ÇG Üyesi) DSİ Genel Müdürlüğü 

22 Ahmet EMİN (ÇG Üyesi) DSİ Genel Müdürlüğü 

23 Dr.Nazime DEMİR (ÇG Üyesi) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı 

24 Ayşe Gökçen IŞIK (ÇG Üyesi) Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
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25 Muhammet Ali PEKİN (ÇG Üyesi) Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
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28 Dr. Aysel AĞAR (ÇG Üyesi) 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğü 

29 
Dr. İlknur YURDAKUL (ÇG 

Üyesi) 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğü 

30 Fatma Turan (ÇG Üyesi) Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) 

31 Menderes İŞÇEN (ÇG Üyesi) 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre 

Yönetimi Genel Müdürlüğü 

32 Çiğdem BUDAK (ÇG Üyesi) 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre 

Yönetimi Genel Müdürlüğü 

33 Beyza TÜRKAY (ÇG Üyesi) İller Bankası 

34 Erhan ÇALIŞKAN (ÇG Üyesi) Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası  

35 Seda GAZİOĞLU (ÇG Üyesi) Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 

36 Ceren DEVECİ (ÇG Üyesi) 
İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı 

37 M. Fatih ŞEN (ÇG Üyesi) 
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı 

38 Alper KÖŞGER (ÇG Üyesi) 
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Müdürlüğü 
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Dr. Mehmet DİLAVER (ÇG 
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
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Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

55 Nazlı Seda ELMALI (ÇG Üyesi) 
Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

56 
Derya AKIN DURHAT (ÇG 

Üyesi) 

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

57 Murat İKİNCİ (ÇG Üyesi) 
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

58 Doç. Dr. İbrahim Ethem Akdeniz Üniversitesi 
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No Çalışma Grubu Üyesi Adı, Soyadı Kurum/Kuruluş 

KARADİREK (ÇG Üyesi) 

59 
Prof. Dr. Habib 

MUHAMMETOĞLU (ÇG Üyesi) 
Akdeniz Üniversitesi 

60 
Prof. Dr. Handan UCUN ÖZEL 

(ÇG Üyesi) 
Bartın Üniversitesi 

61 
Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN (ÇG 

Üyesi) 
İstanbul Teknik Üniversitesi 

62 
Doç. Dr. Hale Özgün ERŞAHİN 

(ÇG Üyesi) 
İstanbul Teknik Üniversitesi 

63 Prof. Dr. Ayla UYSAL (ÇG Üyesi) Süleyman Demirel Üniversitesi 

64 
Doç. Dr. Hasan KÖSEOĞLU (ÇG 

Üyesi) 
Süleyman Demirel Üniversitesi 

65 
Prof. Dr. Mehmet KİTİŞ (ÇG 

Üyesi) 
Süleyman Demirel Üniversitesi 

66 Prof. Dr. Eyüp DEBİK (ÇG Üyesi) Çevre Vakfı 

67 Erhan IŞIK (ÇG Üyesi) 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 

(OSBÜK) 

68 Buse YILMAZ (ÇG Üyesi) 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 

(OSBÜK) 

69 Büşra UÇAR (ÇG Üyesi) 
Ölçüm Sanayicileri ve İş Adamları Birliği 

Derneği 

70 Barış SOFRACI (ÇG Üyesi) 
Ölçüm Sanayicileri ve İş Adamları Birliği 

Derneği 

71 Fatih Çağrı DOĞAN (ÇG Üyesi) Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar Birliği 

72 Altan DİZDAR (ÇG Üyesi) 
Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar 

Birliği 

73 Tuğba ŞİMŞEK (ÇG Üyesi) 
Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği 

(MASUDER), Uludağ İçecek 

74 Emrullah GÖKHAN (ÇG Üyesi) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 
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No Çalışma Grubu Üyesi Adı, Soyadı Kurum/Kuruluş 

(MÜSİAD) 

75 Tamer TUNCER (ÇG Üyesi) 
ART Çevre Teknolojileri İnş. Müh. Tur. Tic. 

Ltd. Şti. 

76 Burak TUNCER (ÇG Üyesi) 
ART Çevre Teknolojileri İnş. Müh. Tur. Tic. 

Ltd. Şti. 

77 Selcan BATUK (ÇG Üyesi) Çınar Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. 

78 Emre ERCİYAS (ÇG Üyesi) Çınar Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. 

79 
Seda ABAT ÇETİNKAYA (ÇG 

Üyesi) 

SUİŞ PROJE Mühendislik ve Müşavirlik 

Ltd. Şti. 

80 Dr. Murat SARIOĞLU (ÇG Üyesi) Stantec Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. 
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1 GİRİŞ 

17 Mayıs 2019 tarihli ve 30777 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Tarım Şurası Yönetmeliği doğrultusunda Bakanlığımızın kısa, orta ve uzun dönem 

su ile ilgili stratejilerinin belirlenmesi ve geleceğe ışık tutması maksadıyla Bakanlığımız 

tarafından I. Su Şurası gerçekleştirilmiştir. 

I. Su Şurası kapsamında; Su Verimliliği, Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi, Su 

Hukuku ve Politikası, Su Güvenliği ve Atıksu Hizmetleri, Su Kaynaklarının Kalite ve 

Miktar Olarak Korunması ve İzlenmesi, İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve 

Uyum, Su Kaynaklarının Yönetiminde Karar Destek Sistemleri, Su Kaynaklarının 

Geliştirilmesi, Tarımsal Sulama, Depolamalı Tesisler (Yeraltı ve Yerüstü Barajları, 

Göletler), Su, Orman ve Meteoroloji olmak üzere 11 çalışma grubu yer almaktadır. 

Çalışma gruplarında Bakanlığımız ile birlikte 66 farklı üniversiteden 141'e yakın 

akademisyen, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından, 38 ulusal sivil toplum 

kuruluşundan, büyükşehir belediyelerinden ve su kanalizasyon idarelerinden, 32 özel 

sektörden temsilciler ile su kullanıcılarının da dâhil olduğu tüm paydaşlarla birlikte 

toplam 1631 katılımcı çalışmalarını yürütmüştür.  

I. Su Şurası çalışma Gruplarından olan Su Güvenliği ve Atıksu Hizmetleri 

Çalışma Grubunun, Mayıs-Temmuz 2021 tarihleri arasında çevrimiçi toplantılar 

vasıtasıyla yaptığı çalışmalar ve önerileri içeren çalışma belgesi hazırlanmıştır.  

Bu çalışma belgesinde içme suyu ve atıksu hizmetlerinin ülkemizdeki mevcut 

durumu ve bu alanlarda gerçekleştirilen ilerlemeler, plan ve projelerin yanı sıra yaşanan 

problemlerin aşılması için yapılması gereken çalışmalar ve çözüm önerileri de çalışma 

belgesinde sunulmuştur.  

 

1.1 Çalışma Grubunun Maksadı 

17 Mayıs 2019 tarihli ve 30777 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Tarım Şurası Yönetmeliği doğrultusunda gerçekleştirilen I. Su Şurası kapsamında 

içme suyu güvenliği ve atıksu hizmetleri için kısa, orta ve uzun dönem su ile ilgili 

stratejilerinin belirlenmesi maksadıyla çalışmalar yürütülmüştür.  
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1.2 Çalışma Grubunun Kapsamı 

Su Güvenliği ve Atıksu Hizmetleri Grubunda alt çalışma konuları belirlenmiş ve 

bu doğrultuda ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır.  

Alt çalışma konuları; İçme Suyu Direktifi, İçme Suyu Direktifi Revizyonu 

Kapsamında Su Kayıp-Kaçakları ve Gelir Getirmeyen Sularla İlgili Yapılan Çalışmalar 

ve Öneriler, Su ve Sağlıkla İlgili İçme Suyu Direktifi Revizyonunun Getirdiği 

Yenilikler, Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi, Türkiye’de Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi 

Kapsamında Yürütülen Faaliyetler, İçme- Kullanma Su Güvenliği (Kentsel-Kırsal), Su 

ve Atıksu Altyapıları ile Su Kaynaklarının Risk Değerlendirmesi, Belediyeler ile Su ve 

Kanalizasyon İdarelerinin, Su Hizmetlerinde kullandıkları SCADA Sistemlerinin 

Güvenliği, Kentsel Su, Atıksu ve Yağmursuyu Master Planları, İçme Suyu Arıtma 

Tesisleri, İçme Suyu Arıtma ve Altyapı Sistemlerinde Kimyasal Biyolojik Radyoaktif 

ve Nükleer (KBRN) Tehditlerine Karşı Risk Analizi, Atıksu Arıtma Tesisleri, Atıksu 

Arıtma ve Altyapı Sistemlerinde Kimyasal Biyolojik Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) 

Tehditlerine Karşı Risk Analizi, İçme Kullanma Suyu Fiyatlandırması, İçme Suyu ve 

Atıksu Altyapı Sistemlerinin Finansmanı olarak belirlenmiştir.  

Söz konusu başlıklar altında mevcut durum, sorunlar, çözüm önerileri, sorunları 

aşmak ve içme suyu ve atıksu hizmetlerini geliştirmek için belirlenen stratejiler ve 

eylem adımları belirlenerek çalışmalar tamamlanmıştır. 

  

1.3 Yasal Dayanak 

17 Mayıs 2019 tarihli ve 30777 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Tarım Şurası Yönetmeliği I. Su Şurası’nın yasal dayanağını oluşturmaktadır.  

 

1.4 Hazırlanma Süreci 

Su Güvenliği ve Atıksu Hizmetleri Grubunda çalışmaların yürütülebilmesi için 

alt çalışma konuları belirlenmiş ve bu doğrultuda ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır. 

Belirlenen alt çalışma konuları; 

 İçme Suyu Direktifi 

 İçme Suyu Direktifi Revizyonu Kapsamında Su Kayıp-Kaçakları ve Gelir 

Getirmeyen Sularla İlgili Yapılan Çalışmalar ve Öneriler 
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 Su ve Sağlıkla İlgili İçme Suyu Direktifi Revizyonunun Getirdiği Yenilikler 

 Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi 

 Türkiye’de Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

 İçme- Kullanma Su Güvenliği (Kentsel-Kırsal) 

 Su ve Atıksu Altyapıları ile Su Kaynaklarının Risk Değerlendirmesi 

 Belediyeler ile Su ve Kanalizasyon İdarelerinin, Su Hizmetlerinde Kullandıkları 

SCADA Sistemlerinin Güvenliği 

 Kentsel Su, Atıksu ve Yağmursuyu Master Planları  

 İçme Suyu Arıtma Tesisleri  

 İçme Suyu Arıtma ve Altyapı Sistemlerinde Kimyasal Biyolojik Radyoaktif ve 

Nükleer (KBRN) Tehditlerine Karşı Risk Analizi 

 Atıksu Arıtma Tesisleri 

 Atıksu Arıtma ve Altyapı Sistemlerinde Kimyasal Biyolojik Radyoaktif ve 

Nükleer (KBRN) Tehditlerine Karşı Risk Analizi 

 İçme Kullanma Suyu Fiyatlandırması 

 İçme Suyu ve Atıksu Altyapı Sistemlerinin Finansmanı 

şeklindedir.  

I. Su Şurası çalışma gruplarından olan Su Güvenliği ve Atıksu Hizmetleri 

Çalışma Grubu, Mayıs-Temmuz 2021 tarihleri arasında Tablo 1.1’de ayrıntıları verilen 

çevrimiçi toplantılar vasıtasıyla çalışmalarını yürütmüştür. Bu kapsamda aşağıda 

belirtilen tarihlerde gerçekleştirilen toplantılarda çalışma grubu üyelerinden sunum 

alınmış olup değerlendirme ve öneriler sunulmuştur.  

 

Tablo 1.1 Çalışma grubu toplantıları 

Toplantı 

No 

Toplantı 

Tarihi 
Çalışılan Konular, Yapılan Sunumlar 

1 04.05.2021 
Çalışma Grubunun Çalışma Yönteminin ve Katılımcıların Katkı 

Verebileceği Konuların Belirlenmesi 

2 18.05.2021 
İçme Suyu ve Atıksu Hizmetleri (Arife ÖZÜDOĞRU, Tarım ve 

Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü) 
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Toplantı 

No 

Toplantı 

Tarihi 
Çalışılan Konular, Yapılan Sunumlar 

3 01.06.2021 

1) Türkiye’deki İçme Suyu Kaynakları ve Arıtma Tesislerinin 

Değerlendirilmesi Projesi ve Sonrasında Yapılan Çalışmalar 

(Arife ÖZÜDOĞRU, Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğü) 

2) İçme Suyu Arıtma Tesislerinde İşletme Sorunları ve Çözüm 

Önerileri (Zeki GÜNGÖR, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) 

4 15.06.2021 

1) Türkiye’de Atıksu Yönetimi (Çiğdem BUDAK, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü) 

2) Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesinde Karşılaşılan 

Sorunlar (Muhammed CEYLAN, Konya Büyükşehir Belediyesi 

Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) 

5 29.06.2021 

2020/2184 Sayılı İnsani Tüketime Yönelik Su Kalitesi Hakkında 

Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (Alper KÖŞGER, 

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü) 

6 13.07.2021 
Su Fiyatlandırması (Doç. Dr. Hale ÖZGÜN, İstanbul Teknik 

Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü) 

7 27.07.2021 
Tarımsal Sulama Suyunun Fiyatlandırması (Aydın AYTAÇ, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) 
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2 MEVCUT DURUM 

Su Güvenliği ve Atıksu Hizmetleri Çalışma Grubunda yapılan toplantılarda içme 

suyu ve atıksu hizmetlerinin mevcut durumu değerlendirilmiş, yaşanan sorunlar ve 

çözüm önerileri sunulmuştur. Ayrıca bu problemlerin aşılması için strateji ve hedeflerin 

neler olması gerektiği ortaya konulmuştur. Yapılan bütün çalışmalar ve 

değerlendirmeler çalışma belgesinin Yapılan Çalışmalar başlığında sunulmuştur.  

 

3 YAPILAN ÇALIŞMALAR 

3.1 İçme-Kullanma Su Güvenliği (Kentsel-Kırsal) 

Disiplinler arası bir kavram olan “Su Güvenliği” kavramı 2013 yılında Birleşmiş 

Milletler tarafından “toplumda politik istikrar ve barış ikliminde ekosistemlerin 

korunması, su kaynaklı kirlilik ve afetlere karşı korumanın garanti altına alınması ve 

toplumun geçim kaynaklarının, refahının ve sosyoekonomik gelişiminin 

sürdürülebilmesi için yeterli miktar ve kabul edilebilir kalitede suya sürdürülebilir 

erişim kapasitesi’’ olarak tanımlanmıştır. 

“İçme-Kullanma Suyu Güvenliği” kavramı kapsamında ise “Su Güvenliği; içme-

kullanma suyu temin sisteminin kaynaktan musluğa kadar bütün aşamalarının insanlara 

yeterli miktar ve kalitede su sağlama kapasitesi” olarak tanımlanabilmektedir. Su 

güvenliği kavramı, içme sularında mikroorganizmalardan kaynaklı tehlike ve tehditlerin 

analizi ve su temin sisteminin beslenme havzasından nihai tüketiciye kadar bütün 

aşamaları içeren kapsamlı bir yönetim stratejisi belirlemek amacıyla ‘İçme Suyu 

Güvenliği Planı’ ile kavramsallaştırılmıştır.  

Su güvenliği kavramı suyun miktarı açısından yorumlandığında su kıtlığıyla 

çokça karıştırılmaktadır. Bir ülke veya bölge fiziksel açıdan su kıtlığı yaşayabilir, ancak 

su güvenliğini sağlamak aslında bu kıtlığın nasıl ele alındığı ve değerlendirildiği yani su 

yönetiminin ne kadar başarılı bir şekilde uygulanabildiği ile ilgilidir. Örneğin, altyapı 

kapasitesi su güvenliği ve su kıtlığı kavramları arasındaki farkı açıkça ortaya koyabilir. 

Bir bölgede mevsimsel değişimler ve iklim değişikliği gibi nedenlerle yağışlarda azalma 

olduğunda veya coğrafyası gereği yenilenebilir suyun çok az olduğu durumda, yani 

suyun esasen kıt olduğu durumda, uygun bir depolama yapısıyla suyu biriktirmek, 
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yağmur suyu hasadı yapmak, kullanılmış suları arıtarak tekrar kullanmak ve deniz 

suyunu arıtmak gibi çözümler su kıtlığı yaşansa dahi su güvenliğini sağlayabilmektedir.  

Su güvenliğinin diğer önemli bir göstergesi ise su kalitesidir. Nitekim suyun 

fiziksel anlamda kıt olmaması su güvenliğinin sağlandığı anlamına gelmez. Bir bölge su 

kaynakları açısından zengin olabilir ancak miktarca çok olan bu suyun insanlar ve 

ekosistemler ve sektörlerin kullanımı için uygun kalitede sunulamaması halinde yine su 

güvenliği sağlanamamış olur. Bu nedenle su güvenliği, sadece bir ülkenin su 

kaynaklarını değil, aynı zamanda sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almak için 

alınan önlemleri de dikkate alarak su kıtlığı kavramının ötesine geçer. 

Su güvenliği, halk sağlığını, ekonomik büyümeyi, çevresel sürdürülebilirliği, 

afet riskinin azaltılmasını desteklerken bütün bu yönleriyle sosyal gelişme ve refaha 

hizmet etmektedir. Bir diğer deyişle su güvenliğine yatırım, yalnızca toplumu suyla 

ilgili belirli risklerden koruma meselesi değil aynı zamanda ekonomik büyümeyi ve 

sosyal refahı destekleyen bir yatırımdır.  

2004 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “İçme Suyu Kalitesi İçin 

Kılavuz İlkeler’in 3. baskısı yayımlanmıştır. Burada ilk defa “Su Güvenliği Planı”, su 

temin sistemini kaynağın beslenme havzasından nihai tüketiciye kadar bütün 

aşamalarını içeren kapsamlı bir risk analizi ve risk yönetimi yaklaşımı olarak 

tanımlanmıştır.  

2011'de DSÖ tarafından ”İçme Suyu Kalitesi İçin Kılavuz İlkeler’in 4. baskısı 

yayımlanmıştır. Bu baskıda içme suyunun mikrobiyal ve kimyasal kalitesinin genel 

kontrolünün, uygulandığında, patojen sayısının ve kimyasal konsantrasyonlarının kamu 

sağlığı açısından ihmal edilebilir düzeyde risk teşkil etmesinin ve bu suyun tüketilebilir 

olmasını sağlamak üzere, kamu için sistem koruması ve süreç kontrolü için çerçeve 

sağlayan yönetim planlarının geliştirilmesinin gerektiği ifade edilmektedir 

Diğer taraftan, içme suyu güvenliği planlaması gün geçtikçe küresel ölçekte 

önemini artırmaya devam etmektedir. Nitekim Avrupa Birliği tarafından ilk olarak 

3.11.1998 tarihinde yayımlanan 98/83/EC sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Suların Kalitesi 

Hakkında Direktif, bilinen adıyla İçme Suyu Direktifi, su güvenliği yaklaşımı esasında 

revize edilerek 12.01.2021 tarihinde uygulamaya alınmıştır. Revize Direktifle daha önce 

direktifte hiç bulunmayan su güvenliği planlarının hazırlanması hususu gündeme 



 

T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
SU GÜVENLİĞİ VE ATIKSU HİZMETLERİ  

ÇALIŞMA GRUBU 
 

 

Su Güvenliği ve Atıksu Hizmetleri Grubu 

Çalışma Belgesi 
20 

 

gelmiştir. Musluk suyunun kalitesinin kaynaktan musluğa kadar korunması, musluktan 

sağlıklı su içilmesi ve kullanılması ve bunun için su toplama alanı, su çekimi, işleme, 

depolama ve kullanım noktasına kadar tüm tedarik zincirini kapsayan eksiksiz bir risk 

temelli su güvenliği yaklaşımı direktife eklenmiştir. 

Türkiye’de içme-kullanma suyuna yönelik sağlıklı su arzı nüfusa göre %99’un 

üzerinde olup gelişmiş ülke standartları yakalanmıştır. Ancak, yapılan izleme 

çalışmalarında şebeke aracılığıyla tüketime sunulan içme kullanma sularında özellikle 

kırsal kesimde su güvenliğinin sağlanmasında sorunlar bulunmaktadır. Türkiye’nin 

içme ve kullanma suyu potansiyeli belirlenmiş olmakla birlikte, kaynaktan musluğa 

kadar olan bütün aşamaların bu potansiyeli miktar ve kalite bazında ne şekilde etkilediği 

konusunda hali hazırda net bir bilgi üretilmemiştir. 

Suyun kaynağından musluğa kadar bütün aşamalarını risk yönünden 

değerlendiren Su Güvenliği Planları oluşturulmalıdır. Ülkemizde içme-kullanma su 

güvenliği ismiyle olmasa da içme-kullanma suyu güvenliğine hizmet eden hukuki 

düzenlemeler sağlanmakta ve planlama ve proje çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu 

bağlamda gerçekleştirilen çalışmalar, plan ve projeler ile mevzuat çalışmaları başlığı 

altında açıklanmıştır.  

 

3.1.1 Plan ve Projeler 

Ülkemiz genelinde 25 Nehir Havzasında bütüncül havza yönetimi yaklaşımı ile 

Nehir Havza Yönetim Planları (NHYP) hazırlanmaktadır. NHYP’ler su ve toprak 

kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını teşvik ederek, sucul ekosistemlerin ve bunlara 

bağlı diğer ekosistemlerin korunması, iyileştirilmesi ve olası tahribatların önlenmesini 

hedeflemektedir. Bu bağlamda tabii kaynakların yönetiminde havza ölçeği esas 

alınmaktadır. Çalışmalar, 2021 yılı itibarıyla 11 havzada tamamlanmış olup, 7 havzada 

hazırlık süreci devam etmektedir. 2025 yılında tüm havzalar için tamamlanması 

planlanmaktadır. 

Sektörel Su Tahsis Planları ile havza ve alt havza ölçeğinde her bir sektörün 

(içme-kullanma, ekolojik ihtiyaç, tarım, ticaret ve enerji, turizm, madencilik rekreasyon 

vb.) ihtiyacı olan suyun, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan analizlerle beraber, bütün 

kurak skalaları (normal, hafif, orta, şiddetli ve çok şiddetli kurak) dikkate alınarak 
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dönemlerin (1, 5, 10 ve 20 yıllık) itibarıyla planlanması yapılmaktadır. Günümüze kadar 

6 havzada (Seyhan, Akarçay, Konya, Gediz, Burdur ve Küçük Menderes) tamamlanmış 

ve geriye kalan havzalardaki su tahsis planlarının ise 2023 yılına kadar tamamlanması 

planlanmaktadır. 

Ülkemiz konumu itibari ile Akdeniz İklim Kuşağında yer almakta ve iklim 

değişikliğinden olumsuz olarak etkilenmektedir. Artan ortalama sıcaklıklar ve yağış 

rejimindeki düzensizlikler, yerüstü ve yeraltı suyu kaynakları üzerindeki baskıyı kalite 

ve miktar yönünden sürekli artırırken, taşkın ve kuraklık gibi risklere karşı korunmayı 

mutlak hale getirmektedir. Bu itibarla taşkın ve kuraklık yönetimi hususunda kriz 

yönetimi anlayışından risk yönetimi anlayışına geçiş sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Günümüze kadar 15 havzanın Kuraklık Yönetim Planları, 23 havzanın ise Taşkın 

Yönetim Planları hazırlanmış olup, 2023 yılına kadar tüm havzalar için planların 

tamamlanması hedeflenmektedir. 

2016 yılında tamamlanan İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi ile 

iklim değişikliği senaryolarının yüzey ve yeraltı sularına etkisinin tespiti sağlanmış ve 

uyum faaliyetleri geliştirilmiştir. 25 havzanın tamamında, her bir havza özelinde 2100 

yılına kadar sıcaklık, yağış, su potansiyeli, su açığı/fazlası projeksiyonları ve uyum 

faaliyetleri önerileri üretilmiştir. Ayrıca, iklim değişikliğinin havzadaki kar yükü ve 

erimelerine etkisinin ve bu erimelerin akarsu akımlarındaki meydana getireceği 

değişimlerin tespit edilmesi maksadıyla “İklim Değişikliğinin Kar Erimelerine ve 

Akımlarına Etkisinin Değerlendirilmesi Projesi” 2019 yılı sonu itibarıyla 

tamamlanmıştır. 

Su kullanan sektörler (sanayi, tarım ve evsel kullanım) için su temin edilen 

kaynaklarda mevcut bütün tehlikeli kimyasalların envanteri yapılarak izlenmesi 

sağlanmıştır. 2014 yılında tamamlanan çalışmalar sonucunda tespit edilen 250 madde 

için Çevresel Kalite Standardı (sucul çevre ve insan sağlığını korumak için belirlenen su 

kalite kriteri) belirlenmiştir. Diğer taraftan canlı vücuduna alındığında hormonları taklit 

ederek hormonal sistemin çalışmasını etkileyen ve bloke eden endokrin bozucu 

kimyasallardan su kaynaklarımızda bulunan ve bulunması muhtemel olanların 

belirlenmesi maksadıyla 2016-2018 yılları arasında çalışmalar yürütülmüştür.  
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2015-2017 yılları arasında yürütülen AB projesi olan Türkiye’deki İçme Suyu 

Kaynakları ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi kapsamında Türkiye’de 

içme suyu amacıyla kullanan yüzey suyu kaynaklarından numuneler alınarak su kalitesi 

analizleri yapılmıştır. 287 yerüstü su kaynağı ve 193 içme suyu arıtma tesisi için yapılan 

analiz sonuçlarına göre su kaynaklarının genel kalitesi konvansiyonel arıtma gerektiren 

A2 sınıfında (fiziksel arıtma, kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir sular) 

olduğu ve arıtma tesislerinin içme suyu kaynağını arıtmaya uygun inşa edildiği tespit 

edilmiştir. 41 konvansiyonel, 5 biyolojik parametre ve ilk defa içme sularımızda 

bulunma ihtimali olan ve kanserojen özellik taşıyan 89 mikrokirletici için de analizler 

yapılmıştır. Analizler sonucunda tespit edilen 49 mikrokirletici için sınır değerler 

belirlenerek mevzuata aktarımı sağlanmış, "İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve 

Arıtılması Hakkında Yönetmelik" 06.07.2019 tarihli 30823 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanmıştır. Bu sayede mikrokirleticilerin sudaki varlığı belediyelerce izleme 

yapılarak takip altına alınmakta, suda bulunmaları durumunda gerekli arıtma sistemlerin 

kurulması için çalışmalar yürütülmektedir.  

İçme-Kullanma Suyu Havzası Koruma Planları, içme-kullanma suyu temin 

edilen veya edilmesi planlanan su havzalarının korunması, kirlenmesinin önlenmesi; 

kirlenmiş ise iyileştirilmesi maksadıyla yapılmaktadır. Her bir içme suyu havzası 

özelinde koruma planının Tarım ve Orman Bakanlığınca veya Bakanlığın 

koordinasyonunda ilgili kurumlar tarafından en geç 2023 yılına kadar hazırlanması 

hüküm altına alınmıştır. İçme-kullanma suyu havzası koruma planları hazırlanıncaya 

kadar, içme-kullanma suyu havzalarında 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı “İçme-

Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 

tedbirler alınmaktadır.  

Ayrıca, aynı Yönetmelik’in 4 üncü maddesinde içme suyu güvenliği planı ”İçme 

suyu güvenliğinin temini amacıyla; içme-kullanma suyunun temin edildiği yerüstü ve 

yeraltı su kütlesini ve beslenme alanını, su alma yapısını, isale hatlarını, arıtma tesisini, 

depoları ve dağıtım şebekelerini içerecek şekilde içme suyu temin ve dağıtım sisteminin 

bütününde su kalitesi ve miktarını olumsuz etkileyebilecek veya sistemin verimli bir 

şekilde çalışmasını engelleyebilecek tehlikelerin belirlenmesi, uygun bir risk analizi 

yöntemiyle tehlikelerin önceliklendirilerek gerekli tedbirlerin belirlenmesi, uygulanması 
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ve etkili olup olmadığının izlenmesini kapsayan plan” olarak tanımlan ve 6’ncı 

maddesinde “Tüketiciye ulaşan suyun kalitesi ve miktarını güvence altına almak için 

ihtiyaç duyulması halinde, idare tarafından içme-kullanma suyu havzası koruma planını 

da kapsayan içme suyu güvenliği planı hazırlanır. İçme suyu güvenliği planlarının 

hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık tarafından belirlenir.” denilmiştir.  

Diğer taraftan Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 

Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Su Ürünleri Üretiminin Geliştirilmesi 

Projesi” kapsamında, 81 ilimizde İl Tarım ve Orman Müdürlüklerince iç sular ve kıyısal 

alanlardan su numunelerinin alımı ve Bakanlık/Enstitü Laboratuvarlarında analizinin 

yaptırılması suretiyle “Alıcı Ortam İzleme Faaliyetleri” gerçekleştirilmektedir. 

Ülkemizde toplam 826 istasyonda yürütülen alıcı ortam izlemeleri; iç su alanlarından 90 

göl-gölet, 31 nehir-ırmak, 232 dere-çay, 128 adet baraj gölünde; denizel alanlardan 

Akdeniz’de, Ege Denizi’nde, Marmara Denizi’nde ve Karadeniz’de (toplam 65 adet 

istasyonda) gerçekleştirilmektedir.  

Alıcı Ortam İzleme Çalışmaları, su ürünleri ve su ürünlerinin yaşam alanlarının 

korunması ve sürdürülebilir kullanımının temini amacıyla yapılmaktadır. “Sıcaklık, 

Çözünmüş Oksijen, Koku, Renk” parametreleri açısından ölçüm ve değerlendirmeler 

arazide yerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüklerince; “pH, Elektriksel İletkenlik, Askıda 

Katı Madde, Amonyum İyonu, Nitrit İyonu, Nitrat İyonu, Kimyasal Oksijen İhtiyacı, 

Fekal koliform bakteri sayısı” analizleri Bakanlık Enstitü/Laboratuvarlarında 

yaptırılmakta, elde edilen analiz sonuçları Tarım Bilgi Sistemine 

(https://hbs.tarbil.gov.tr/) kaydedilerek değerlendirilmektedir. 

Öngörüde bulunulamayan doğa olayları (aşırı yağış, heyelan, taşkın, aşırı 

sıcaklık vb.) akarsular üzerine ekosistem tedbirleri alınmadan inşa edilen yapılar 

sebebiyle ve atıkların (evsel endüstriyel tarımsal) alıcı ortamlara karışması sonucu sucul 

canlı ölümleriyle karşılaşılabilmektedir. Su ürünlerinin de gıda ham maddesi olarak 

“sağlıklı ve güvenilir” olabilmesi için birtakım analizlerin yapılması şeklinde tedbirlerin 

alınması hedeflenmektedir. Su ürünlerinin kirletici kaynaklar, fiziko-kimyasal koşullar 

veya hastalık sebebiyle telef olduğu vakalarda, su ürünleri ile yaşam alanlarının 

korunması için Su ürünleri ölümlerinin yaşandığı yerlerden balık ve su numuneleri 

https://hbs.tarbil.gov.tr/
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alınarak Bakanlık / Enstitü laboratuvarlarında genel muayene, toksikolojik analiz 

(zehirlenme), suda fiziko-kimyasal analiz istenmektedir.  

İçme suyu güvenliği kapsamında “Gaziantep Kaynaktan Musluğa İçme ve 

Kullanma Suyu Güvenliği Planının Hazırlanması Projesi” çalışmaları 27.04.2021 

tarihinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce başlatılmıştır. Bu proje ile 

 Kaynaktan musluğa içme kullanma suyu güvenliği ve sürdürülebilirliğini 

tehdit edebilecek tehlikeleri ve riskleri belirlenerek, bu tehlike ve risklerle 

mücadele etmek için risk yönetim eylemleri oluşturulacaktır. Diğer bir deyişle, 

içme kullanma suyu tedarik sisteminin çeşitli bileşenlerinin, güçlü ve zayıf 

yönlerinin, içme kullanma suyuna ilişkin mevcut ve potansiyel tehditleri belirleyip 

karar alıcılara etkili bir risk yönetimi için gerekli analiz sonuçlarını sunmayı 

hedeflemektedir. 

 Gaziantep il merkezi için olağan ve olağanüstü durumlarda kaynaktan 

musluğa içme suyu güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak; gerekli teknik, yasal 

ve idari iyileştirmelerin yapılarak, içme-kullanma suyu güvenliğine kaynak teşkil 

edecek rehber doküman hazırlanacaktır. 

 Ülkemizde daha önce yapılmış bir su güvenliği değerlendirilmesi projesi 

bulunmamaktadır. Bu proje ülkemiz için ilk kısmi su güvenliği projesi olacaktır ve 

proje çıktıları diğer şehirler veya havzalarda gerçekleştirilecek olan su güvenliği 

değerlendirmesi projelerine rehber olacaktır. 

 

3.1.2 Mevzuat Çalışmaları 

“İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik” 

06.07.2019 tarihli 30823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmelik ile içme sularının güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak üzere belirlenen 

99 kalite parametresi, içme suyu arıtma tesisi giriş ve çıkışında büyükşehir belediyeleri 

ve DSİ tarafından izlenmektedir. 

“İçme Suyu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği” 07.03.2020 tarihli 31061 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile içme suyu arıtma 

tesislerinin tasarım esasları ve normları belirlenmiştir. 
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Tarım ve Orman Bakanlığı 2020/1 sayılı “İçme Suyu Arıtma Tesisleri Proje 

Onay Genelgesi” 07.05.2020 tarihinde yayımlanmıştır. Genelge ile yeni yapılacak içme 

suyu arıtma tesislerinin proses onayının usul ve esasları belirlenmiştir. 2000 m3/gün ve 

üzerinde kapasiteye sahip içme suyu arıtma tesislerinin avan proje (ön proje) onayı Su 

Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 

“Dezenfeksiyon Teknik Tebliği” 26.08.2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. Bu tebliğ, küçük yerleşim yerlerinde son kullanıcıya 

ulaşacak içme suyunun güvenliğinin sağlanması için dezenfeksiyon yönteminin 

seçilmesi, dezenfeksiyon işleminin doğru uygulanması ve etkin bir şekilde denetiminin 

sağlanması maksadıyla yayımlanmıştır. 

“İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik” 28.10.2017 

tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik 

ile içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan bütün yerüstü ve yeraltı 

suyu kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korunmasına ve iyileştirilmesine ilişkin 

usul ve esasları düzenlenmekte; yerüstü, yeraltı suları için koruma esasları ve koruma 

alanları belirlenmektedir. 

“İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik” 

12.10.2017 tarihli ve 30208 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu yönetmelik ile içme suyu temini ve dağıtım sistemlerinin planlanması, 

tasarımı, projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektedir. Yönetmelik, içme suyu iletim hatları, servis boruları, su depoları ve 

diğer üniteleri, bina haricindeki su dağıtım sistemleri ve elemanları için genel şartları, 

ürün standartları için genel şartları, montaj, saha testleri ve işletmeye alma şartlarını 

kapsamaktadır. 

“İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü 

Yönetmeliği” 08.05.2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile su kaynaklarının korunması ve verimliliğin 

arttırılması doğrultusunda, içme-kullanma suyunun etkin kullanılması ve israfının 

önlenmesi için içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının 

kontrolü sağlanmaktadır. 
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“İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü 

Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği” 16.07.2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan (Değişik: 23.09.2020 tarihli ve 31253 sayılı Resmi Gazete) tebliğ 

içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolü için 

alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 

“İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” 17.02.2005 tarihli ve 

25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 

yönetmelik ile insani tüketim amaçlı suların teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu ile 

suların kalite standartlarının sağlanması, kaynak suları ve içme sularının istihsali, 

ambalajlanması, etiketlenmesi, satışı, denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları 

düzenlenmektedir. 

“Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik” 11.02.2014 

ve 28910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 

yönetmelik ile ülke genelindeki bütün yüzeysel sular ve yeraltı sularının miktar, kalite 

ve hidromorfolojik unsurlar bakımından mevcut durumunun ortaya konulması, suların 

ekosistem bütünlüğünü esas alan bir yaklaşımla izlenmesi, izlemede standardizasyonun 

ve izleme yapan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanmasına yönelik 

usul ve esasları belirlenmektedir. 

“Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği” 30.11.2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (Değişik: 10.08.2016 tarihli ve 29797 sayılı 

R.G.). Söz konusu yönetmelik, yerüstü sular ile kıyı ve geçiş sularının biyolojik, 

kimyasal, fiziko-kimyasal ve hidromorfolojik kalitelerinin belirlenmesi, 

sınıflandırılması, su kalitesinin ve miktarının izlenmesi, bu suların kullanım 

maksatlarının sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde koruma kullanma 

dengesi de gözetilerek ortaya konulması, korunması ve iyi su durumuna ulaşılması için 

alınacak tedbirlere yönelik usul ve esasların belirlenmesine ilişkin düzenlemeler 

içermektedir. 

“Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında 

Yönetmelik” 07.04.2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik, iyi durumda olan yeraltı sularının mevcut 

durumunun korunması, yeraltı sularının kirlenmesinin ve bozulmasının önlenmesi ve bu 
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suların iyileştirilmesi için gerekli esasları belirleme amacına yönelik olarak başlıca 

yeraltı suyu kütlelerinin miktar ve kalitesinin ve kimyasal durumunun 

değerlendirilmesine, bunların kriterlerine ve eşik değerlerin belirlenmesine, tedbirler 

programına ve yeraltı suyu koruma alanlarına ilişkin hükümler içermektedir. 

“Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin 

Tebliğ” 26.02.2014 tarihli ve 28925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Bahse konu tebliğ ile göl, gölet ve baraj göllerinin ötrofikasyona karşı 

korunmasına ilişkin ilke ve esasları belirlenmektedir. 

“Yerüstü Su Kütleleri için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine ilişkin Tebliğ” 

21.07.2020 tarihli ve 31192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bahse konu tebliğ ile kıyı ve geçiş suları da dahil olmak üzere bütün yerüstü su 

kütlelerinin iyi duruma ulaşabilmesi için sağlanması gereken çevresel hedeflerin 

belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir. 

 

3.2 Su Güvenliği Modelleri, Karar Destek Sistemleri ve İzleme 

Su güvenliği tanımı ülkemizde ilk defa Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 

kapsamında hazırlanan Su Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu 

Raporu'nda yapılan tanımla resmiyet kazanmıştır. Rapora göre su güvenliği; “Bir 

toplumun içme, kullanma, sulama suyu temini ile enerji üretimi gibi amaçlar 

doğrultusunda ihtiyacı olan suya erişimini sürdürülebilme ve suyun olası zararlarından 

korunma yetkinliği” olarak tanımlanmıştır. Komisyon Raporu’nda bu tanımla beraber 

su güvenliği beraberinde yeterli ve sağlıklı içme-kullanma suyu temini ifadelerine de 

yer verilmiştir.  

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından su güvenliği 

yaklaşımı esasında, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 663 Sayılı Sağlık 

Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname gereğince içme-kullanma suyu, ambalajlı sular, kaplıca suları, yüzme 

havuzları ve yüzme suları ile ilgili denetleme ve izleme çalışmaları yürütülmekte ve bu 

kapsamda ilgili mevzuat gereği sahada numune alımları yapılmakta, laboratuvara 

gönderilmekte, laboratuvardan çıkan analiz sonuçlarının girildiği Çevre Sağlığı Bilgi 

Yönetim Sisteminde bütün bu süreçler elektronik ortamda izlenmektedir. 
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1980'lerden bu yana, temel insan gereksinimleri için kişi başına su kullanımını 

ölçmek ve karşılanmamış temel su ihtiyacını belirten eşikleri belirlemek için indeksler 

(göstergeler) geliştirilmiştir. “Su Stres İndeksleri” olarak bilinen bu indeksler arasında 

en bilinenleri Falkenmark (1989), Peter Gleick (1996), Ohlsson (2000) ve Shiklomanov 

(2003)’dur. Daha sonra, GWP (2000) tarafından “su güvenliği, karmaşık bütünsel su 

yönetimi kavramını kapsamakta ve kaynak koruması ile kullanımı arasındaki dengeyi 

ortaya koymaktadır” söyleminden yola çıkılarak bir takım küresel şirketler ve bazı 

bölgesel kuruluşlar tarafından su güvenliğinin nicelleştirilmesine dair kentsel, ulusal, 

bölgesel düzeyde veya havza ölçeğinde su güvenliği indeksleri geliştirilmeye 

başlanmıştır. Su güvenliğinin nicelleştirilmesinin kolaylaştırılması ve su güvenliği ile 

ilgili politika ve stratejilerin geliştirilmesi ve olası (yapısal/yapısal olmayan) tedbirlerin 

belirlenebilmesi açısından anlamlı araçlar olan indeksler kullanılmaktadır. Bu 

indekslerin geliştirilmesi için izlenecek metodoloji, uygulama ölçeği ve hangi alt 

indeksin (kalite, erişilebilirlik, üretkenlik, afet kontrolü, çevre koruma, farkındalık, 

yönetim, uyarlanabilirlik vb.) çalışmaya dahil edileceği ve nasıl ölçüleceği konusunda 

çeşitli kavramlar da ayrıca geliştirilmektedir. Hali hazırda su güvenliği hatta su 

güvensizliği derecesinin belirlenmesi için birçok farklı indeks bulunmakta ve 

geliştirilmeye devam edilmektedir.  

Zeitoun (2011), literatürde yer alan su güvenliği tartışmalarındaki temel 

eksikliklerin, su kaynaklarının yönetimine etki eden biyofiziksel ve sosyal süreçlerin 

ayrı ayrı değerlendirilmesinden kaynaklandığını belirtmiştir. Zeitoun, fiziksel kıtlık 

değerlendirme yöntemlerine gereksiz bir güven olduğunu; su kaynaklarının, sanki 

zamansal ve mekânsal farklılıklardan etkilenmediğini, güç ilişkilerinin kimin ne kadar 

su alacağına karar vermediğini, su güvenliği enerji, gıda, iklim, ulusal ve insan 

güvenliğinden bağımsızmış gibi izole olarak ele alındığını iddia etmektedir. Bu nedenle, 

Zeitoun (2011), su ile ilişkili güvenlik alanlarının bütünsel bir anlayışını sağlayan 

'Ulusal Su Güvenliği Ağı'nı tasarlamıştır. Başka bir ifadeyle, “Ağ” su güvenliği ile diğer 

altı güvenlik (ulusal, insan, gıda, enerji, iklim ve su kaynakları güvenliği) arasındaki 

bağlantıya odaklanmaktadır.  

Zeitoun (2011), “Sürdürülebilir su güvenliğinin, birden fazla mekânsal düzeyde 

bir sosyoekonomik ve politik güçler ağı içinde oynanan, ilgili güvenlik alanlarının 
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karşılıklı bağımlılıkları arasındaki eşitlik ve denge derecesinin bir fonksiyonu” 

olduğunu ileri sürmektedir. Ayrıca “Ağ”da su kaynaklarının fiziksel ve sosyal 

süreçlerinin birlikte düşünülmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Şekil 3.1’de Ulusal Su 

Güvenliğinin Küresel Ağ diyagramı yer almaktadır. 

 

Şekil 3.1 Ulusal su güvenliğinin küresel ağı 

3.3 İçme Suyu Direktifi 

Avrupa Birliği tarafından ilk olarak 3.11.1998 tarihinde yayımlanan ve 2003, 

2009 ve 2015 yıllarında gerekli ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenen 98/83/EC sayılı 

İnsani Tüketim Amaçlı Suların Kalitesi Hakkında Direktif, güncel bilimsel çalışmalar 

doğrultusunda revize edilerek 16.12.2020 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından 

kabul edilmiş ve 12.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Üye Devletler, içme suyu 

mevzuatlarını revize İçme Suyu Direktifine göre 2 yıl içerisinde uyumlaştırmak 

zorundadır. 

İçme Suyu Standartları: Söz konusu direktifin içme suyu standartlarında ise parametre 

ilavesi, sınır değerlerde düzenleme ve parametre çıkarma olmak üzere üç tür değişiklik 

yapılmıştır. Buna göre:  

 İçme suyu standartlarına 8 yeni parametre eklenmiştir. Bu parametreler: Bisfenol 

A, Klorat, Klorit, Haloasetik Asitler, Mikrosistin-LR, Toplam PFAS (Toplam 

per ve polifloroalkil maddeler), PFAS (insani tüketim için zararlı olduğu 

değerlendiren per ve polifloroalkil maddeler), Uranyum (Tablo 3.1). 
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 İçme suyu standartlarında bulunan 5 parametrenin 3’ünün sınır değeri 

gevşetilmiş (Antimon, Bor, Selenyum), 2’sinin sınır değeri (Krom ve Kurşun) 

ise 15 yıllık bir geçiş süresi verilerek sıkılaştırılmıştır (Tablo 3.2). 

 Radyoaktivite göstergesi olan 2 parametre; trityum ve toplam gösterge dozu 

direktiften çıkarılmıştır.  

Direktifin içme suyu standartlarında yapılan bu değişikler doğrultusunda Sağlık 

Bakanlığı’nın uhdesinde bulunan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te 

güncelleme yapılması gerekecektir. Sağlık Bakanlığı içme suyu standardı olarak 

doğrudan bu parametre ve sınır değerleri alıp yönetmeliğine ekleyebilecektir.  

Ayrıca, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan İçme Suyu Temin Edilen 

Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik parametrelerinde güncelleme 

yapılması gerekecektir. Ancak, halihazırda söz konusu 8 parametreden Mikrosistin-LR 

için A1-A2-A3 sınır değerleri bulunmakta olup ikinci bir parametre olarak Haloasetik 

Asitlerin direktifte atıfta bulunan 5 bileşeninden 3’ü için A1-A2-A3 sınır değeri 

bulunmaktadır.  

Su Güvenliği Planları: Yeni direktif musluk suyunun kalitesini kaynaktan musluğa 

kadar korunması için su toplama alanı, su çekimi, işleme, depolama ve uygunluk 

noktasına kadar tüm tedarik zincirini kapsayan eksiksiz bir risk temelli su güvenliği 

yaklaşımı getirilmesini esas kılmıştır. Buna göre:  

 İçme suyu kaynaklarında risk yönetimi için: içme suyu havzalarının 

belirlenmesi, haritalandırılması, arazi kullanımı, akış yönü belirleme çalışmaları, 

su kaynaklarına baskıların belirlenmesi, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının 

kalitesinin belirlenmesi ve risk yönetimi için tedbirlerin belirlenmesi ve tedbir 

programlarının uygulanması sağlanacaktır.  

 İçme suyu temin sistemlerinde risk yönetimi için: su temin sistemlerindeki 

sızıntı, girişim ve saldırı gibi tehlikelerin belirlenmesi, operasyon izleme programı 

dahilinde isale hattının izlenmesi ve su ile temas eden materyallerin, filtrelerin 

uygun nitelikte olması sağlanması hedeflenmiştir.  

 İçme suyu dağıtım sistemlerinde risk yönetimi için: dağıtım sisteminde 

kullanılan malzemeler ile ilgili insani tüketim amaçlı suyun musluktaki kalitesini 

etkileyip etkilemeyeceği konusunda potansiyel riskler belirlenmesi, riskli 
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belirlenen noktalarda mevzuatta belirlenen parametreler ile Legionella (<1000 

KOB/L) ve kurşun (10 µg/L) parametrelerinin risk oluşturabilecek noktalarda 

izlenmesi istenmektedir.  

Üye devletler tarafından 6,5 yıl içerisinde 12.07.2027 tarihine kadar içme suyu 

havzalarının risk değerlendirilmesi yapılacak, 8 yıl içerisinde 12.01.2029 tarihine kadar 

da içme suyu temin ve dağıtım sistemlerinde risk değerlendirilmesi yapılacak ve 6 

yıldan uzun olmayan düzenli aralıklarla gözden geçirilerek gerektiğinde 

güncellenecektir. 

İçme ve Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik 

kapsamında ülkemizde içme suyu havzalarını korunması yönünde içme suyu havzaları 

için özel hüküm belirleme çalışmaları yapılmakta olup, İçme suyu kaynaklarında risk 

yönetimi açısından yeni direktifin hükümleri açısından revize edilmelidir.  

İçme suyu isale hatlarında ve dağıtım şebekelerinde risklerin belirlenmesi ve 

yönetimi konusunda çalışma yapma ihtiyacı bulunmakta, yerel yönetimlerin bu yöndeki 

çalışmalarının desteklenmesi gerekmektedir. İçme suyu dağıtım sistemlerinde risk 

yönetimi açısından İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının 

Kontrolü Yönetmeliği’nin revize edilmesi gerekmektedir.  

Ülkemizde Su Güvenliği Planlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları 

belirleyecek bir mevzuatın Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce hazırlanıp yayımlanması 

gerekmektedir. 

İzleme Programları: Yeni Direktife göre farmasotikleri, endokrin bozucu kimyasalları 

ve mikroplastikleri ve Su Çerçeve Direktifi ve Çevresel Kalite Standardında yer alan 

parametreleri içerecek şekilde izleme listesinin oluşturulması ve belirli periyotlarla 

güncellenmesi gerekmektedir. Direktif yürürlüğe girdikten 1 yıl sonra ilk izleme listesi 

oluşturulacak ve sınır değerleri belirlenen endokrin bozucu kimyasallar olan Beta-

estradiol ve Nonilfenol ilk izleme listesinde yer almalıdır (Tablo 3.3).  

Ülkemizde izleme programları Su Çerçeve Direktifini ve Yerüstü Su Kalitesi 

Yönetmeliği’ndeki ÇKS standartları belirlenmiş maddeler üzerinden belirlenmekte olup 

söz konusu endokrin bozucu kimyasalların ve mikroplastikler gibi parametrelerin de 

ülkemizin izleme programlarına alınması için Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce 

çalışmaları devam etmektedir. 
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Su Kayıp Kaçakları: Üye devletlere kayıp-kaçak seviyelerini ve kayıp-kaçakların 

azaltılmasındaki gelişme potansiyelini, altyapısal kayıp-kaçak-sızıntı indeksi (ILI) 

derecelendirme yöntemi veya başka bir uygun yöntem kullanılarak değerlendirilmesini 

yapma ve değerlendirmenin sonuçlarını 5 yıl içerisinde Komisyona iletme yükümlülüğü 

getirilmiştir. Komisyon, 7 yıl içerisinde kayıp kaçaklar için bir eşik belirleyerek 

devletlerin su tasarrufu yetki devri yapmasını istemekte olup üye devletlerin 

değerlendirmelerine dayanarak “Avrupa Birliği ortalama kayıp-kaçak oranı”nı taslak 

haline getirilecektir. Devredilen tasarrufta belirtilen eşiği aşan kayıp-kaçak oranına 

sahip Üye Devletler, kayıp-kaçak oranlarını azaltmaya yönelik önlemleri içeren bir 

eylem planını Komisyona sunacaktır.  

Ülkemizde Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce su kayıp kaçakları konusunda 

yapılan çalışmalar direktif ile uyumludur.  

İçme Suyuna Temas Eden Malzemeler: İnsani tüketimine yönelik suyla temas eden 

malzemeler için (kaynakta, arıtma, depolama, tüketim için dağıtım aşamalarında 

kullanılan malzemeler) belirli minimum hijyen gereksinimleri formüle edilecek ve 

malzemelerin yanı sıra test ve seçim prosedürleri belirleneceği "Avrupa Pozitif Listesi” 

hazırlanacaktır.  

Ülkemizde İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te içme suyuyla 

temas eden malzemeler ile ilgili hüküm bulunmakta olup bu minvalde ilgili çalışmaların 

Sağlık Bakanlığınca takibinin yapılması gerekmektedir.  

Bilgilendirme: Tüketicilerin bilgilendirilmesi ise ilgili olarak direktifin eski halinde 

içme suyu kalitesine dair bilgilendirme raporları hazırlama yükümlülüğü var iken, 

revize yönetmelik ile verimlilik ve kayıp-kaçak oranları açısından su sisteminin genel 

performansı, su tedarikçisinin su kaynağının mülkiyet yapısı, su tarifesine ilişkin 

bilgiler ve tüketici şikâyetleri ile ilgili bir özet ve istatistiklerin hazırlanması 

istenilmektedir.  

Ülkemizde İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te 

bilgilendirmeye ilişkin hüküm bulunmakta olup yeni ilave eden konularda da Sağlık 

Bakanlığınca ilgili yönetmelikte güncelleme yapılması gerekecektir.  
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Tablo 3.1 İçme suyu standartlarına yeni eklenen parametreler 

No Parametre Revize Direktif  

Sınır Değeri (µg/L) 

Yönetmelik A1 

Sınır Değeri (µg/L)* 

1 Bisfenol A 2,5 - 

2 Klorat 250 - 

3 Klorit 250 - 

4 Haloasetik 

Asitler (HAA5) 

60 

(CAA, DCAA, TCAA, 

BAA, DBAA) 

Kloroasetik asit (CAA) - 0,1 

Dikloroasetik asit (DCAA) - 0,1 

Trikloroasetik asit (TCAA) - 0,1 

5 Mikrosistin-LR 1 1 

6 Toplam PFAS  0,50 

(per ve polifloroalkil 

maddelerinin toplamı) 

- 

7 PFAS 0,10  

(İnsani tüketimde 

zararlı olduğu 

düşünülen per ve 

polifloroalkiller) 

- 

8 Uranyum 30 - 

 

Tablo 3.2 Sınır değerleri güncellenen içme suyu standartları  

No Parametre Eski Direktif 

Sınır Değeri** 

(µg/L)  

Revize Direktif 

Sınır Değeri  

(µg/L)  

Yönetmelik A1 

Sınır Değeri* 

(µg/L)  

1 Antimon 5 10 5 

2 Bor 1000 1500 1000 

3 Krom 50 25 50 

4 Kurşun 10 5 10 

5 Selenyum 10 20  10 

 

Tablo 3.3 İzleme listesine eklenen parametreler ve limit değerleri 

No Parametre Revize Direktif  

Sınır Değeri (µg/L)  

Yönetmelik A1  

Sınır Değeri (µg/L)* 

1 Beta-estradiol 0,001 - 

2 Nonilfenol 0,3 - 

* İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik sınır değerleri. 

** İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte aynı sınır değerler mevcuttur. 
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3.4 Su-Gıda-Enerji Bağlamında Güvenlik 

Su, enerji ve gıda ekosistemlerinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceği zamanla 

genel kabul görmüş ve bunun en büyük yansıması olarak her üç kavram da Birleşmiş 

Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları içerisinde yer almaktadır. 

Su Güvencesi; 2018 yılı Birleşmiş Milletler Su Gelişim Raporu’na göre 2025 

yılında yaklaşık 2,1 milyar insanın mutlak su kıtlığı koşullarında ve dünyanın üçte 

ikisinin su kıtlığı çeken alanlarında yaşayacağı bilinmektedir. 2,2 milyar insan güvenli 

içme suyuna ve bu rakamın yaklaşık iki katı insan da güvenli sanitasyona 

erişememektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaç 6 “herkes için güvenli su kaynaklarına 

ve sanitasyona erişim sağlama”yı amaçlamaktadır.  

Enerji Güvenliği; günümüzde her 10 kişiden 9’unun elektriğe erişimi olmakla 

birlikte hizmet alamayan nüfus 789 milyon ve bu nüfusun 548 milyonu Sahraaltı 

Afrikası’nda yaşamaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaç 7 “tüm toplumlar için 

erişilebilir temiz enerji”yi hedeflemektedir.  

Gıda Güvencesi; günümüzde dünya için yeterli gıda üretimi olsa bile açlık ve 

yetersiz beslenme büyük bir sorun olmaya devam etmektedir. Dünyada 2 milyar insanın 

besleyici, düzenli gıdaya erişimi bulunmamaktadır. 800 milyondan fazla kişi ise açlık 

çekmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaç 2 “tüm dünyada sıfır açlığı” 

hedeflemektedir. 

Nüfus artışına bağlı olarak artan su ihtiyacı, su politikalarının bütünsel analiz 

ihtiyacını doğurmaktadır. Su, enerji ve gıda birbirleriyle çok yakın ilişki içindedir ki 

buna bağlı olarak bir sektörde olan değişim diğer sektörleri de etkilemektedir. Su 

üzerinde gıda ve enerji sektörlerinin oluşturduğu rekabet, gerek ülkeler ekonomisini ve 

gerekse küresel ekonomiyi doğrudan etkilemektedir. Bu durum Su-Enerji-Gıda (SEG) 

Bağlantısı olarak açıklanmaktadır (WEF Nexus: Water- Energy-Food Nexus). Su, enerji 

ve gıda arasındaki bağlantı eskiden beri var olsa da ilk kez Bonn 2011 Nexus 

Konferansı’nda kavramsallaştırılmıştır (Mahlknecht, Bravo, Loge, 2020). Tanıma göre 

SEG Bağlantısı “insanların refahı için su, enerji ve gıda güvenliğinin sağlanmasında, 

birbirlerine olan bağımlılıklarına vurgu yapan bir yaklaşım; birbirleriyle rekabet eden 

su, toprak ve enerji kaynaklarının kullanılması arasındaki sinerjileri ve adil seçenekler 

oluşturabilmek için kontrollü müzakereler” olarak ifade edilmektedir. Terminolojiye 
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yeni giren bir kavram gibi görünse de esasında arkasındaki bazı ilkeler asırlar öncesine, 

insanlık tarihinde tarımın yükselişine kadar gitmekte ve kavramın temeli entegre su 

kaynakları yönetimine dayanmaktadır. 2008 yılındaki gıda fiyatları krizi sırasında, 

“iklim değişikliğine, sosyal değişime, küreselleşme, artan eşitsizlik ve toplumsal 

hoşnutsuzluğa tepki olarak” SEG kavramı öne çıkmıştır. Bu kavram ilk olarak hükümet 

veya sivil toplum kuruluşlarından (STK) değil, çok uluslu şirketlerden çıkmıştır. O 

zamandan beri de diğer uluslararası kuruluşlar ve hatta bazı hükümetler tarafından, 

önemli bir yönetim sistemleri geliştirme ve değerlendirme aracı olarak benimsenmeye 

başlamıştır.  

1911’de doğa bilimci John Muir ”Doğada herhangi bir şeyi kendi başına 

seçmeye çalıştığımızda onu evrendeki diğer her şeye bağlı buluyoruz” ifadesinde 

bulunmuştur. Yaklaşık yüzyıl sonra gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’nun bir 

toplantısında aynı kavram tartışılmış ve “Dört yüz üst düzey karar alıcı kıtlık, terörizm, 

eşitsizlik, hastalık, yoksulluk ve iklim değişikliği dâhil olmak üzere küresel istikrara 

yönelik sayısız tehditleri sıralamıştır. Yine de her bir farklı gücü ele almaya 

çalıştığımızda, hepsinin tek bir evrensel güvenlik riskine bağlı olduğunu gördük; Temiz 

Su” ifadesi kullanılmıştır.(Simpson ve Jewitt, 2019). 

İklim değişikliği; yağış rejiminde değişiklik, sıcaklık artışı, kuraklık, doğal 

afetler gibi olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Bütün bu olumsuz etkiler su 

kaynaklarına miktar ve kalite yönlü baskı oluşturmakta, tarımda verimlilik ve büyüme 

oranları üzerinde önemli bir tehdit oluşturmakta ve enerji üretim potansiyelimizi ve 

enerji ihtiyaçlarımızın değişmesine sebep olmakta, iklim değişikliğine bağlı su 

döngüsüne yönelik değişiklikler ise su gücünden üretilen enerjiyi etkilemektedir. İçme 

suyu, balıkçılık, sulu tarım özetle gıda üretimimiz suya bağlıdır. Su aynı zamanda enerji 

kaynağımızdır. Hidroelektrik enerji üretimi, biyoyakıtlardan enerji üretimi, nükleer 

santrallerin soğutulması su kaynakları kullanılarak yapılmaktadır. Enerji, tarımda suyun 

pompalanması, suyun dağıtımı, atıksu arıtımı ve gıda zincirindeki ulaşımın 

sağlanmasında kullanılmaktadır. Tarım ve tarım tedarik zinciri, dünya çapında enerji 

kullanımının %30’unu oluşturmaktadır. Tarım hâlihazırda gelişmekte olan ülkelerde 

%70’e varan su kullanım oranıyla dünyada en çok su kullanılan sektördür. 
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Tarımsal aktiviteler büyük ölçüde iklime dayanır. Sıcaklık ve CO2 seviyesindeki 

artış bazı yerlerde mahsul verimini azaltırken bazı yerler için ise arttırabilmektedir. 

Ancak, verim artışı için, topraktaki besin seviyesi, su miktarı gibi koşulların da 

sağlanması gerekir. Çiftçilerin bu koşulları sağlaması kuraklık veya sel-taşkın gibi aşırı 

iklim olaylarına bağlı olarak her geçen gün zorlaşmaktadır. Zorlaşan bu koşullarda gıda 

güvenliği riski ortaya çıkmaktadır. Genel olarak, iklim değişikliği, geçmişte yaptığımız 

şekilde aynı yerlerde aynı ürünleri yetiştirmeyi zorlaştırabilir. İklim değişikliğinin 

etkilerinin, tarım uygulamaları ve teknolojideki değişiklikler gibi, tarımsal üretimi 

etkileyen diğer gelişen faktörlerle birlikte dikkate alınması gerekir. İklim değişikliği, su, 

gıda ve enerji güvenliğine tutarlı ve bütüncül bir politika yaklaşımını gerektirmektedir. 

İklim değişikliği ve kıt kaynaklar için rekabetle karşı karşıya kalan tüm gıda sisteminin 

kendini dönüştürmesi ve kaynak açısından daha verimli hale gelmesi, öte yandan da 

sera gazı emisyonları dahil olmak üzere çevresel etkilerinin kesintisiz bir şekilde 

azaltması gerekmektedir. Özellikle su kısıtı olan yerlerde su tüketimi ihtiyacı az olan 

bitki seçiminin yapılması teşvik edilmelidir. Zirai kimyasallara bağımlılığımızı 

azaltırken verimi artırmalı, atık gıdayı azaltmalı ve sera gazı bakımından yoğun 

gıdaların tüketiminin azaltılmasının teşvik edilmesi önem arz etmektedir. 

Teknoloji, su sektöründe karşılaşılan sorunlara nihai olarak çözüm bulamasa da 

bazı konularda ilerleme sağlanmasına yardımcı olabilmektedir. Günümüzde birçok 

firma kendilerine, su, enerji ve tarım ekosistemi bağlamında yaşanan sorunlara çözüm 

bulmak için çalışma alanı açmıştır. Yapay zeka, akıllı tarım uygulamaları ve bitki bazlı 

ürünlerin üretilmesi gibi alanlarda çalışan çok sayıda girişim mevcuttur. Örneğin, deniz 

suyunun potansiyelinin kullanılması üzerine akıllı teknolojilerin desteğiyle tuzlu su 

kaynaklarını kullanarak tarım yapılması; bitki bazlı ürünlerin (örneğin, bezelye ya da 

fasulye proteininden bitki bazlı süt) üretilmesi ve böylelikle iklim değişikliği, çevresel 

sorunlar ve artan gıda talebine karşı bir alternatif oluşturulması; ekinlerin gelişim 

durumları da dâhil akıllı tarım yöntemlerini uygulayarak çevreye daha az zararlı 

tarımsal üretim süreçlerinin geliştirilmesi, SEG bağlantısında karşılaşılan sorunlara 

nihai olarak çözüm bulamasa da bazı konularda ilerleme sağlanmasına yardımcı 

olabilmektedir. 
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3.5 Su ve Atıksu Altyapı ve Su Kaynaklarının Risk Değerlendirmesi, Kimyasal, 

Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Risk Değerlendirme 

 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer kelimelerinin baş harflerinden 

oluşan KBRN geniş bir spektruma sahip ve pek çok faklı disiplinle ilişkili bir konudur. 

Kimyasal ve biyolojik saldırıların antik çağlardan beri uygulandığı bilinmekte olup, 

Asurluların düşmanlarının su kaynağını zehirli bir mantar olan çavdarmahmuzu (ergot) 

kullanarak zehirlemeleri konu ile ilgili en eski örneklerdendir. Sadece kimyasal ve 

biyolojik tehditler değil, radyoaktif maddeler ve nükleer tehditler de risk 

değerlendirmesi konusunda önem teşkil etmektedir. 

KBRN konusundaki yasal düzenlemelerden 03.02.2017 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayımlanan ve 01.10.2020’de güncellenen Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik 

ve Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği’nde 17 paydaş̧ kurum 

tanımlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı; yurt içinde veya yurt dışında meydana gelip 

ülkemizi etkileyebilecek kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikelere 

karşı insan sağlığı ve çevreye yönelik zararın önlenmesi veya en aza indirilmesi için 

ilgili kurum ve kuruluşların ve sivil asker iş birliği çerçevesinde de Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin olay öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin görev ve sorumlulukları ile gerekli 

iş birliği ve koordinasyonun esaslarını belirlemektir. Yönetmelik kapsamında su ile 

ilgili, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına: 

 KBRN olaylarının çevresel etkilerinin tespit edilmesi ve izlenmesi amacıyla 

çevresel unsurlardan (toprak, hava, su kaynakları ve benzerlerinden) numune 

alınmasını, alınan numunelerin güvenle ilgili birimlere sevk edilerek analizlerin 

yaptırılmasını sağlamak ve analiz sonuçlarına yönelik olarak Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığına ve ilgili diğer kurumlara bilgi vermek; 

 

Tarım ve Orman Bakanlığına: 

 Tarım alanları, bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri ve gıda üretim sistemleri, su 

kaynakları ile orman ekosistemi ve fidanlık alanlarında, KBRN olayından 

kaynaklanabilecek kirliliğin tespit edilmesi ve izlenmesini gerçekleştirmek, bu 

amaçla tarım alanlarından, meralardan, hayvanlardan, su ürünleri istihsal 
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sahalarından, gıda, tohum, gübre ve yem stoklarından, bitkisel üretim, hayvancılık 

ve gıda üretim sistemlerinden, ormanlardan, su kaynaklarından numune alınması ve 

numunelerin güvenli bir şekilde ilgili birimlere sevk edilerek analizlerinin 

yapılmasını sağlamak ve analiz sonuçlarına yönelik olarak Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığına ve ilgili diğer kurumlara bilgi vermek, 

 Riskli bölgelerdeki kirlenme ihtimali bulunan kıta içi yer üstü ve yer altı su 

kaynaklarının kullanılmaması için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak 

gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, KBRN olayı meydana gelmesi durumunda 

gerekli çalışmaları yürütmek, 

 Açık su kaynaklarının kirlenme nedeniyle kullanılamaması durumunda, yöredeki 

yer altı su kaynaklarını tespit etmek ve gerektiğinde kullanıma arz edilmesini 

sağlamak; 

Valiliklere: 

 Kirlenme ihtimali bulunan açık su kaynaklarının, meraların ve tarım arazilerinin 

kullanılmaması, kirlenme olması durumunda ise iyileştirme faaliyetleri için Tarım 

ve Orman Bakanlığı Bölge ve İl Müdürlükleri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

tarafından gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak görevi verilmiştir. 

 

Konu ile ilgili Gaziantep ilinde T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğü tarafından “Gaziantep Kaynaktan Musluğa İçme ve Kullanma Suyu 

Güvenliği Planının Hazırlanması Projesi” kapsamında içme kullanma suyu sisteminin 

kimyasal-biyolojik-radyolojik-nükleer (KBRN) saldırılara karşı hassasiyetinin 

değerlendirilmesi, kaynaktan musluğa risklerin karakterize edilmesi ve acil durum 

eylem planı hazırlanması hedeflenmektedir. 

 

3.6 Su ve Sağlık 

Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile gıda 

maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, 

saklanması ve pazarlanması amacıyla kullanılan, kaynağına bakılmaksızın, orijinal 

haliyle ya da arıtılmış olarak ister kaynağından isterse dağıtım ağından temin edilen ve 

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik'te belirtilen parametre değerlerini 
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sağlayan ve ticari amaçlı satışa arz edilmeyen sular içme-kullanma suyu olarak 

tanımlanmaktadır.  

İçme kullanma sularının izlenmesi ve denetimi çalışmaları Sağlık Bakanlığı, 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından AB içme suyu direktifi (98/83/EC) 

doğrultusunda uyumlaştırılan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’e 

göre yürütülmektedir. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü uhdesinde bulunan "İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması 

Hakkında Yönetmelik" ile içme suyu arıtma tesisinin hem girişinde ve hem de çıkışında 

belli aralıklarla kalite ölçümü yapılarak, arıtma tesisinin takibinin güvenli şekilde 

yapılması sağlanmaktadır. 

İçme kullanma suyunun tüketiciye temiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasından 

yerel idareler sorumludur. Sağlık Bakanlığı tüketime verilen içme kullanma sularının 

temiz, sağlıklı ve güvenli olup olmadığını düzenli yapılan izleme çalışmaları ile takip 

etmektedir. Bu konudaki çalışmalar yerel idarelerle işbirliği içinde sürdürülmektedir. 

Yerel idareler tarafından şebekeler aracılığı ile tüketime verilen içme kullanma 

sularının düzenli analizlerinin yaptırılması ve dezenfeksiyonunun sağlanması gereklidir. 

Suyun kesintisiz bir şekilde klorlanarak tüketime verilmesi halk sağlığının korunması 

açısından önemlidir. 

 Ancak, su sistemlerinde ortaya çıkan arızalar, bakım ve onarım çalışmaları, 

bazen de su yetersizliği nedeni ile zaman zaman mecburi su kesintileri olabilmektedir. 

Bu durumda kaynağı bilinmeyen sular kesinlikle kullanılmamalıdır. Buna ek olarak: 

 Kişisel temizlik ve el temizliğinin yapılmaması dışkı-ağız yolu ile yayılan 

hastalıklara neden olabilmekte, bit ve uyuz salgınlarına yol açabilmektedir. 

 Tankerle izinsiz taşınan sulara etkin dezenfeksiyon yapılamadığından bu sular 

asla içilmemeli ve bu suyu taşıyan kişiler yetkili kuruluşlara bildirilmelidir. 

 Su kesintilerinde özellikle çocuklar ve yaşlıların ishalli hastalıklara yakalanması 

durumunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. 

 Evlerde yıkanma, çamaşır, bulaşık, genel temizlik vs. için kullanılan suların da 

içme suyu niteliğinde olması gerektiği unutulmamalıdır. 
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 Su kesintisinden sonra gelen ilk suyun kirli olma olasılığı yüksek olup sağlık 

açısından risk teşkil etmektedir. Suyun bulanıklığı gidene kadar ortalama 3 ‐ 5 

dakika akıtılmalıdır. 

 Musluklardan akan sular, büyük ölçüde bina içi depo ve tesisatlardan 

kirlenmektedir. Depo temizliğine dikkat edilmeli ve bina içi depolar yılda en az 

bir kez temizlenmelidir. 

 

3.7 Belediyeler ve Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Su Hizmetleri SCADA 

sistemleri güvenliği 

SCADA “Supervisory Control And Data Acquisition” kelimelerinin baş 

harflerinden oluşturulmuştur. Dilimize “Danışmalı Kontrol ve Veri Toplama Sistemi” 

veya “Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi” olarak çevrilmiştir. SCADA sistemleri 

geniş alana yayılmış tesislerin tek bir merkezden bilgisayar, cep telefonu veya tablet 

gibi cihazlarla izlenebildiği bir yazılımdır. 

SCADA sistemleri sayesinde tesisteki tüm veriler (tank ve havuz seviyeleri, 

kimyasal seviyeleri, ekipmanların çalışma durumları vb.) izlenebilir. Bunun dışında 

tesisteki tüm ekipmanlar tek tek ve otomatik konumda birbiriyle ahenk içinde 

çalıştırılabilir. Gerekli durumlarda giriş su parametrelerinin değişmesi halinde uzaktan 

bağlanma özelliği ile uygulayıcı şirket sistem ayarlarında değişiklik yapabilir. Tesise 

eklenecek sensörler ve ölçüm cihazları yardımı ile tesisteki kimyasalların durumu, 

arıtılan su miktarı (anlık, günlük, aylık, yıllık), elektrik tüketimi ve su analiz değerleri 

takip edilebilir. Bu verilerden mali değerleri girilerek arıtılan su miktarı başına maliyet 

değerleri ortaya çıkarılabilir. Ayrıca, bu veriler anlaşır şekilde belirli sunucularda 

saklanarak, internette bir siteye yazılabilir. 

Atıksu arıtma tesislerinde sistemsel olarak gelen bilgilerin ve değişkenlerin tek 

bir yerde toplanması ve ani müdahale ile işletme problemlerinin giderilmesine katkı 

sağlamaktadır.  

SCADA sisteminin belki de en değerli yararı tesisle ilgili çalışmayı engelleyen 

veya kazaya sebebiyet verebilecek durumları e-posta veya kısa mesaj yoluyla ilgili 

kişilere bilgi verebilmesidir. Bu bilgilerle sahada olan birçok olaya hâkim olunabilir. 

Arıtma tesisinde gelecek bir mesaj ile ilgili kişi mesai dışında olsa bile anında müdahale 
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edebilecek gerekli düzeltmeyi yapabilecek ya da tesise birini yönlendirip problemi 

giderebilecektir. SCADA sistemlerinin genel bir şematik yapısı Şekil 3.2’de 

görülmektedir. 

 

Şekil 3.2 Örnek bir SCADA sistemi 

SCADA sistemleri; yerel veya uzak endüstriyel proseslerin kontrolü, gerçek 

zamanlı verileri izlemek toplamak ve işlemek, sensör gibi cihazlarla doğrudan etkileşim 

ve olay kayıtlarını tutmak gibi servisleri sunan yazılım ve donanım tabanlı endüstriyel 

denetim sistemleridir. SCADA sistemleri kritik altyapıları denetleme işlemini 

gerçekleştirdikleri için siber saldırılardan korunmaları büyük önem taşımaktadır. 

SCADA Sistemlerine Uygulanabilecek Güvenlik Çözümleri: 

 SCADA sistemine özel güvenlik politikaları oluşturmak ve uygulamak,  

 Kritik iletişimin en güvenli katmanda gerçekleşmesini sağlayacak şekilde katmanlı 

bir ağ topolojisi uygulamak, 

 Kurum ve SCADA ağları arasında mantıksal bir bölümleme uygulamak,  

 Kurum ve SCADA ağları arasında doğrudan trafiği önlemek için DMZ ağ 

mimarisini uygulamak, 

 Kritik bileşenlerin yedekli olduğunu ve yedekli ağ içerisinde olduğunu denetlemek, 

 SCADA’nın çalışma sistemini bozmayacak şekilde kullanılmayan port ve 

servislerin engellenmesi, 
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 SCADA ağ ve cihazlarına fiziksel erişimi kısıtlamaktır. 

 Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce “Milli Su 

Yönetimi Sistemi (MSYS) Oluşturulmasına Yönelik Fizibilite Çalışması” yapılmıştır. 

Su kaynaklarımızın havza bazında miktar ve kalite olarak bütüncül yönetimini sağlamak 

maksadıyla; su kaynaklarında miktar ve kalitenin sürekli izlenmesi, çevresel altyapılar 

dâhil bütün altyapıların takibi ve kontrolü, su tahsislerinin ve kuraklığın yönetimi, 

taşkın kontrolü ve diğer bütün su kullanımlarının kontrolü ve müdahale edilmesini 

sağlayacak sistemin kurulması hedeflenmiş ve Seyhan Havzası pilot havza olarak 

seçilmiştir. 

 Seyhan havzasında su tüketen 5 ana sektör bulunmaktadır. Bunlar başta içme-

kullanma suyu ve çevresel akış sektörleri olmak üzere, tarım sanayi ve enerji sektörü 

olarak sıralanmaktadır. İçme ve kullanma suyu tahsisi arıtma tesislerinden belediyeler 

tarafından yapıldığı için SCADA sistemi ile izlenmektedir. Ancak, özellikle kırsal 

alanlarda kalan bazı içme suyu kuyu ve kaynakları belediyeler tarafından izlenmediği 

için bu proje kapsamına alınmıştır.  

 Yapılan saha çalışmaları sonucunda ziyaret edilen HES’ler ve sanayi tesislerinde 

de kullanılan suyun SCADA sistemi ile izlendiği tespit edilmiştir. Bu sebeple, havzada 

kullanılan suyun izlenebilmesi amacıyla belediyelerin, HES’lerin ve sanayi tesislerinin 

SCADA sistemlerinin kurulması planlanan MSYS’ne bağlanması planlamaktadır. 

 Havzada su tüketiminde en yüksek paya yaklaşık %90 ile tarım sektörü sahiptir. 

Bu sebeple suyun yönetilebilmesi için tarım sektöründen kaynaklı su tüketimlerinin 

izlenmesi büyük önem arz etmektedir. Yapılan saha çalışmaları süresince havzada 

bulunan sulama birlikleri ve kooperatifleri ziyaret edilmiş ve bunların %98’sinin 

sulamada kullanılan suyu ölçmediği tespit edilmiştir. Bunun yanında, suyun herhangi 

bir optimizasyon hesabı yapılmadan ve ölçülmeden barajlardan alınması, HES’lerin 

işletim verimini düşürmektedir, bu da ülke ekonomisine hem tarımsal ürün anlamında 

hem de enerji üretimi bazında zarar vermektedir. Bu kapsamda, ülkemizin hem sosyal 

hem de ekonomik açıdan kalkınması ve su kullanan sektörlerin mağdur olmaması için 

Milli Su Yönetimi Sistemi’nin kurulması elzemdir.  

 MSYS kapsamında suyun miktar olarak en büyük kullanıcısı olan tarım 

sektörünün izlenmesi hedeflenmektir. Bunun yanı sıra içme-kullanma suyu sağlamak 
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amacıyla kullanılan, belediyeler tarafından izlenmeyen bazı kuyu ve kaynaklar ile 

ekolojik dengeyi koruma amaçlı çevresel akışın izlenmesini sağlamak için belirlenen 

noktaların da gerçek zamanlı izlenmesi proje kapsamında ele alınacaktır. 

 Seyhan Havzası’nda ölçüm yapılmayan büyük sulama alanının MSYS 

kapsamında ölçüm istasyonu kurulumu ile ölçülmesi sayesinde havzada sulama 

alanlarının tamamına yakınının ölçülmesi hedeflenmektedir. 

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce yürütülen bir diğer proje olan 3 Pilot 

Havzada Nehir Havza Yönetim Planları Kapsamında Ekonomik Analizler ve Su 

Verimliliği Çalışmaları için Teknik Yardım Projesi kapsamında içme-kullanma suyu 

sektörü için Marmaris Pilot Alanındaki 2019 yılı SCADA sistemi değerlendirilmiş olup, 

sisteme yönelik öneriler getirilmiştir.  

 Çalışma alanındaki SCADA sisteminde; uzaktan depolama tankları ve pompa 

istasyonlarının izlenmesi, pompa istasyonlarının tank seviyelerine göre otomatik 

kontrolü, elektromanyetik debimetreler ile debilerin izlenmesi, pompa istasyonlarındaki 

su basınçlarının basınç transmiterleri ile izlenmesi, klorlama noktalarındaki bakiye 

klorun izlenmesi, yerel kullanıcılar için operatör paneli (HMI) üzerinden kontrol ve 

izleme sistemleri, alarm durumlarının izlenmesi ve doğrulanması, zamana dayalı tablo, 

grafik ve istatiksel raporlamalar yer almaktadır. Mevcut SCADA sistemine yönelik 

Bölgesel Ölçüm Alanları (BÖA) ve Basınç Yönetim Alanları (BYA)’ndaki su kullanım 

verimliliğinin iyileştirilmesine yönelik yeni kontrol istasyonları önerilmiş olup, yeni 

kontrol istasyonları bakiye klor, debi ve şebeke basınç noktalarını içermektedir. Mevcut 

sistemin genişletilmesi ve iyileştirilmesi için önerilen başlıca eylemler aşağıda yer 

almaktadır: 

 Yeni Kontrol İstasyonları eklenerek mevcut ölçüm şebekesinin genişletilmesi, 

 İletişim şebekelerinin genişletilmesi ve yeniden tasarlanması; endüstriyel 

modemleri ve uydu istasyonlarını içeren karma bir iletişim sisteminin 

uygulanması, 

 Kontrol İstasyonlarında daha büyük kesintisiz güç kaynağı sistemleri 

kullanılarak elektrik konusunda dışa bağımlılığın azaltılması, 

 Mevcut tesislere ilave cihazların yerleştirilmesi (ör. debimetre, seviye 

transmiteri, basınç transmiteri). 
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3.8 Kentsel Su, Atıksu ve Yağmur Suyu Master Planları 

Özellikle büyükşehirlerde gelecek 30-40 yıllık su yönetim planlarının koruma 

altına alınmasıyla yeni gelişme planları, iklim değişikliklerinin su kaynaklarına etkisi, 

sanayi ve kentsel dönüşümdeki değişimler dikkate alınarak şehirlerin su ve atıksu 

master planları hazırlanmaktadır. Su ve Atıksu Master Planları genel olarak “Su Talebi 

ve Su Kaynakları Yönetimi”, “Su, Atıksu ve Yağmur Suyu Altyapısı”, “İçme Suyu 

Arıtma ve Atıksu Arıtma”, “Kurumsal Yapı”, “Finansal Analiz ve Yatırım Programları” 

konularından oluşmaktadır. 

Katılımcı belediyelerde ve idarelerde planlama kapasitesini geliştirmek ve 

hedeflenen belediye hizmetlerine erişimi arttırmak maksadıyla İller Bankası tarafından 

Sürdürülebilir Şehirler Programı başlatılmıştır. Büyükşehirlerin ileriye dönük, uzun 

vadeli ve akıllı şehir planlama ve gelişimini desteklemek üzere tasarlanmıştır. 

Büyükşehirlerin su ve atıksu hizmetlerine erişimi artıracak yenilikçi bir entegre 

planlama yaklaşımı oluşturmaktadır. Su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atıksu 

sistemi ile ilgili mevcut durum tespiti ve ihtiyaçlarının belirlenmesi büyükşehir 

belediyelerinin ve seçilen alan için sürdürülebilir su ve sanitasyon hizmetlerinin 

uygulanması konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Projenin amacı, 

katılımcı belediyelerin ve belediye idarelerinin planlama kapasitesini ve hedeflenen 

belediye hizmetlerine erişimi arttırmaktır.  

Ülkemizde kentsel su, atıksu ve yağmur suyu master planlarının hazırlanmasına 

dair bir rehber kaynak bulunmamaktadır. Bu bakımdan, belediyeler ile su ve 

kanalizasyon idarelerinin istifadesine yönelik olarak buna dair bir rehber dokümanın (tip 

şartname dahil) hazırlanması önerilmektedir. 

Ayrıca, Su ve Atıksu Master Planları; Nehir Havza Yönetim Planları, DSİ Havza 

Master Planları, Sektörel Su Tahsis Planları, Taşkın Yönetim Planları, Kuraklık 

Yönetim Planları gibi üst ölçekli planlar ile uyumlu olarak hazırlanmalı, önerilen tedbir 

ve eylemlerden yola çıkarak il özelinde gerekli kaynak ve altyapı planlaması 

yapılmalıdır.  
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3.9 İçme Suyu Arıtma Tesisleri 

3.9.1 İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Genel Durumu 

“Türkiye’deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin 

Değerlendirilmesi Projesi” 2015-2017 yılları arasında yürütülmüştür. Proje ile 

ülkemizdeki içme suyu kaynaklarının ve arıtma tesislerinin durumu ortaya konulmuş, 

yasal durum incelenmiş ve örnek projeler hazırlanmıştır.  

Ülkemizde içme suyu temin edilen yerüstü su kaynaklarının sayıları 2017 ve 

2021 yılları içindeki değişimi Tablo 3.4’te sunulmaktadır. 

Tablo 3.4 Yerüstü su kaynakları 

Kaynağın Durumu 2017 2021 

Faal 257 256 

İnşaat 60 55 

İhale 10 11 

Plan- Proje- Master Plan-Ön İnceleme 177 187 

Devre Dışı 4 3 

TOPLAM 508 512 

 

Türkiye’deki yerüstü su kaynağı türlerinin dağılımı Şekil 3.3’te verilmiştir. Buna 

göre yerüstü su kaynaklarının %41’ini barajlar, %33’ünü dereler, %21’ini göller, 

%3’ünü çaylar ve %2’sini nehirler oluşturmaktadır. 

 

Şekil 3.3 Türkiye'deki yerüstü su kaynaklarının dağılımı 
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Belediyelerde içme suyu 

şebekesinden çekilen toplam suyun % 46,5’i kuyu ve kaynaklar aracılığıyla yeraltı 

suyundan karşılanmaktadır. Nüfus baskısı, noktasal ve yayılı kirletici kaynaklarının 

neden olduğu miktar ve kalite sorunlarının önlenmesi için “içme suyu temini” amacıyla 

kullanılan akifer ve kaynaklar için koruma alanları belirlenmektedir. Bu akifer ve 

kaynakların koruma alanlarının belirlenmesi çalışmaları, “İçme-Kullanma Suyu 

Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik”, “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve 

Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ve “İçme Suyu Temin Edilen 

Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ”e göre DSİ 

tarafından yapılmaktadır. Koruma alanı sınırları, bu sınırlarda uyulacak yasaklar ve 

alınacak önlemler Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilmektedir. Ülkemizde yeraltı 

sularının miktar ve kalite açısından korunması amacıyla DSİ tarafından 1980 yılından 

itibaren yeraltı suyu koruma alanı ilanları yapılmaktadır. 2021 yılı itibarıyla toplamda 

71 adet ilanla yaklaşık 4.000 km² alan içme suyu koruma alanı olarak belirlenmiştir. 9 

adet sahada içme suyu koruma alanı belirleme çalışmaları devam etmektedir. 

Ülkemizde 2021 yılı itibarıyla içme suyu arıtma tesislerinin kapasitelerine ve 

mevcut durumlarına göre dağılımı Tablo 3.5’te verilmiştir. 

Tablo 3.5 Türkiye’deki içme suyu arıtma tesislerinin kapasite dağılımı 

Kapasite (m3/gün) Faal Atıl İnşaat İhale Proje Plan Toplam 

0-4.000 313 8 11 0 2 8 342 

4.000-10.000 65 3 6 0 3 2 79 

10.000-50.000 67 3 19 3 14 3 109 

50.000-100.000 21 2 8 2 3 0 36 

100.000-500.000 25 2 8 1 12 1 49 

500.000-1.000.000 6 0 2 0 3 1 12 

>1.000.000 2 0 0 0 0 0 2 

Belirtilmemiş 6 1 1 3 3 10 24 

TOPLAM 505 19 55 9 40 25 653 
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 İçme suyu arıtma tesislerinde yapılan incelemeler sonucunda elde edilen genel 

tespitler: 

 Su alma yapılarının sabit ve derinde olması, 

 Su kaynağının kalitesine bağlı olarak mevsimsel tat-koku problemleri, 

 Ön ve son klorlamanın kontrollü yapılamaması sebebiyle trihalometan (THM) 

oluşum potansiyeli, 

 Koagülasyon ünitesinde kontrolsüz kimyasal ilavesi ve uygun kimyasalların 

kullanılmaması, 

 Filtre dizaynlarının ve filtre malzemelerin uygun olmaması, geri yıkamalarının 

etkin şekilde yapılmaması ve filtre geri yıkama sularının arıtılmadan deşarj 

edilmesi, 

 Çamurun uygun şekilde bertaraf edilmemesi, 

 Online izleme sistemlerinin kurulu olmaması, 

 Yüksek enerji maliyetleri, 

 Sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmaması, 

 Tesisi işleten personelin bilgi eksikliğidir. 

Bahse konu projede içme suyu projesi kapsamında dört dönem izleme yapılmış 

ve 287 yerüstü su kaynağı ve 193 tesisten numuneler alınmıştır. İçme suyu 

kaynaklarından ve içme suyu arıtma tesislerinden alınan numunelerde 41 konvansiyonel 

parametre, 5 biyolojik parametre ve 89 adet mikrokirletici bir yıl boyunca izlenmiş olup 

izleme neticeleri değerlendirilmiştir.  

Projede 193 adet İAT’ın revizyon ihtiyaçları tespit edilmiş olup, 124 tesisin 

yapısal revizyon ihtiyacı olduğu, 37 tesisin yeniden inşa edilmesi gerektiği ve 29 tesisin 

işletme ile ilgili revizyon ihtiyacı olduğu görülmüştür. Tesis çıkışında mikrokirletici 

tespit edilen tesisler için toplam revizyon maliyeti 2017 yılında 230 milyon TL, su 

kaynaklarında mikrokirletici tespit edilen tesisler için toplam maliyet 2017 yılında 715 

milyon TL olarak hesaplanmıştır. Yeniden inşa edilmesi gereken tesisler için toplam 

maliyet ise 2017 yılında 220 milyon TL olarak hesaplanmıştır. 
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 Su kaynakların kalitesinin ve içme suyu arıtma tesislerinin verimliliğin takibi 6 

ayda bir Ulusal Su Bilgi Sistemine girilen büyükşehir belediyelerinin verileri 

doğrultusunda yapılmaktadır. Şuanda USBS Faz 3 için Planlama Çalışması devam 

etmektedir. 

Ayrıca, 2021 yılı sonunda Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce başlatılması 

planlanan “İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Faz 2 

Projesi” kapsamında: 

 İçme suyu kaynaklarının (yerüstü/yeraltı) envanteri güncel bilgiler ışığında 

hazırlanacak, içme suyu kaynakları üzerindeki çevresel baskı ve etkiler analiz 

edilecektir.  

 İçme suyu kaynaklarının mevcut ve gelecek potansiyeli belirlenecektir.  

 İçme suyu kaynaklarının (yerüstü/yeraltı) ve içme suyu arıtma tesislerin giriş-

çıkış suyu kalitesi iki dönem izleme yapılarak tespit edilecek, izlenecek 

parametreler arasından mevzuata eklenmesine karar verilenler için kalite sınıf 

değeri belirlenecektir.  

 İçme suyu arıtma tesislerinin teknik değerlendirmesi yapılacak, işletme ile ilgili 

problemler, gerekli revizyonlar ve bu revizyonların maliyeti tespit edilecektir.  

 İçme suyu arıtma tesisi personeline ilişkin eğitim ve sertifika programı ile 

çevrimiçi eğitim platformu hazırlanacaktır. 

 

3.9.2  Mevzuat Çalışmaları 

İçme suyu arıtma sistemlerinin projelendirilmesinde; “İnsani Tüketim Amaçlı 

Sular Hakkında Yönetmelik”te belirtilen kriterlere uygun kalitede su sağlanması, 

sürdürülebilir olması, işletme kolaylığı ve tüm kontrol mekanizmalarını içermesi 

hususları esas alınmaktadır. 

17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İnsani Tüketim 

Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde Türkiye genelinde şebekede ve 

musluk suyunda rutin izleme çalışmaları Sağlık Bakanlığı tarafından denetim amaçlı 

olarak yapılmaktadır. Ayrıca, içme suyu arıtma tesislerini işleten kurumlar tarafından da 
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arıtma tesisi çıkışı, şebeke ve musluk suyunda yönetmelikte belirtilen parametreler 

periyodik olarak analiz edilmektedir.  

Küçük yerleşim yerlerinde son kullanıcıya ulaşacak içme suyunun güvenliğinin 

sağlanması için dezenfeksiyon yönteminin seçilmesi, dezenfeksiyon işleminin doğru 

uygulanması ve etkin bir şekilde denetiminin sağlanması maksadıyla Dezenfeksiyon 

Teknik Tebliği 26/08/2015 tarihinde yayımlanmıştır. 

 İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik 

06/07/2019 tarihli 30823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmeliğe göre: 

 İçme sularının güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak için 99 kalite 

parametresi İAT giriş ve çıkışında izlenecek, 

 Su kalitesi izleme çalışmaları, Büyükşehir belediyeleri ve DSİ Genel 

Müdürlüğünce yapılacak, 

 Yeni inşa edilecek olan içme suyu arıtma tesislerinin tasarım esasları ve 

normları Bakanlığımızca yayımlanacak olan "İçme Suyu Arıtma Tesisleri 

Teknik Usuller Tebliği" ile belirlenecek, 

 Yeni yapılacak içme suyu arıtma tesislerinin proses onayının usul ve esasları 

Bakanlığımızca yayımlanan "İçme Suyu Arıtma Tesisleri Proses Onay 

Genelgesi" ile belirlenecektir.  

 Bu yönetmelik ile içme suyu arıtma tesisleri; projelendirilmesinden, inşaatına 

kadar geçen tüm süreçlerde ve işletilmesi esnasında Bakanlığımız Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğünce takip edilerek, Belediyeler ile işbirliği içerisinde temiz 

suyun halkımıza arzı sağlanacaktır.  

 

İçme Suyu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği 07/03/2020 tarihli 31061 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Tebliğ’in kapsadığı konular aşağıda 

listelenmiştir. 

 İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Tasarımına İlişkin Esaslar: Yer seçimi, kapasite 

tayini ve kademelendirme, proje planlama, su kalitesi hedefleri ve arıtma prosesi 

seçimi 
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 İçme Suyu Arıtma Tesisi Ünitelerine İlişkin Esaslar: Giriş yapısı, baypas hatları, 

havalandırma yapısı, ön dezenfeksiyon, dozaj pompaları, karıştırıcılar, 

durultucular, filtrasyon, son dezenfeksiyon, sertlik giderme, karbonlama, iyon 

değiştirme, çamur yoğunlaştırma ve bertaraf sistemi, çamursusuzlaştırma 

sistemi, temiz su deposu, kimyasal maddelerin temini, taşınması ve 

depolanması, su ve enerji temini, tesis deneyleri, otomasyon işleri ve bölgesel 

kontrol panoları, tali yapılar, uygulama ve inşaat projeleri ve tesisin işletmeye 

alınması ve bakımı 

 Mikrokirleticilerin özellikleri ve arıtımı 

 Siyanobakterilerin özelikleri ve arıtımı 

 

İçme Suyu Arıtma Tesisleri Proje Onay Genelgesi 2020/1 sayı ile 07/05/2020 

tarihinde yayımlanmıştır. Genelge’ye göre: 

 Kapasitesi 2.000 m3/gün ve üzeri olan içme suyu arıtma tesislerinin uygulama 

projelerinden önce avan projeleri (ön proje) İçme Suyu Arıtma Tesisleri Proje 

Onay Genelgesi kapsamında hazırlanacak ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 

onayına sunulacaktır. 

  İçme suyu arıtma tesislerinin uygulama projelerini onaylamaya yetkili kurumlar 

Büyükşehir Belediyelerinin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri, 

DSİ Genel Müdürlüğü, İlbank A.Ş. Genel Müdürlüğü olarak belirlenmiştir. 

Ancak, Büyükşehir Belediyelerinin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlükleri sadece kendi il sınırlarındaki içme suyu arıtma tesislerinin 

uygulama projelerini onaylayacaktır. 

 Avan proje hazırlanmasına ilişkin hükümlerin yer aldığı Genelge'nin ekinde İAT 

avan proje onay formu, İAT avan proje hazırlama esasları, avan proje 

dosyasında istenilen belgeler ve iş akış şeması bulunmaktadır. 

 

Ayrıca, İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında 

Yönetmelik üzerinde ihtiyaçlar doğrultusunda revizyon çalışması yapılmış olup revize 
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yönetmelik 24.09.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Revizyon aşağıdaki hususları içermektedir: 

 Yönetmeliğin amaç ve kapsam maddesinde değişiklik yapılmış, yönetmeliğin 

kapsadığı yeraltı ve yerüstü kaynakları açık şekilde ifade edilmiştir.  

 Kalitesi iyi durumda olan yeraltı sularında hem fiziksel arıtma hem dezenfeksiyon 

üniteleri inşa edilerek inşa ve işletme masraflarını arttırmamak için Bakanlığın 

uygun görüşü alınarak sadece dezenfeksiyon yapılabileceğine dair düzenleme 

yapılmıştır.  

 İçme suyu arıtma tesislerinde istihdam edilecek teknik personelin eğitilmesine ve 

sertifikalandırmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi için Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğünce çalışma başlatılacaktır. Bu çalışmaların mevzuata aktarımının tebliğ 

ile yapılacağına dair yönetmeliğe bir fıkra ilave edilmiştir. 

 Enerji verimliliğine ilişkin temel hususları içeren bir fıkra ile tesis işletmelerinin 

sanayi abone grubunda değerlendirilmesi için elektrik idareleri tarafından istenilen 

içme suyu tesisi olduğuna dair belgenin kurumumuzdan alınmasına ilişkin fıkra 

ilavesi yapılmıştır.  

 Yeraltı sularından su temininin planlandığı etüt çalışmaları esnasında yönetmeliğin 

ekindeki parametrelere göre yapılan ilk analizin A1 sınıfında çıkması durumunda, 

ikinci bir analize ihtiyaç duyulmayacağına ve yönetmeliğin yayım tarihinden önce 

yapılmış olan analizlerin de dikkate alınması yönünde yönetmeliğe hüküm ilave 

edilmiştir.  

 Aynı kalite özelliklerini taşıyan su kütlesine dahil olan kuyuların nispeten yüksek 

nüfusa hizmet edenlerinden numune alınıp analiz edilmesi yönünde yönetmeliğe 

hüküm ilave edilmiştir. 

 6360 sayılı kanun ile köy iken mahalle olan ve belediye iken belde ismiyle tek 

mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılan yerler ile büyükşehir 

dışındaki il belediyelerinin il ve ilçe merkez sınırları haricindeki belde ve köylerinde 

yönetmeliğin ekinde yer alan parametrelere göre izleme ve raporlamaya 2025 

yılından itibaren başlanması şeklinde yönetmeliğe hüküm getirilerek kurumların 
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kırsal kesimlerde yönetmeliğin analiz ve raporlama şartlarını yerine getirebilmesi 

için bir geçiş süresi tanımlanmıştır. 

3.9.3 İçme Suyu Arıtma Tesislerinde İşletmede Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri 

 Derin göllerde/barajlarda derinlik boyunca su kalitesi ölçülerek uygun olan 

noktadan su alınması İAT işletiminde büyük kolaylık sağlayacaktır.  

 Alg kontrolü için yaz aylarında klorofil-a ve Secchi Diski analizleri yapılmalıdır. 

Risk görüldüğü durumlarda alg çoğalmasını engelleyici algisid dozlanma veya 

ultra ses vb. kullanılabilir.  

 Tarım sulama maksatlı yapılan baraj ve göletlerde içme suyu alma hattı ile 

sulama için kullanılacak hatların birbirinden ayrı olması gerekmektedir. Tarım 

sulama hattı ile içme suyu hattı bir olan su kaynaklarında, sulama dönemlerinde 

demir, mangan, amonyak, tat-koku parametrelerin konsantrasyonları oldukça 

yüksek olabilmektedir ve yüksek kirletici konsantrasyonuna sahip ham suların 

mevcut tesislerde arıtımında sorunlar yaşanabilmektedir.  

 Baraj ve biriktirme yapısı bulunmayan su kaynaklarında her yağıştan sonra su 

kalitesi (bulanıklık vb.), arıtma tesislerinin kaldıramayacağı kadar yüksek 

kirletici konsantrasyonuna sahip olabilir. Özellikle yüksek bulanıklığı gidermek 

amacıyla demir ve alüminyum bazlı koagülantlar kullanıldığında pH parametresi 

dikkate alınmalıdır ve bazen pH koagülantların limitlerin altında kalabilir. 

 Birden fazla üniteye tek pompa ve boru sistemi ile yapılan kimyasal dozlamalar 

dağılımda sorun oluşturmaktadır. Borulama yerine savak ile dağıtımın tercih 

edilmesi önerilmektedir. 

 Gaz klorun tek klorinatör ile birden fazla noktaya dozlanması ihtiyacı 

oluştuğunda eşit klor miktarı dağıtımında sorunlar olabilmektedir. Bu durumda 

klora dayanıklı rotametre ile solüsyonun debi ayarı yapılarak her noktaya 

istenilen miktarda klorlu su dağıtımı yapılabilir. 

 Santrifüj veya dalgıç tipi pompalar dozaj tankındaki çözelti seviyesinden 

etkilenebilmektedir. Bu durumda, tanktaki çözelti seviyesinden etkilenmeyen 

dozaj pompaları kullanılabilir.  
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 Toz aktif karbon kullanılan tesislerde, aktif karbonun boşaltımı sırasında ortama 

önemli miktarda toz dağılabilmektedir. Toz dağılımını önlemek amacıyla toz 

aktif karbon dozlama ünitelerinin en az toz dağılımı olacak şekilde tasarlanması 

veya küçük paketler halinde toz aktif karbonlar kullanılarak en az toz oluşumu 

sağlanması gerekmektedir. 

 İAT ünitelerinde ölü nokta kalmayacak şekilde gerekli boyutlandırılmaların 

yapılması gerekmektedir.  

 Hızlı ve yavaş karıştırma ünitelerinde minimum debide çökelme olmaması ve 

keskin kenar bulunan noktalarda da birikim olmaması tasarımda dikkate 

alınmalıdır. 

 Su sıcaklığının 10 oC ve altında olması durumu dikkate alınarak hızlı karıştırma 

tankı boyutlandırılmalıdır. Böylece, düşük sıcaklık değerlerinde de 

kimyasalların homojen karışımı sağlanabilir.  

 Hızlı ve yavaş karıştırma ile çöktürme ünitesinde suyun üniteyi baypas 

etmemesi sağlanacak şekilde tasarım yapılmalıdır. 

 Çöktürme tankı tabanında çamurun vaktinde ortamdan uzaklaştırılmaması 

halinde anoksik ortam oluşabilir. Bu durumda partikül formunda bulunan bazı 

metaller çözünmüş forma dönüşebilir. Çamurun tasarıma uygun şekilde 

sistemden atılması sağlanmalıdır. 

 Çöktürme (durultucu) savakları, ısı ve su yükünden etkilenmeyecek şekilde 

dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Belirli periyotlarla savakların eşit 

yükseklikte olduğu kontrol edilmelidir. 

 Ham su kalitesindeki değişim dikkate alınarak filtreler tek veya iki veya üç 

malzemeden teşkil edilmelidir. 

 Filtrelerde homojen bir geri yıkama için nozul sayısı ve plaka mukavemeti 

dikkate alınmalıdır. Nozulların yarık aralıkları kontrol edilmelidir. Nozul 

başlığına göre filtre tabanında da ölü nokta kalmayacak şekilde nozul yerleşimi 

yapılmalıdır. 

 Filtre geri yıkama havasının filtrede homojen dağılabilmesi için filtre plakası 

altında hava yastığı oluşturulmalıdır. Hava yastığı oluşturmak için de nozul hava 

orifisi ve boyunun uygun seçilmesi gerekmektedir. Filtrelerde hava, nozul 
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işletme orifisinin üstünde filtreye giriş yapacak şekilde levha ya da boru sistemi 

ile yönlendirilmelidir. 

 Nozul kırıklarının önüne geçmek için yapıştırma yerine mutlaka enjeksiyonla 

üretilmiş ve hurda malzemeden imal edilmemiş nozulların kullanılması 

gerekmektedir.  

 Filtre geri yıkamada fitrenin hızlı ve iyi yıkanabilmesi için geri yıkama oluğu 

savağının kumdan yüksekliği ve yatay yönde taşınabilecek suyun mesafesi 

önemlidir. 

 İki gözlü filtrelerde dengeli yıkama için kum çapı ve seviyesinin eşit olması 

gerekmektedir. İki gözlü filtrelerde kum seviye farklı olması durumunda önce 

kendi içinde seviyeler eşitlenmeli ilave kum ise her iki göze konulmalıdır. 

 Özellikle mangan içeren sular ile temas eden kumlar zamanla mangan 

kaplanmaktadır. Bu mangan kaplı kumlar manganın filtrede tutulmasına katkı 

sağlayabilmektedir. 

 Filtre giriş yapıları, suyun filtreye giriş ve çıkışında kumu etkilemeyecek şekilde 

boyutlandırılmalıdır. Giriş yapısı uygun olmayan iki gözlü filtrelerde, geri 

yıkama sırasında bir gözden diğer göze kum geçişi olabilir. Bu olay zamanla 

filtrede dengesiz bir durum oluşturabilmektedir.  

 Filtre geri yıkama savaklarında sıkışan hava dengesiz bir yıkamaya yol açtığı 

gibi kum kaybına da yol açmaktadır. Ayrıca, nozul kırıkları ve derz 

yapılarındaki açılmalar kum kaybına yol açmaktadır. Filtrelerde bulanıklığa 

ilave olarak partikül ölçümü yapılması önerilmektedir. Böylece, hem bulanıklık 

ve hem de partikül çap ile sayısı dikkate alınarak filtre performansı 

değerlendirilebilir. Her filtreye ayrı ayrı bulanıklık ve partikül cihazı takmak 

yerine bir cihaz ve otomasyon sistemi ile birden çok filtre takip edilebilir. 

 En iyi filtre geri yıkama işlemi, hava ve su ile yapılan yıkamadır ancak, bu 

şekildeki filtre geri yıkamalarında filtre malzemesi kaybı olabilir. Filtre 

malzemesi kaybı en az olacak şekilde geri yıkama prosedürü oluşturulmalıdır.  

 Zorunlu olmadıkça basınçlı kum fitresi tercih edilmemelidir. Basınçlı filtrelerde 

nozul patlakları veya filtre malzemesindeki azalma kolaylıkla fark 

edilemeyebilir. Bu durum su kalitesinde bozulmalara sebep olabilir.  
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 Yoğunlaştırıcı yapılarında çamurlu su girişini sağlayan boru ucu yukarı 

yönlendirilmeli ve çevresi yönlendirici levha ile kapatılarak suyun yukarıdan 

aşağı yönlendirilmesi sağlanmalıdır.  

 Klorla dezenfeksiyonda en az 30 dakika temas süresi sağlandıktan sonra su 

tüketime sunulmalıdır. Klor temas tankları piston akımlı reaktör şeklinde 

tasarlanmalıdır. 

 Şebekeye verilen suda, bakiye alüminyum değerinin 0,1 mg/L’nin altında 

tutulması gerekmektedir. Aksi halde şebekede devam eden reaksiyon neticesinde 

floklaşma olabilmektedir.  

 Mangan ve demir zamanla şebeke boru cidarlarında birikebilmektedir. Biriken 

demir ve mangan zamanla boru cidarından koparak nihai kullanıcının 

musluğundan akabilmektedir.  

 Kimyasal çöktürme yapılması sonucunda oluşan İAT çamurları tarımda 

kullanıma elverişli değildir. Arıtma çamurlarının ileri düzeyde susuzlaştırılması 

önerilmektedir.  

 Siyanobakteriler tarafından oluşturulan siyanotoksinler ile tat-koku oluşumu kısa 

süreli ise toz aktif karbon, uzun süreli ve yılda birkaç kez tekrarlanıyorsa 

granüler aktif karbon ünitelerinin kullanımı değerlendirilmelidir. 

 Sularda zamanla oluşabilecek toksin veya tat koku giderilmesi mevcut tesislerde 

mümkün değil ise tesislerin bu kirleticileri giderecek şekilde revizyonun 

yapılması önerilmektedir. 

 Musluk suyu tüketiminde özellikle klor kokusu önemlidir. Klor kokusunun en 

aza indirgenmesinde uzun isale veya şebeke hatlarında ara klorlamalar 

yapılabilir. Uzun hatlarda ara klorlama yapılması ile yüksek klor 

konsantrasyonuna maruz kalma veya klorsuz su tüketimi önüne geçilebilir.  

 Ülke genelinde su şebeke dağıtım sistemi uzunluğu 500 metreden 23.000 km’ye 

kadar değişebilmektedir. Şebeke ağlarında minimum ve maksimum bakiye klor 

konsantrasyonlarının İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te 

belirtilen alt ve üst sınır değerlerinin güncellenmesi konusunda çalışma 

yapılması önerilmektedir.  



 

T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
SU GÜVENLİĞİ VE ATIKSU HİZMETLERİ  

ÇALIŞMA GRUBU 
 

 

Su Güvenliği ve Atıksu Hizmetleri Grubu 

Çalışma Belgesi 
56 

 

 Aktif klor harici diğer dezenfektan maddelerin de (kloraminlar, klor dioksit vb.) 

kullanılabilirliği değerlendirilmelidir.  

 Ters ozmos, nanofiltrasyon ve ultrafiltrasyon membran proseslerinin konsantre 

yönetimi dikkate alınmalıdır.  

 İyon değiştirme ünitelerinde rejenerasyon sonrasında oluşan atıkların bertarafı 

dikkate alınmalıdır.  

 Soğuk iklimlerde veya tesisin dış ortamda oluşan havadaki kirleticilerinden 

etkilenmesi söz konusu ise tesis kısmen veya tamamen kapatılabilir. 

 

3.10 Atıksu Arıtma Tesisleri 

3.10.1 Atıksu Arıtma Tesislerinin Genel Durumu 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre 2002 yılında belediye 

nüfusunun % 35’ine atık su arıtma hizmeti verilirken, 2020 yılı sonu itibarıyla bu oran 

1170 atıksu arıtma tesisi ile % 89’a ulaşmıştır. Mevcut durumda 1.170 kentsel atıksu 

arıtma tesisinin 332’si ileri biyolojik, 782’si biyolojik, 3’ü kimyasal ve 53’ü fiziksel 

arıtmadır (Şekil 3.4, Şekil 3.5) Bu tesislerin toplam kurulu kapasitesi yaklaşık 17 

milyon m3/gün ’dür (ÇŞB Şura Sunumu, 2021). 

 

 

Şekil 3.4 Yıllara sari atıksu arıtma tesis sayıları  
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Şekil 3.5 Atıksu arıtma tesisi hizmeti alan belediye nüfusunun toplam belediye 

nüfusuna oranı 

2017 yılı verilerine göre Türkiye’de bulunan 1127 Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi 

(KAAT) mevcut olup bunların 502’sinde revizyon ihtiyacı bulunmamakta, 471 adedinin 

revizyon ihtiyacı bulunduğu ve 154’inde ise yeniden yapılması gerektiği tespit 

edilmiştir. Türkiye’de bulunan toplam doğal arıtma tesisi sayısı 261 adettir. 

Türkiye’de ne ölçüde yatırım yapılması gerektiğine dair bir maliyet analizi 

çalışması 2017 yılında TÜRAAT projesi ile yapılmıştır. Toplam yenileme maliyeti 

535,213,535 TL ve toplam yeniden inşa maliyeti 1,026,067,901 TL’dir. 

 

3.10.2 Atıksuların Yeniden Kullanımı 

Evsel ve kentsel arıtılmış atıksuların alternatif bir su kaynağı olarak döngüsel 

ekonomi ilkeleri çerçevesinde kentsel amaçlı sulama, tarımsal sulama, endüstriyel su 

temini gibi amaçlarla yeniden kullanılması maksadıyla Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nca planlamalar yapılmaktadır. Atıksuyun bir su kaynağı olarak ele alınması 

gerekliliği ve ayrıca 11. Kalkınma Planı’nda da arıtılmış atıksuların yeniden 

kullanımına önem verilmesi nedeniyle, ülkemizde halihazırda %3,2 olan arıtılmış 

atıksuların yeniden kullanımı oranının 2023 yılında, %5’e çıkarılması hedeflenmektedir. 

Bu hedefe ulaşabilmek amacıyla arıtma teknolojileri, su kalite kriterleri, izleme ve 

depolama kalite kriterlerinin belirlenmesi çerçevesinde “Arıtılmış Atıksuların Yeniden 

Kullanımı Projesi” tamamlanmış proje çıktıları dikkate alınarak mevcut mevzuatta 

revizyon çalışması yapılmaktadır. 
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Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce yürütülen Kullanılmış Suların Yeniden 

Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi ile Türkiye’de evlerde, sanayide, 

enerji üretiminde ve tarım sektörlerinde kullanılan suların yeniden kullanımına yönelik 

olarak alternatiflerin incelenip değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 

Proje kapsamında Türkiye’de bulunan 601 atıksu arıtma tesisi, 328 tarımsal 

sulama tesisi, 4 ayrık sistemle toplanan yağmur suyu şebekesi ve 12 soğutma suyu 

kullanıcısı potansiyel kullanılmış su kaynağı olarak değerlendirilmiş ve 3 ilde atıksu 

arıtma tesisi çıkış sularının yeniden kullanımına yönelik uygulama projeleri 

hazırlanmıştır. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye genelinde yapılacak 28 milyar 

TL’lik yatırımla yılda 5,7 milyar m3 kullanılmış suyun yeniden değerlendirilmesi 

mümkün olacaktır. Önerilen projelerin tamamı için yıllık işletme gideri 1,3 milyar 

TL/yıl olarak hesaplanmıştır. 

Tüm kullanılmış su kaynaklarının değerlendirilmesi ile yılda 3,3 milyar m3 

suyun tarımsal sulama, 49 milyon m3 suyun peyzaj sulamada, 378 milyon m3 suyun 

sanayide, 2 milyar m3 suyun çevresel kullanımda, 57 milyon m3 suyun yeraltı su 

kaynaklarının beslenmesinde ve 34 milyon m3 suyun ise içme suyu olarak dolaylı 

kullanımda değerlendirilmesi önerilmiştir.  

 

3.10.3 Mevzuat Çalışmaları 

09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği atıksuları toplayan 

kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların bertarafının 

sağlandığı atıksu altyapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, ıslahı ve 

işletilmesinden; büyükşehirlerde 20.11.1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunla 

belirlenen kuruluşlar, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bunların 

dışında iskâna konu her türlü kullanım alanında valiliğin denetiminde bu alanları 

kullananlar sorumludur. 

Serbest ve/veya endüstri bölgelerinde bölge müdürlükleri, kültür ve turizm 

koruma ve gelişme bölgelerinde, turizm merkezlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı 

veya yetkili kıldığı birimler, organize sanayi bölgelerinde organize sanayi bölgesi 
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yönetimi, küçük sanayi sitelerinde kooperatif başkanlıkları, atıksu altyapı 

yönetimlerince kurulan kooperatiflerde kooperatif yönetimleri, mevcut yerleşim 

alanlarından kopuk olarak münferit yapılmış tatil köyü, tatil sitesi, turizm tesis alanları 

vb. kullanım alanlarında ise site yönetimleri veya tesis işletmecileri atıksu altyapı 

sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı ve işletilmesinden sorumludurlar. 

Ayrıca, 2560 sayılı İSKİ Kanunu gereği Büyükşehirlerde atıksuların toplanması 

ve bertarafından Su ve Kanalizasyon İdareleri 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında 

ise mücavir alan sınırları içerisinde atıksuların toplanması ve bertarafından Belediyeler 

sorumludur. 

Ülkemizde atıksu altyapı yatırımlarının tamamlanmasından belediyeler 

sorumludur. Nüfusu 50.000’den büyük olan belediyeler atıksu altyapı yatırımlarının 

yapılması ve işletilmesi noktasında atıksu bertarafı ile ilgili hizmetleri karşılayabilir 

durumda olduklarından ve 2003 yılından bugüne kadar yapılan atıksu altyapı yatırımları 

nüfusu büyük olan belediyelerde gerçekleştiğinden yüzde olarak gerçekleşme oranında 

hızlı bir artış olmuştur.  

Ancak, nüfusu 50.000’den küçük olan belediyeler verdikleri hizmetlerin 

karşılığını alamadıklarından hizmetleri karşılamada ve yatırımları tamamlamakta 

oldukça yetersiz kalmaktadır.  

2872 sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak çıkarılan ve 31.12.2004 tarihli ve 

25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği (SKKY) ile AB Müktesebat uyum çalışmaları ile ulusal mevzuatımıza 

kazandırılan ve 08.01.2006 tarihli ve 26047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği çerçevesinde su kirliliğinin 

önlenmesine ilişkin çalışmalar yürütülmektedir. 

Ayrıca, her iki yönetmeliğin uygulanmasını kolaylaştırabilmek amacıyla 

tebliğler ve genelgeler yayımlanmış ve yurt genelinde uygulanmaya devam 

edilmektedir. 

Günün gelişen ve değişen şartları çerçevesinde SKKY’nin revizyon çalışmaları 

devam etmekte olup, yıl sonuna kadar yayımlanması planlanmaktadır. 
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Ülkemizde, çevreyi koruma amaçlı yapılan çalışmalar ve verilen maddi ve 

teknik destekler sonucunda, son yıllarda atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye 

sayısında ve bu hizmetin verildiği nüfusta önemli artış olmuştur. 

 

AAT’lerin çevre izni alması 2872 sayılı çevre kanunu ve 10.09.2014 tarihli ve 

29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Çevre İzni ve Lisans Yönetmeliği” 

kapsamında zorunlu kılınmıştır. 

16.07.2019 tarihli ve 30833 sayılı Resmi Gazete’de “Sürekli Atıksu İzleme 

Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Tebliğ ile 

sürekli atıksu izleme sistemi kurma zorunluluğu kurulu kapasitesi 5.000 m3/gün ve 

üzerinde olan tesisler için de zorunlu hale getirilmiştir. 

Atıksu arıtma tesislerinin etkin çalıştırılmasını sağlamak ve alıcı ortamın su 

kalitesinin yükseltilmesi ve doğal kaynakların korunması amacıyla “Çevre Kanununun 

29’uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden 

Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” 01.10.2010 tarihli ve 

27716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik 

kapsamında tesislerin atıksu arıtma tesislerinde harcamış oldukları elektrik enerjisi 

giderlerinin vergiler ve kesintiler hariç tüketim bedeli üzerinden %50’sine kadar olan 

kısmı geri ödenebilmektedir. Bu kapsamda 2011 yılından bu güne toplam 606 Milyon 

TL enerji teşviki geri ödeme işlemi yapılmıştır. 2021 yılında 711 tesise elektrik 

giderlerinin % 50’si olan yaklaşık 187 Milyon TL ödeme yapılacaktır. 

Atıksu yönetiminin ülke menfaatleri doğrultusunda, etkin ve sağlıklı bir şekilde 

gerçekleştirilmesi atıksuların çevreye olumsuz bir etki yaratmayacak şekilde 

kazandırılması hedefi ile atıksu arıtma tesislerinin proje onay işlemleri 2004 yılından bu 

yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Proje Onayları ile atıksu 

arıtma tesislerinin yapımı aşamasında; istenilen düzeyde arıtma verimi sağlayacak 

şekilde düşük yatırım ve işletme maliyetine sahip atıksu arıtma teknolojilerinin 

seçilmesi, bu sayede işletme sahiplerinin verimli ve ekonomik bir arıtma tesisine sahip 

olmaları ve çevresel yükümlülüklerini daha özenle yerine getirmeleri sağlanmaktadır. 

Atıksu arıtma tesislerinin (AAT) proje onay ve muafiyet işlemleri 2018/14 sayılı Atıksu 

Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi çerçevesinde yürütülmektedir. 
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3.10.4 Atıksu Arıtma Tesislerinde İşletmede Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri 

 Izgara Ekipmanları Arızaları ve Toplam Arıtma Kalitesine Etkisi: Ön arıtma 

ünitelerinin hem sistem yedeği bulunmalı hem de ambar yedeği olarak ekipman 

bulundurulmalıdır. Bu ekipmanlar sık arıza yapan ve prosesin geri kalanını çok 

fazla etkileyen ekipmanlardır. Tecrübeler ışığında en doğru açıklık ve tip seçimi 

yapılması iyi bir işletme için elzemdir. 

 Kum Pompası Arızaları: Kum ve yağ tutma ünitelerinin bulunduğu tesislerde 

kum pompalarının sabit ve basma ağzına oturtulduğu sistemler prosesin 

sürekliliğini etkilemektedir. Köprüye monteli ve basma hattına esnek boru 

bağlantıları ile bağlı pompa sistemleri arıtımda yaşanan kesilmelere engel 

olacaktır. 

 Köpük Alma ve Savak Temizleme Sistemleri: Köpük tutma sistemleri için 

sorunsuz bir sistem genel anlamda bulunmamaktadır. Birçok farklı tesiste farklı 

sistemler denenmekte ancak tam bir çözüm üretilememektedir. Tesis büyüklüğü 

ve deşarj yerinin özellikleri doğrultusunda işgücü gerektirmeyen mekanik 

sistemlerin tercih edilmesi en makul çözüm olabilir. Savak temizlemeleri için ise 

basınçlı yıkama sistemleri uygun bir çözüm olacaktır. 

 İklim Şartlarının Etkileri: Tesisin kurulu olduğu yerin coğrafi ve iklim koşulları 

dikkate alınarak yüksek sıcaklık veya soğuğa karşı tasarımda önlemler alınması 

önemlidir. Sıcak kısımların sık havalandırılabilir veya soğutulabilir şekilde 

tasarlanması, soğuktan etkilenecek kısımların ise kapalı alan şeklinde tasarımı 

önemlidir. 

 Kalibrasyon Süreçlerinde Aksama: Prosesin yönetiminde otomatik karar verici 

olarak kullanılan enstrümanların daha az kalibrasyon gerektiren tiplerde seçimi 

doğru bir işletme süreci için kolaylaştırıcı öneme sahiptir. Geciken 

kalibrasyonlar yanlış veriler sebebiyle kolaylıkla anlaşılamayan sorunlara neden 

olabilmektedir. 

 Enstrümanların Seçilmesi ve Kurulumunda Yaşanan Sorunlar: Debi ölçümü 

yapılacak hatlarda EM – US seçimi ve enstrümanların montaj noktalarında 
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yapılan hatalar yanlış ölçüm sonuçlarına neden olabilmektedir. Seviye 

ölçümlerinde de ölçülen maddenin fiziksel özellikleri, montaj yerinin koşulları 

vb. durumlar göz ardı edildiğinde veya yanlış seçildiğinde sorun yaşanmaktadır. 

 Çamur Hatlarındaki Tıkanma Sorunları: Yoğunlaştırma ve Çürütme yapılarında 

daha fazlaca ön çamurdan kaynaklanan tıkanma sorunları prosesin sürekliliğini 

etkileyebilmektedir. Ön arıtma ünitelerinde konumlandırılan ızgara 

ekipmanlarının tutamadığı/tutamayacağı ve tesis içinde birleşmelerle ortaya 

çıkan atıkların bu hatlarda sebep olduğu tıkanıklıklar çok önemli sorunlara 

neden olmaktadır. 

 Uygun Olmayan Malzeme Seçimleri: Malzeme seçimlerinde yaşanan hatalar; 

sürekli, çözümü zor ve maliyetli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Atıksuya temas 

eden hatların genel olarak paslanmaz çelik (SS) yapılması, çamur hatlarında 

veya daha korozif akışkanlarda estetik kaygıların geriye bırakılabildiği 

kısımlarda polietilen (PE) malzeme kullanımı doğru olacaktır. 

 Sistem Yedeği Eksikleri: Sistem yedeği bulunmayan ekipmanlarda yaşanan 

arızalar, arıtma işleminde kesintiye sebep olmaktadır. Tasarımda mutlak surette 

tesisin kesintisiz çalıştırılabilmesi amacıyla yedek ekipman kurulumu 

önemsenmelidir. 

 Kimyasal Malzeme Kullanımının Etkileri: Proses ihtiyacı doğrultusunda sisteme 

eklenmesi gerekli kimyasal malzemelerin girecekleri etkileşim sebebiyle 

meydana gelebilecek aşınmalar dikkate alınmalı ve bu noktalarda uygun 

malzemeler ile bağlantı veya kaplama yapılmalıdır. 

 İklimlendirme Sistemleri Arızaları: Elektrik pano odalarında yaz aylarında 

ortaya çıkan soğutma ihtiyaçları doğrultusunda kurulan iklimlendirme cihazları 

genel olarak bakır malzemeden mamul olduğu için atıksu buharının korozif 

etkisi sebebiyle sıklıkla arızalanmakta ve hurdaya çıkmaktadır. Paslanmaz çelik 

veya korozif etkiye karşı uygun boyama/kaplama sistemleri kullanılmalıdır. 

 Desülfürizasyon Üniteleri: Gerekli H2S giderimi yapılmaması durumunda 

biyogaz ekipmanlarında daha sık arızalarla karşılaşılmaktadır. Gaz arıtma 

sistemlerinin düzenli temizleme işlemine tabi tutulmaması ciddi zorluklara 
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neden olmaktadır. Temizleme dönemleri öngörülerek sistemlerin yedekli olarak 

tasarlanması önemlidir. 

 Tesislerin Temiz Tutulabilmesi: Tesislerin verimli çalıştıklarına dair ilk dikkat 

edilen unsur tesislerin temizliğidir. Geniş alanlara yayılan tesislerin yollarının 

düzenli temizliği ve sık kirlenen ekipmanların temiz tutulabilmesi için yıkama 

makinelerinin tesislerde bulundurulması önemlidir. 

 Karmaşık Yazılım Sistemleri: Karmaşık yazılım sistemleri kullanılması arıza 

tespitini zorlaştırmakta, nitelikli personel ihtiyacını da artırmaktadır. Tamamen 

otomatik olarak çalışmak üzere tasarlanan tesislerde çalışan personel bu tasarım 

şekli nedeniyle müdahale anlamında duyarsızlaşabilmektedir.  

 Arıza ve Tamir Süreçlerinde Yaşanan Gecikmeler: Arıtma sürekliliği açısından, 

meydana gelen arızalara müdahale süresi çok önemlidir. Personelin arızalara 

bakış açılarını da olumsuz yönde etkileyen gecikmelerin önüne geçilebilmesi 

için hiyerarşik müdahaleye göre tasarlanmış arıza tamir programları kullanılması 

son derece önemlidir. 

 Gaz Analizörleri Kalibrasyonu: İşçi sağlığı ve güvenliği için en çok dikkat 

edilmesi gereken unsurlar gaz alarm sistemleridir. Bu cihazlarda yaşanan 

kalibrasyon gecikmesi sebebiyle oluşan asılsız ihbarlar bir süre sonra personelde 

duyarsızlaşmaya sebep olabilmektedir. Bu nedenle kalibrasyon süreçleri 

aksatılmaksızın sürdürülmelidir. 

 Yapay Sulak Alanlarda Su Seviyesi Kontrolü: Su seviyesi ayarlanabilir deşarj 

yapısı inşa edilmelidir. 

 Merkezi Sızdırmaz Fosseptiklerin Taşınması: Taşımada sürekliliğin 

sağlanmasında sorunlar yaşanmaktadır. Bireysel fosseptikler kullanılmaya 

devam edilmeli veya her bir fosseptik için bir araç temini sağlanmalıdır. 

 

3.11 İçme Kullanma Suyu Fiyatlandırması 

3.11.1 Ülkemizdeki Genel Durum 

Su çerçeve direktifine göre su tarifeleri tam maliyet esasına göre 

belirlenmektedir. Avrupa’da su tarifeleri su hizmetleri düzenleyici otoriteleri 

tarafından denetim ve kontrol altındadır. Ayrıca, düzenleyici otorite mevzuatı belirler, 
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su yatırımlarını kontrol eder, tarifleri onaylar, su hizmet sağlayıcılarının mali yapısını 

denetler. 

Türkiye’de ise belediyeler tarafından suyun fiyatı tarifelendirilmemekte, su 

hizmetleri tarifelendirilmektedir. Tarifeler belediyelerin muhasebe birimi tarafından 

hazırlanmakta ve belediye meclisinde onaylanmaktadır. 

Büyükşehirlerde su satışı ve atıksu tarifeleri, 2560 sayılı Kanunun 6’ncı 

maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereği su ve kanalizasyon idaresi genel kurulu 

tarafından kararlaştırılmaktadır. Kanunun 4’üncü maddesine göre büyükşehir belediye 

meclisi, su ve kanalizasyon idaresinin genel kuruludur. 

2560 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinde tarifelerin tespitinde, yönetim ve 

işletme giderleri ile amortismanları doğrudan gider yazılan (aktifleştirilmeyen) 

yenileme, ıslah ve tevsi masrafları ve bir kar oranının esas alınacağı düzenlenmektedir. 

Büyükşehir olmayan yerlerdeki belediyeler ise tarifelerini, 2464 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanunu’nun 97’nci maddesinin birinci fıkrasındaki “Belediyeler bu Kanunda 

harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa 

edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre 

ücret almaya yetkilidir. Belediye'ye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine 

tabidir.” hükmü çerçevesinde tarife belirlemektedir. 

Belediyelerin vergi ve harç tarifeleri ile ilgili 2464 sayılı Kanunun 96’ncı 

maddesinde “mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz 

önünde tutularak” kaydı bulunmakta iken ne 2560 sayılı Kanunun 23’üncü 

maddesinde ve ne de 2464 sayılı Kanunun 97’nci maddesinde bu yönde bir atıf 

bulunmaktadır. Oysa belediye sınırlarındaki bütün yerleşim mahalleri aynı sosyal ve 

ekonomik seviyeyi taşımamaktadır. Özellikle 6360 sayılı Kanun’la büyükşehirlerde 

köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliğinin kaldırılarak ilçe belediyelerine 

bağlanması ve büyükşehir (ve su ve kanalizasyon idaresinin) görev ve sorumluluk 

alanının il sınırlarına genişletilmesi neticesinde bu sınırlar içinde kalan kırsal nitelikli 

yerleşim yerleri artmıştır. Bu yerlerde yaşayanlar bakımından 6360 sayılı Kanunun 

geçici 1’inci maddesinin (15) ve (29) uncu fıkraları ile 31.12.2022 tarihine kadar 

koruyucu bir düzenleme yapılmışsa da bunun ihtiyaca göre devam ettirilmesi 

gerekebilecektir. Söz konusu koruyucu hükümlerde istisna getirilmemiş olması ise 
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belediyelerin gelir kaybına sebep olmaktadır. Nitekim bu yerlerde ticari işletmeler, 

turistik tesisler ve ikinci konutlar da bulunmaktadır. Bu yerlerin ekonomik ve sosyal 

bakımdan korunması gerekli toplum kesimi olduğu iddia edilemeyecektir. 

Anayasanın 127’nci maddesinin altıncı fıkrası, mahalli idarelere görevleriyle 

orantılı gelir sağlanacağı hükmünü amirdir. Dolayısıyla ilgili kanunlarla belediyelere 

tahsis edilmiş kaynaklar, onların görevlerinin karşılığıdır. Oysa Çevre Kanunu’nun 

18’inci maddesinde büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince tahsil 

edilen su ve kullanılmış suları uzaklaştırma bedelinin yüzde biri Çevre Katkı Payı 

olarak genel bütçeye gönderilmek durumundadır. 

 

3.11.2 İçme ve Kullanma Suyunda Ücretlerin Belirlenme Esasları 

Çevre ekonomisi, ekonomi prensiplerinin çevresel kaynakların yönetimine 

uyarlanmasıdır çevre sorunlarının iktisadi açıdan ele alındığı, çevreyi ve doğal 

kaynakları korumanın ekonomiye katkısının ve çevre kirliliğinin en aza indirgenmesi 

yollarının incelendiği bir iktisat alt bilim dalıdır. 

Çevre vergisi ve tarifeleri gibi bazı ekonomik araçlar ise, kirleten öder prensibi 

doğrultusunda, ilave gelir elde edilmesine katkı sağlamaktadır. Tarifelerden elde edilen 

gelir, su (çevre) sektörüne geri aktarılır ve çevre kalitesinin iyileştirilmesinde 

kullanılmaktadır. 

Çevresel altyapı ile ilgili verilen tüm hizmetler karşılığında ortaya çıkan toplam 

sistem maliyetinin atıksu altyapı yönetimi tarafından bu hizmetlerden yararlananlara 

yansıtılmasına yönelik yöntem ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesiyle tarife 

belirlenmektir. 

Maliyet artı yönteminde, sağlanan hizmete ait tüm maliyetlerin belirlenmesi 

tarife hesaplamasının temelini oluşturmaktadır. Bu yöntemde, öncelikle, sistemin 

mevcut ihtiyaçları kapsamında oluşan maliyetler hesaplanmaktadır ve daha sonra 

hizmetlerin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli öz kaynak getirisi bu 

değere eklenmektedir. 

Mevzuat gereği; maliyetler dağıtılırken ve atıksu için tarifeler oluşturulurken 

“kirleten öder” ilkesinin izlenmesi gerekmektedir. Yani bir kirleten için, oluşturduğu 

kirlilikten kaynaklanan ve atıksu altyapı yönetimine bu kirliliği ortadan kaldırmak için 
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yansıyan hizmet maliyetiyle, bu hizmet için kirletenin ödediği ücret arasında ikili bir 

ilişki olmalıdır. 

Tarife Yapısı Oluşturulurken, Kirleten Öder İlkesine Ek Olarak Dikkat Edilmesi 

Gereken Esaslar: 

 Atıksu tarife hesaplaması uygulanabilir olmalıdır: Tarife hesaplaması için 

kullanılan formülde kolaylıkla izlenebilir ve kontrol edilebilir parametreler 

kullanılmasını gerektirmektedir.  

 Atıksu tarife hesaplaması kirleten için anlaşılabilir olmalı ve adil olarak 

algılanmalıdır: Anlaşılabilir olmayan ve adil olarak algılanmayan ücretler 

uyuşmazlıklara yol açmaktadır.  

 Atıksu tarifeleri aboneler tarafından karşılanabilir olmalıdır: Adil algılanan 

tarifeler bir yandan tüm abonelere eşit şekilde davranıldığını gösterirken, diğer 

yandan ise tüm abonelerin asgari düzeyde bir su ve atıksu hizmetini 

karşılayabileceğini belirtmektedir. Atıksu hizmetlerinin tam maliyeti, birebir 

kirleten öder ilkesine göre dağıtılırsa, dar gelirli konut aboneleri ücretleri 

karşılamakta güçlük yaşayabilirler. Bu duruma çözüm için konut aboneleri dışındaki 

aboneler ortalama ücretin üstünde bir ücret ödeyebilir veya tarife yapıları dar gelirli 

aboneleri destekleyecek şekilde oluşturulabilir. 

Tarife belirlemede adımlar: 

1. Hizmet kapsamının tanımlanması, 

2. Tanımlanan hizmetin sağlanması için tam maliyetin hesaplanması, 

3. Öz kaynak getirisinin hesaplanması, 

4. Toplam sistem maliyetinin farklı abone gruplarına dağıtılması, 

5. Faturalama için bir tarife yapısı ve türünün seçilmesi, 

6. Faturalama ve muhasebeleştirmedir. 

Finansal kapasite kamu kuruluşlarının güvenli ve sürekli su ve atıksu hizmetleri 

sunabilmeleri için gerekli sermaye ve işletme maliyetlerini ödeyebilme yeteneğidir ve 

hizmet düzeyinde bir olgudur. 

Ödeme gücü bireysel müşterilerin diğer önemli maliyetleri ödeyebilme yeteneği 

devam ediyor iken, temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerekli olan su ve atıksu 

hizmetleri için ödeme yapabilme yeteneğidir ve müşteri düzeyinde bir olgudur. 
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Ödeme gücü oranı, tüketicilerin su ve atıksu faturasını ödeyebilmek için 

harcanabilir gelirlerinden ayırdıkları payın önemli göstergesidir. Bileşenleri medyan 

eşdeğer harcanabilir hane halkı geliri, en düşük %20’lik gelir dilimindeki medyan 

eşdeğer harcanabilir hane halkı geliri, su ve atıksu tarifesi, kişi başı su tüketimi, 

büyüklüğü, sayaç ve sayaç okuma bedelidir. 

Ödeme gücü oranı ve düşük gelirli tüketici grubunun ödeme gücü oranı 

arasındaki farkın yüksek olması, yüzdelik gelir dilimindeki harcanabilir hane halkı gelir 

dağılımının eşitsizliğini göstermekte olup, o bölgede/ilde yaşayan düşük gelirli tüketici 

grubunun su ve atıksu hizmet bedelini ödemekte zorlanacağının önemli bir 

göstergesidir. Fatura ödemelerinin gecikmesi, hizmet kesintisinin artması gibi hizmet 

bedelinin ödenememesinden kaynaklanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması için bu 

müşterilere destek sağlanması gerekmektedir. 

Su ve atıksu ödeme gücü oranına ait bir "evrensel standart" mevcut değildir. 

Kuruluşlar, kendi durum ve önceliklerine dayanan anlamlı ekonomik standartlarını 

belirlemelidir. Kamu hizmetlerinde ödeme gücü karşılaştırmaları çok dikkatli 

yapılmalıdır. Çünkü hizmet kalitesi ve kurumların durumu, bir işletmeciden diğerine 

önemli ölçüde değişebilir. 

Belediyelere tam maliyet esaslı atıksu tarifesi belirlemesi, kullanıcılardan tahsil 

etmesi ve toplanan ücretlerin altyapı yatırımlarında kullanılması için teşvik veya 

yaptırımlar uygulanmalıdır. Döviz bazlı ve yüksek maliyetli dış krediler yerine ulusal 

kredilerin kullanılması teşvik edilmelidir. Altyapı yatırımlarında sürekliliğin 

sağlanabilmesi için tarifelerin tam maliyet esasına göre belirlenmesi gerekmekte olup; 

bu kapsamda, tarifeler yönetmeliğinin revizyonu ve tarifelerin uygun belirlenmesi 

konusunda kanuni bir düzenleme yapılması oldukça önemlidir. 

Ülkemizde mevcut su fiyatlandırma sistemi su hizmetlerinin finansal maliyeti 

dikkate alınarak yürütülmektedir. Su fiyatlandırmasında finansal maliyetlerin yanı sıra 

çevresel ve kaynak maliyetlerinin de dikkate alındığı, tam maliyet esaslı fiyatlandırma 

sistemine geçilmesi hedeflenmektedir. Bu maksatla Taslak Su Kanununa gerekli 

eklemelerin yapılması ve akabinde alt mevzuat düzenlemeleri ile tam maliyet esaslı 

fiyatlandırma mekanizmasının uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. 
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3 Pilot Havzada Nehir Havza Yönetim Planı Kapsamında Ekonomik Analiz ve 

Su Verimliliği Çalışmaları İçin Teknik Yardım Projesi kapsamında içme suyu, sanayi 

ve tarımsal maksatlı su kullanımlarının fiyatlandırılması konusunda, Şu Çerçeve 

Direktifinin konuya ilişkin esasları da dikkate alınarak, rehber dokümanlar 

hazırlanmıştır. 

 

3.11.3 Tarımsal Sulamada Ücretlerin Belirlenme Esasları 

Tarımsal sulamada suyun biriktirilmesi, taşınması, iletimi, dağıtımı ve kullanım 

maliyetleri; yatırım maliyeti, işletme maliyeti, bakım ve onarım maliyeti, yenilenme - 

modernizasyon maliyeti, fırsat maliyeti, dışsallıkların maliyetidir. 

Fiyatlandırmada maliyetlerin karşılanması, su arzında ve talebinde verimli ve 

etkin sürdürülebilirlik sağlanması, kullanıcıların ödeme gücü ve ödeme refleksi önemli 

faktörlerdir. Ayrıca sektörel su taleplerinin baskısı, bölgesel eşitsizlikler, doğal 

kaynakların sürdürülebilirliği, artan nüfusun gıda güvenliği, üretim planlaması ve pazar 

rekabet koşulları da tarımsal sulama fiyatlandırmasında dikkate alınması gereken 

önemli unsurlardır. 

Sulama işletmeciliği genel sulama planlaması, suyun iletimi ve dağıtımı, tesisin 

fonksiyon ve işlevlerinin sürdürülebilirliği ve yönetim sorumluluklarını içerir. 

Su kullanım hizmet bedelinin yasal dayanağı 6200 sayılı kanunun 26. Maddesi 

gereği, tesislerin işletmeleri için ihtiyar olunan bilcümle masrafların faydalananlar 

tarafından ödenmesi gerekmektedir. İşletme, bakım ve onarım masrafları, kaynaktan 

tarla başına kadar suyun iletilmesi ve dağıtılması için tüm masrafları ifade etmektedir. 

Bu sebeple tarımsal sulamada ana terminoloji “suyun fiyatı” veya “suyun 

fiyatlandırılması” değil “suyun kullanım hizmet bedeli” şeklindedir. 

Sulama birliklerinde su kullanım hizmet bedeli, suyun kaynaktan tarla başına 

ulaştırılmasını ve bunun sürdürülebilir kılınmasını sağlayacak tüm maliyetleri 

karşılayacak şekilde, bitkiler bazında sulama suyu ihtiyacı da göz önüne alınarak sulama 

tesisinden faydalananlardan geri alınması, kar maksadı güdülmeksizin işletme, bakım, 

onarım ve yönetim faaliyetlerinin finansmanını sağlamaktadır. 6172 sayılı kanunun 2. 

Maddesi 1. Fıkra (j) bendi ile 9. Maddesi 3. Fıkra (c) bendine göre sulama birlikleri, 

maliyetlerini karşılayabilecek bir su kullanım hizmet bedeli tarifesi hazırlamak, yıllık 
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bütçe taslağı ile birlikte sorumluk sahasındaki Bölge Müdürü’nün Onay’ına sunmak ve 

uygulamakla yükümlüdür. Sulama Birliklerince belirlenen su kullanım hizmet bedelleri, 

Bakanlık Onayı ile yürürlüğe giren eşik ücret tarifesindeki bedellerden daha düşük 

olamaz.  

Hizmet bedeli belirleme esasları: 

Cari yılı içinde uygulanacak su kullanım hizmet bedelini belirleyen temel veri o 

yıla ait gider bütçesi ile birlikte sulama tesisinin kullanılma oranıdır.  

Aynı özelliklere sahip sulama tesislerini işleten iki sulama birliğinin kurumsal 

kapasiteleri de birbirinin aynısı olsa, su kullanım hizmet bedeli o sulama sezonunda 

tesisten faydalananlardan tahsil edilebileceğinden, sulama oranı düşük olan sulama 

birliğinin belirleyeceği su kullanım hizmet bedeli, bitkiler bazında, sulama oranı yüksek 

olan sulama birliğindekinden yüksek olacaktır. 

Su kullanım hizmet bedelini etkileyen faktörler şunlardır: 

 Tesisin klasik, kanaletli veya borulu sisteme göre inşa edilmesi, 

 Suyun sağlanma şekli (cazibeli, terfili veya YAS kuyuları ile), 

 Terfili tesislerde terfi merkezi sayısı, terfi yüksekliği vb., 

 Sulama oranı ve sulanan bitki deseni, 

 Uygulanan sulama yöntemi (vahşi, yüzeysel, basınçlı vb.), 

 Tesisin yaşı ve kalan ekonomik ömrü, 

 Tesisin bakım, onarım ve yenilenme ihtiyacı, 

 Sulama sahasındaki bitki deseni, 

 Sulu tarım kültürü, geleneksel alışkanlıklar, çiftçinin işbirliği, 

 Sulama Birliğinin Kurumsal Kapasitesi (Teşkilat Yapısı, Personelin vasfı ve 

sayısı, Araç ve İş Makinası Parkı Durumu), 

 Sulama sahasındaki toplulaştırma ve tarla içi geliştirme ihtiyacı, 

 Birliğin borç stoğu ve bu borcu ödeme kabiliyeti, mali yeterliliği. 

Suyun metreküp olarak ölçülebildiği sulama şebekelerinde su kullanım hizmet 

bedelleri, tarifede gösterilen eşik metreküp su ücreti dikkate alınarak belirlenmektedir. 

Su kullanım hizmet bedeli, tarifedeki eşik ücretlerin altında kalmayacak şekilde sulama 

sayısı ve sulama süresi yöntemlerine göre de uygulanabilmektedir. Uygulamalar, su 

kullanıcıları arasında hakkaniyetin sağlanabilmesi bakımından, sulama birliği tarafından 

sıkı bir kontrolü ve otomasyon sistemlerini gerektirmektedir. Diğer taraftan terfili 

sulamalarda çeşitli kademelerin kurulmuş olması durumunda, sulama birliğinin 

kararıyla ilave bir su kullanım hizmet bedeli uygulanabilmektedir. 
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Verilebilecek idari para cezaları: 

 Hazırlanan su dağıtım planında belirtilen zaman ve süre dışında sulama 

yapanlara su kullanım hizmet bedelinin iki katı kadar, tekrarı halinde her 

defasında ayrı ayrı olmak üzere dört katına kadar,  

 Sulama beyannamesi vermeden ya da eksik beyanname ile sulama yapanlara, 

su kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar, 

 İzinsiz olarak şebeke dışı sulama yapanlara, su kullanım hizmet bedelinin iki 

katına kadar idari para cezası uygulanır. 

Su Kullanım Hizmet Bedeli Uygulamalarına İlişkin Tespitler: 

 Kamuoyunda, su kullanım hizmet bedelinin neye göre ve nasıl belirlendiği 

konusunda bilgi eksikliği bulunmaktadır. 

 Çoğunlukla pompajlı tesislerden faydalananlar su kullanım hizmet bedelini 

yüksek bulmaktadır. 

 Sulama sahası içindeki YAS kuyularına ilişkin uygulamalar, sulamada 

faydalananlarda tepkiye neden olabilmektedir. 

 Tahsilat dönemleri, hasat ve ürünün satış dönemine göre belirlenememektedir. 

 Su kullanım hizmet bedeli borçlarına ilişkin af beklentisi ödeme refleksini 

azaltmaktadır. 

 Fiiliyatta, su kullanım hizmet bedeli ödenmediği halde sulama yapılmaya devam 

edilmesi adil sulama yönetimi yaklaşımını ve sistemin sürdürülebilirliğini 

etkilemektedir. 

Sonuç olarak su kullanım hizmet bedeli çiftçinin ödeme gücünü aşmamalı, 

maliyetler sebebiyle aşıyorsa devlet tarafından desteklenmelidir. 
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4 HALKIN KATILIMI, FARKINDALIK VE BİLİNÇLENDİRİLMESİ 

Kamusal katılım, iyi yönetişimin önemli bir unsurudur. Bu, vatandaşların 

kendilerini etkileyen konularda katkılarının alınmasını öngören bir süreçtir. Kamusal 

katılımın ardındaki düşünce, yönetimin politika ve faaliyetlerinden doğrudan 

etkilenecek olanların, sürece kendi uzmanlıklarını dahil ederek daha iyi, somut ve 

sürdürülebilir sonuçlar ortaya konmasına katkıda bulunmaları sağlanmaktadır. Kamusal 

katılımın en önemli basamaklarından birisi halkın bilgilendirilmesi ve 

bilinçlendirilmesidir.  

Bilgilendirme, yönetim ile vatandaşlar arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine 

temel oluşturmaktadır. Ülkemizde bilgiye erişim, 24.10.2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi 

Edinme Hakkı Kanunu ile düzenlenmektedir. Bu Kanun, kişilerin, kamu kurum ve 

kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetleri hakkında 

bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir. Bu 

kanunun 4. ve 5. maddelerinde herkesin bilgi edinme hakkına sahip olduğu ve kurum ve 

kuruluşların, bu kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi 

başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve 

doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler 

ifadesi yer almaktadır. 

İçme ve kullanma suları ile ilgili olarak barajlardaki doluluk oranları ve içme 

sularının musluktaki analiz sonuçları ilgili su kanalizasyon idarelerinin internet 

sayfalarından halihazırda kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Ayrıca, T.C. Sağlık Bakanlığı 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden “yüzme suyu takip sistemi” ve 

“kaplıca suyu takip sistemi” üzerinden ilgili bilgiler kamu ile paylaşmaktadır. Ek olarak, 

yine Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce “içme suyu takip sisteminin” altyapısı 

oluşturulmuş olup henüz kullanıma açılmamıştır. Paylaşılacak verilerin ilgili kurum ve 

kuruluşlar ile bir araya gelinerek netleştirilmesi gerekmekte olup, paylaşılacak olan 

verilerin doğruluğu konusunda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.  

Ayrıca, belediyelerin yaptığı faaliyetleri halka duyurmak ve suyun yönetimi, 

tasarruflu kullanımı ve denetimi konularındaki yasal düzenlemelerin farkında olmasını 

sağlamak için kamu spotları, sosyal medya paylaşımları gibi maliyeti az ancak, etkisi 

fazla uygulamalara sıklıkla başvurulması gerekmektedir.  
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5 DARBOĞAZLAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Ülkemizde Su Güvenliği ve Atıksu Hizmetleri Çalışma Grubu konuları 

kapsamında tespit edilen problemler, darboğazlar çalışma grubu değerlendirmeleri 

sonucunda aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Tablo 5.1’de su güvenliği ve atıksu 

hizmetleri konusunda belirlenen darboğazlar ve çözüm önerileri sunulmuştur.  

Tablo 5.1 Su güvenliği ve atıksu hizmetleri darboğazlar ve çözüm önerileri 

No Darboğazlar Çözüm Önerileri 

1 Su yönetimi havzadan başlayamadığı 

için içme suyu arıtma tesislerinde sorun 

yaşanmaktadır. Su kaynakları gerek 

insani gerekse hayvansal kirleticilerin 

tehdidi altındadır. Havza yapısı koruma 

altında olmadığından yıkanarak gelen 

toprak içerisindeki mineraller çözünerek 

suda problem oluşturmaktadır.  

İçme suyu kaynaklarını etkileyen 

alanlar kamulaştırılarak koruma alanı 

olarak belirlenmeli, su kaynağı 

havzasının eylem planı 

oluşturulmalı, orman kırımına 

müsaade edilmemelidir.  

2 İçme suyu arıtma tesislerinin proses 

seçiminde klasik uygulamalar üzerinden 

gidildiğinden suyun kalitesine göre 

proses seçiminde aksaklıklar 

yaşanmaktadır. 

Su kaynağının kalitesine, yöreye ve 

ekonomiye uygun arıtma tesisi 

seçiminin sağlanması, proje 

geliştirilen kurum kuruluşların 

2020/1 sayılı İçme Suyu Arıtma 

Tesisleri Proje Onay Genelgesine 

uymaları gerekmektedir.  

Henüz teknolojisi ispatlanmamış 

arıtma proseslerinin seçiminde 

dikkatli olunmalıdır. 

3 İçme suyu arıtma tesislerinin 

tasarımında problemler yaşanmakta, 

yatırım aşamasında teknik açıdan 

firmanın yeterliliğinden ziyade düşük 

maliyet öngören firmalar genellikle 

Sadece yapılacak işin ekonomik 

değerlendirmesi değil, teknik 

değerlendirmenin de, yüklenici 

seçiminde dikkate alınması 

gerekmektedir.  
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yüklenici olmaktadır.  

4 Mevsimsel değişikliklerden dolayı 

kaynaktan gelen suyun miktarında ve 

bulanıklığında meydana gelen ani 

değişim ile içme suyu arıtma tesisinin 

arıtabileceği kapasitenin üstünde su 

geldiğinde tesis devre dışı kalmaktadır. 

Yıllara göre değişimler tespit edilip 

miktar ve kalitede acil müdahaleyi 

gerektiren durumlar için anlık 

çözümler tesis özelinde üretilmelidir. 

5 İçme suyu arıtma tesislerinin 

işletilmesinde teknik bilgi yetersizliği 

sebebiyle problemler yaşanmaktadır.  

İşletme problemlerinin uzmanların 

desteği ile çözüme kavuşturulması 

gerekmektedir. Eğitim ve 

sertifikasyon sürecinin içme suyu 

arıtma tesisi personeli için 

başlatılması gerekmektedir.  

6 Mevcut arıtma tesislerinin bir kısmı 

ekonomik sebeplerle 

işletilememektedir.  

 Enerji giderlerinin % 50’ye 

kadarı ÇŞB tarafından 

karşılanmaktadır. Atıksu altyapı 

yönetimleri tam maliyet esaslı tarife 

belirlemeli ve atıksu gelirlerini 

başka alanlarda harcamamalıdır. 

 Yeni yapılacak tesisler için de 

teknolojisi yeni ve teknik personel 

ihtiyacı yüksek olan proseslerin 

seçilmemesi yöreye en uygun 

teknolojinin seçilmesi 

gerekmektedir. 

7 Mevcut içme suyu tarife yapıları 

oldukça değişken olup tarifeler 

belirlenirken herhangi bir standart 

yöntem kullanılmamaktadır. Gelir 

İdarenin mevcut tarife yapısının 

analizi ve ülkedeki ve dünyadaki 

uygulamalar bazında tarife yapısı 

seçeneklerinin belirlenmesi 
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getirmeyen su kullanım oranları birçok 

şehir için oldukça yüksektir.  

gereklidir. Gelir getirmeyen su 

oranlarının azaltılmasına yönelik 

tedbirler alınmalıdır. 

8 İçme suyu tüketimi için arıtılan suyun 

tarımsal sulamada kullanılması sorunu 

ile karşılaşılmaktadır.  

Halkın su tüketimi konusunda 

bilinçlendirilmesi, sulama suyu 

ihtiyacının uygun su kaynaklarından 

karşılanması, içme suyu kalitesinde 

arıtılan suyun sadece insani tüketim 

için kullanılması sağlanmalıdır.  

9 Dünya genelinde birçok ülkede başta 

ulusal ölçekte olmak üzere kentsel, 

kırsal ve bölgesel su güvenliği planı 

çalışmaları yürütülmektedir. Ülkemizde 

bu yönde çalışmalara ihtiyaç 

bulunmaktadır. 

Kısa vadede su güvenliği planının 

oluşturulması sürecinin hızla ele 

alınabilmesi maksadıyla en temel su 

güvenliği yönü olan içme-kullanma 

suyu güvenliği planı hazırlık 

çalışmaları başlamıştır. Plan 

hazırlama sürecinin geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması çalışmalarına 

müteakiben devam edilmelidir. 

10 Belediyelerin içme suyu arıtma tesisleri 

ve olağanüstü durumları (deprem, 

sabotaj vb. gibi) da içine alan su 

güvenliği planları ve su güvenliği 

planlarının hazırlanmasına dair yasal bir 

zorunluluk bulunmamaktadır. Su 

güvenliği planları oluşturulması 

konusunda kapasite artışına ihtiyaç 

bulunmaktadır. Kurumların yaptığı 

çalışmalar birbirinden bağımsız 

yürütülmektedir. 

İçme suyu güvenlik planlarının 

hazırlanmasına ilişkin mevzuat alt 

yapısı oluşturulmalıdır. Musluk 

suyunun son kullanıcı tarafından 

güvenle tüketilebilmesi için su 

güvenliği planları oluşturulmalı, bu 

konuda kapasite artırımı için 

belediyelere maddi ve teknik destek 

sağlanmalıdır. 
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11 Su güvenliği diğer güvenlik 

alanlarından (ulusal, insan, gıda, enerji, 

iklim ve su kaynakları güvenliği) 

bağımsızmış gibi daha müstakil bir 

yaklaşımla ele alınmaktadır. 

Özellikle iklim değişikliğinin gıda 

güvenliğine etkilerinin de ele alındığı 

disiplinler arası bir yaklaşımla 

araştırılması gerekmektedir. 

12 Belediyeler öncelikli yatırımlarını tespit 

etmekte sorunlar yaşamakta, atıksu 

arıtma hizmet oranları ve arıtma 

seviyeleri oldukça geniş bir aralıkta 

değişkenlik göstermektedir.  

Belediyeler öncelikli yatırımlarını 

tespit amacıyla iyi kurgulanmış ve 

uzmanların görevlendirildiği Su ve 

Atıksu Master Planı çalışmaları 

yürütmeli ve atıksu arıtma hizmet 

oranları artırılırken diğer yandan, 

arıtılan atıksu miktarında ileri 

biyolojik arıtma proseslerinin ve 

tarımsal sulama da dahil geri 

kazanım alternatiflerinin payının 

yükseltilmesi hedeflenmelidir. 

13 Ülkemizde yüklenici proje firmaları 1-2 

yıllık kullanılmış su karakterizasyon 

verilerini dikkate almadan standart 

projelerle arıtma prosesleri 

önermektedir. Atıksu karakterinin 

değişmesi durumunda önerilen 

çözümler işe yaramamakta ve istenen 

verimler alınamamaktadır. Ayrıca, 

Kamu İhale Kanunu ile yapılan atıksu 

arıtma tesisi proje ve yapım işlerinde 

kaliteli ve yenilikçi teknolojilere yer 

verilmemektedir.  

Her endüstriyel kullanılmış su 

içerdiği kirletici türleri bakımından 

farklılıklar içerebilmektedir. Ayrıca, 

üretim proseslerine bağlı olarak da 

zaman zaman kullanılmış su 

karakterizasyonunda değişimler 

olabilmektedir. Özellikle kullanılmış 

su geri kazanımı projelerinde su 

karakterizasyonun uzun zaman 

izlenmesi ve pilot ölçekli tesislerin 

kurularak belirli bir süre izlenmesi 

gerekmektedir. Yeni arıtma 

teknolojilerinin önünün açılması için 
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“Tasarla ve İnşa et” ve “Tasarla, İnşa 

et ve devret” vb. gibi kamu özel 

sektör işbirliği modelleri 

değerlendirmelidir.  

14 Atıksu suyu arıtma tesislerinin 

tasarımında problemler yaşanmakta, 

yatırım aşamasında teknik açıdan 

firmanın yeterliliğinden ziyade düşük 

maliyet öngören firmalar genellikle 

yüklenici olmaktadır. 

Atıksu arıtma tesisleri ihale edilirken 

sadece ekonomik değerlendirme 

değil, teknik değerlendirme de 

yapılmalı, iş bitirme belgeleri genel 

değil tesis özelinde belirlenmelidir.  

15 Atıksu arıtma tesislerin yer seçiminde 

yapılan yanlışlıklardan dolayı tesis şehir 

içerisinde kaldığında koku 

problemlerine sebebiyet vermektedir.  

Yeni yatırımlarda tesis yerinin şehrin 

topografik yapısı da dikkate alınarak 

şehirden uzak ancak ulaşım olarak 

kolay ve doğal ortamı etkilemeyecek 

yerlerin seçilmesi gerekmektedir.  

16 Atıksu arıtma tesislerine gelen hatların 

birleşik (yağmur suyu ve kanalizasyon) 

olması veya ayrık sistem olan hatlarda 

şebekeye kaçak yağmur suyu 

karışmasında ötürü tesise atıksuyun çok 

seyreltik bir biçimde gelmesinden 

dolayı bakteri oluşmamakta ve arıtma 

verimi düşük olmaktadır.  

Kanalizasyon hatlarının ayrık 

sisteme geçirilmesi ve mevcut 

hatların iyileştirilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca, birleşik 

sistemin olduğu yerleşimlerde dolu 

savak yöntemleri ile yüksek 

miktardaki yağmur sularının tesise 

girişi engellenmelidir. 

17 Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesinde 

teknik bilgi yetersizliği sebebiyle 

problemler yaşanmaktadır.  

29.05.2019 tarihli ve 30782 sayılı 

Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan 

Teknik Personele İlişkin Tebliğ’e 

istinaden atıksu arıtma tesisi tipi, 

prosesi ve kapasitesine göre 

çalışabilecek tesis sorumlularının 
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asgari nitelikleri belirlenmiş ve 

düzenlenecek eğitime katılmak ve 

sınavdan başarılı olma şartı 

getirilmiştir. Tebliğin geçiş süresi 

2022 Mayıs ayında bitecek olup, bu 

tarihten itibaren tüm atıksu arıtma 

tesislerinin ÇŞB’den eğitim almış ve 

sınavda başarılı olan tesis 

sorumluları tarafından işletilmesi 

gerekecektir. 

18 Ülkemizde tatlı su kaynaklarından 

yararlanma maliyeti diğer ülkelere 

kıyasla daha ekonomiktir. Birçok sanayi 

bölgesinde ham su temini, proses suyu 

arıtma ve kullanılmış su arıtma-katılım 

bedelleri görece düşük seviyede olduğu 

için, geri kazanım ekonomik 

görülmemektedir.  

Su kaynaklarımızdan yararlanabilme 

oranımız azalmaya devam ederken 

su geri kazanımı yerine su kaynakları 

üzerindeki baskıların arttırılması 

doğru bir yaklaşım değildir. Bu 

nedenle özellikle çok su kullanan 

endüstriler ve organize sanayi 

bölgeleri için kullanılmış sularının 

bir kısmını geri kazanma 

zorunluluğu getirilmeli ve bu konuda 

sanayiler teşvik edilmelidir.  

19 Su geri kazanımında kullanılan ileri 

arıtma teknolojileri hakkında ülkemizde 

yeterli bilgi birikimi ve işletme 

tecrübesi bulunmamaktadır. Geri 

kazanım yapan tesislerin azlığı 

sebebiyle yeniden kullanılan atıksu 

oranları oldukça düşük seviyelerdedir.  

Özellikle büyük su geri kazanım 

projelerinin onayında belirli bir süre 

boyunca (ortalama 3-12 ay arası) 

pilot tesis test çalışmalarının 

yapılması zorunluluğu getirilmelidir. 

Su geri kazanım tesisine giriş 

debisinin 10.000 m3/gün ve üzerinde 

olması durumunda; pilot tesis 



 

T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
SU GÜVENLİĞİ VE ATIKSU HİZMETLERİ  

ÇALIŞMA GRUBU 
 

 

Su Güvenliği ve Atıksu Hizmetleri Grubu 

Çalışma Belgesi 
78 

 

No Darboğazlar Çözüm Önerileri 

kurulması ve işletilerek prosesin 

belirlenen koşullarda istenen 

performansı gösterdiği 

kanıtlanmalıdır. Böylece seçilen 

proses ve işletme koşullarının bir 

ispatı yapılmış olacaktır.  

Yerleşim yerinin özellikleri de 

dikkate alınarak geri kazanım için 

alternatifler geliştirilmeli, 

uygulanmalı ve yaygınlaştırılmalı, 

yeni teknolojilerin uygulanması ve 

ekipmanların kullanılması 

konusunda çalışmalar 

gerçekleştirmelidir. 

20 Arıtma tesisi işletmecilerinin mekanik, 

elektrik, PLC-SCADA konusunda 

bilgileri bulunmakla birlikte proses 

mühendisliği, dozaj kontrolü, proses 

optimizasyonu konularında tecrübe/bilgi 

seviyesi istenilen düzeyde değildir.  

Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan 

Teknik Personele İlişkin Tebliğ’e 

istinaden yapılan eğitimlerde 

kullanılan dokümanlar, görseller, 

kılavuz kitapçıklar vb. hazırlanmış 

olup arıtma tesisi personelinin bilgi 

seviyesi arttırılması için 

çalışılmaktadır.  

21 Arıtma sonrası oluşan çamurun 

bertarafında sıkıntılar yaşanmaktadır.  

Çamurların düzenli depolanmasına 

bir alternatif olarak çamur yakma 

ve/veya evsel atık ile birlikte bertaraf 

edilecek şekilde karışık çamur 

yakma tesisleri birden fazla atıksu 

arıtma tesisine hizmet edecek şekilde 

yerleri belirlenerek inşa edilmelidir.  
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22 Sanayi atıksularının arıtımında 

problemler yaşanmaktadır. 

Belediyelerin OSB atıksularını atıksu 

arıtma tesislerine alması, belediyelerin 

çeşitli nedenlerle OSB’lerin 

atıksularının kanalizasyona bağlanması, 

kentsel atıksu arıtma tesislerinin 

çalışmasını olumsuz etkilemektedir. 

OSB’lerin kanalizasyona bağlantısı 

kentsel arıtma çamurlarının bertarafını 

zorlaştırmaktadır. 

Sanayinin atıksularını kontrolsüz bir 

şekilde kanal da dahil alıcı ortamlara 

deşarjı öncelikle bilinçlendirme ile 

engellenmeli sonrasında yaptırımlar 

uygulanmalıdır. Kanalizasyon 

sistemleri ile atıksu arıtma tesisleri 

birlikte planlanmalı, OSB’ler kendi 

atıksu arıtma tesislerini inşa edip 

işletmeli, belediye atıksu toplama 

kanalından ayrılmalıdır. 

23 Arıtma teknolojilerinin optimum 

kullanımı sağlanamamaktadır.  

Arıtma teknolojilerinin uygulanması 

sürecinde; gerek yörenin gerekse 

ülkenin kaynaklarının doğru 

yönetilmesi adına öncelikle büyük 

problemlerin daha sonra daha küçük 

problemlerin giderilmesi için çaba 

gösterilmeli ve yerleşimler buna göre 

desteklenmelidir.  

24 Enerji giderlerinin toplam bütçe 

giderleri içindeki payının oldukça geniş 

bir aralıkta değiştiği görülmektedir. 

Atıksu arıtma tesislerinde enerji nötr 

veya pozitif tasarım ve işletim 

pratiklerinin geliştirilmesine ihtiyaç 

bulunmaktadır. Enerji tasarrufu 

farkındalığı azdır.  

Enerji verimliliği konusunda 

çalışmalar yapılmalıdır. Enerji etkin 

atıksu arıtma teknolojileri ve işletim 

stratejileri yaygın hale getirilmelidir. 

Farkındalık oluşturmak için enerji 

geri kazanımı ve verimliliğine 

yönelik eğitimler verilmelidir. 

Teknik şartnamelerde, enerji 

tasarrufu sağlayan uygun motor 

sınıflarının yer alması, mevcut 
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tesislerde kullanılan motorların 

zamanla enerji tasarrufu sağlayan 

motorlar ile değiştirilmesi 

sağlanmalıdır.  

25 Atıksu arıtma tesislerinin deşarj 

standartlarında belirsizlikler 

bulunmaktadır.  

Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Tarım 

Orman Bakanlığı birlikte çalışarak su 

kaynaklarının korunmasının güvence 

altına alınmasını sağlamak için 

hassas alanlar, sulama ve drenaj 

kanallarına deşarj vb. konularda 

netlik sağlamalıdır.  

26 Deşarj noktaları ve alıcı ortamlarda 

atıksuyun uygun kalitede 

arıtılmamasından dolayı ötrofikasyon ve 

müsilaj oluşumu (iklim değişikliğine 

bağlı ısınma ve C, N, P içeren organik 

kirleticiler) gözlenmektedir.  

Acil eylem planları ile kirletici 

deşarjları kontrol altına alınmalı, 

arıtılmamış atıksu deşarjı 

durdurulmalı, SKKY ekinde yer alan 

deşarj standartlarında gerekli olan 

havzalarda (Ergene, Marmara) deşarj 

standartlarında kısıtlamaya 

gidilmektedir. Diğer yandan, alıcı 

ortam bazlı deşarj standartlarına 

kademeli geçişe ilişkin ÇŞB 

planlamalarına raporda yer verilmiş 

olup çözüm önerisinden üstü çizili 

kısmın çıkarılması gerekmektedir. 

27 Hassas alıcı ortamlara deşarj yapan 

tesislerin azot, fosfor giderimi 

yapmadığından su kaynaklarında 

kirliliğin artışına sebep olmaktadır.  

Sadece ikincil arıtmaya sahip olan bu 

tür atıksu arıtma tesislerinin acilen 

azot ve fosfor giderimini sağlayacak 

ileri arıtma tesislerine 

dönüştürülmesi gerekmektedir. 
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KAAY’ne göre bu tesislerden hassas 

alanlara yapılan deşarjların azot ve 

fosfor giderimine tabi olmasına 

yönelik 2023 yılı sonuna kadar süre 

verilmiştir.  

28 Özellikle tarıma dayalı endüstrilerden 

ve diğer endüstrilerden kaynaklanan 

atıksuların hassas su alanlarına 

deşarjından dolayı azot ve/veya fosfor 

kaynaklı kirlilik sorunu yaşanmaktadır.  

 

Patates işleme, süt işleme ve maya 

endüstrisi atıksularının ortak 

özellikleri, azot ve/veya fosfor 

konsantrasyonlarının yüksek 

olmasından dolayı anaerobik arıtma 

prosesleri uygulanmakta, bununla 

beraber anaerobik arıtma sonucu 

NH4-N ve PO4-P konsantrasyonları 

artmaktadır. Bu nedenle, 

yönetmelikler çerçevesinde sıkı 

azot/fosfor deşarj standartlarını 

sağlamak için, bu tesislerde nütrient 

giderimine yönelik çalışmalar 

yapılmaya devam edilmektedir. 

Anaerobik arıtma sonucu sıvı fazda 

artan azot ve fosfor, yavaş çözünme 

özelliğine ve gübre olarak ticari 

değere sahip olan strüvit formunda 

geri kazanılabilir. 

29 Köylerde kanalizasyon ve fosseptiklerin 

yapımı ile birlikte yüzeysel su, dere ve 

küçük göletler ile su alma yapılarının 

kirlenmesi bakım çalışmalarının 

yapılmaması sebebiyle artmış olup 

Büyükşehir belediyelerinin, il 

belediyelerinin ve il özel idarelerinin 

düzenli olarak köylere götürülen su 

ve atıksu altyapı hizmetlerinin bakım 

ve onarım çalışmalarını yapması 
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No Darboğazlar Çözüm Önerileri 

bakımı yapılsa bile içeriğindeki katı 

madde birikintisi tekrar akarsu, göl veya 

derelere ulaşacak şekilde 

bırakılmaktadır.  

gerekmektedir.  

30 Atıksu arıtma tesislerinin ilk yatırım ve 

işletme maliyetlerinin karşılanması için 

sürdürülebilir bir finans mekanizması 

kurulmadığından atıksu altyapı 

yatırımlarının sürekliliği 

sağlanamamaktadır.  

Kamu – Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) 

gibi finans modellerinin önü 

açılmalı, atıksu altyapı hizmetleri 

için kamu zararı oluşturmayacak 

ayrıntılı bir mekanizma geliştirilerek 

mevzuattaki boşluk doldurulmalıdır. 

Bu minvalde ÇŞB tarafından 3996 

sayılı “Yap-İşlet-Devret” Kanununa 

ek madde olacak şekilde hazırlanan 

Kanun taslağı TBMM’ye 

sunulmuştur.  

31 Materyal, su ve enerji geri kazanım 

yaklaşımına geçişte sıkıntılar 

yaşanmaktadır.  

Üniversiteler ve TÜBİTAK gibi 

araştırma kurumları ile daha çok 

işbirliği sağlanarak bu konudaki 

kapasite geliştirilmelidir.  

32 Etkin bir koordinasyon sağlanamaması, 

mevzuatın farklı yorumlanması 

sebebiyle yetki sorunları ortaya çıkması, 

kurumların önceliklerinin farklı olması, 

mevzuat ve uygulamada fikir ayrılıkları 

yaşanması, aynı işlerin farklı kurumlar 

tarafından yapılıyor olması laboratuvar 

çalışmalarında mevcut kaynakların 

israfı (finans, personel, zaman vb.) gibi 

problemler ortaya çıkmaktadır. 

Kurumların görev tanımları 

netleştirilmeli, Su Kanunu 

yayımlanarak havza ve akifer 

bazında su potansiyelinin 

belirlenmesi ve izlemesinin 

yapılması, tahsisler ve tarifelerin 

belirlenmesi, ruhsat, izin, izleme ve 

denetimlerin yapılması tek elden 

gerçekleştirilmeli, laboratuvar 

imkânları geliştirilmeli, yerli izleme 



 

T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
SU GÜVENLİĞİ VE ATIKSU HİZMETLERİ  

ÇALIŞMA GRUBU 
 

 

Su Güvenliği ve Atıksu Hizmetleri Grubu 

Çalışma Belgesi 
83 

 

No Darboğazlar Çözüm Önerileri 

ekipmanları geliştirilmelidir.  

33 Yeterli ya da hiç atıksu ücreti 

toplanamaması, toplanan ücretlerin, 

atıksu yatırımları dışında harcanıyor 

olması yerel yönetimlerin su ve atıksu 

tarifesi oluşturma konusundaki 

yetersizlikleri, mevcut tarife yapıları 

oldukça değişken olup, tarifeler 

belirlenirken herhangi bir standart 

yöntem kullanılmama ve tarifelerin tam 

maliyet esasına göre belirlenememesi 

sorun teşkil etmektedir.  

İdarenin mevcut tarife yapısının 

analizi, ülkemizdeki ve dünyadaki 

uygulamalar bazında tarife yapısı 

seçeneklerinin belirlenmesi, yerel 

yönetimlerin bu konuda eğitilmesi ve 

teşvik edilmesi, tarifelerin uygun 

şekilde belirlenmesi için kanuni 

düzenleme yapılması gerekmektedir.  
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6 POLİTİKA/STRATEJİ VE EYLEMLER 

 

Ülkemizde Su Güvenliği ve Atıksu Hizmetleri Çalışma Grubu konuları kapsamında geliştirilen strateji ve politika önerileri aşağıdaki 

şekilde belirlenmiştir.  

Tablo 6.1’de su güvenliği ve içme suyu hizmetleri konusunda uygulanacak strateji ve politikalar, Hata! Başvuru kaynağı 

bulunamadı.6.2’de atıksu hizmetleri konusunda uygulanacak strateji ve politikalar sunulmuştur.  

Tablo 6.1 İçme suyu hizmetleri konusunda uygulanacak strateji ve politikalar 

 

Uygulanacak 

Stratejiler/ 

Politikalar 

Eylemin Adı Sorumlu Birim 

İşbirliği 

Yapılacak 

Kurum ve 

Kuruluşlar 

Kısa 

Vade  

(2022 

– 

2023) 

Orta Vade  

(2022 – 

2026) 

Uzun Vade 

(2022 – 

2032) 

1 

İçme Suyu 

Kaynaklarının 

Korunmasının 

Sağlanması 

İçme kullanma suyu havza koruma planlarının 

hazırlanması, tamamlanan planların uygulamaya 

geçirilmesi ve takibi 

TOB (SYGM), 

Belediyeler, Su ve 

Kanalizasyon İdareleri  

DSİ, ÇŞB ✓ ✓ ✓ 

İklim değişikliğinin içme suyu kaynakları üzerindeki 

etkilerinin değerlendirilmesi ve bütün kuraklık şartlarında 

suyun miktar ve kalitesinin korunması için eylem 

planlarının hazırlanması 

Belediyeler, Su ve 

Kanalizasyon İdareleri, 

TOB (SYGM), DSİ 

ÇŞB ✓ ✓  
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Uygulanacak 

Stratejiler/ 

Politikalar 

Eylemin Adı Sorumlu Birim 

İşbirliği 

Yapılacak 

Kurum ve 

Kuruluşlar 

Kısa 

Vade  

(2022 

– 

2023) 

Orta Vade  

(2022 – 

2026) 

Uzun Vade 

(2022 – 

2032) 

Mevcut ve potansiyel içme suyu kaynaklarında belirli 

periyotlar ile su kalitesinin izlenmesi 

Belediyeler, Su ve 

Kanalizasyon İdareleri, 

DSİ 

TOB (SYGM), 

Sağlık Bakanlığı 
✓ ✓  

2 

İçme Suyu Arıtma 

Tesislerinin Uygun 

Şekilde 

Projelendirilmesi 

İçme suyu kaynaklarındaki baskı ve etkilerin göz 

önünde bulundurularak arıtma tesislerinin planlanması, 

ham su kalitesinin mümkün olduğunca fazla analiz 

üzerinden değerlendirilmesi, yeterince ham su analizi 

bulunmayan su kaynaklarında ise arıtma verimliliğinin 

pilot tesis çalışması ile belirlenmesinin teşvik edilmesi 

Belediyeler, Su ve 

Kanalizasyon İdareleri, 

DSİ, İller Bankası,  

TOB (SYGM), 

Sağlık Bakanlığı 
✓ ✓  

3 

İçme Suyu Arıtma 

Tesislerinin Uygun 

Şekilde İşletilmesi 

Tesislerde sertifika sahibi kalifiye personelin 

çalıştırılması ve İAT’leri işleten personelin eğitim ve 

sertifikalandırılmasına ilişkin mevzuatın hazırlanması 

Belediyeler, Su ve 

Kanalizasyon İdareleri, 

TOB (SYGM),  

DSİ, İller Bankası, 

Sağlık Bakanlığı 
✓ ✓  

Arıtma ünitelerinin performansının belirli periyotlar ile 

değerlendirilmesi 

TOB (SYGM), 

Belediyeler, Su ve 

Kanalizasyon İdareleri 

DSİ, İller Bankası, 

Sağlık Bakanlığı 
✓ ✓  

İçme suyu arıtma tesislerinden varlık yönetimi Belediyeler, Su ve TOB (SYGM), ✓ ✓ ✓ 
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Uygulanacak 

Stratejiler/ 

Politikalar 

Eylemin Adı Sorumlu Birim 

İşbirliği 

Yapılacak 

Kurum ve 

Kuruluşlar 

Kısa 

Vade  

(2022 

– 

2023) 

Orta Vade  

(2022 – 

2026) 

Uzun Vade 

(2022 – 

2032) 

açısından (ekipman, personel, sarf malzemesi vb.) 

sistem optimizasyonunun sağlanması 

Kanalizasyon İdareleri DSİ, ÇŞB, İller 

Bankası 

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 

standartlarını sağlayacak şekilde suyun arıtımının 

sağlanması ve denetimi 

Belediyeler, Su ve 

Kanalizasyon İdareleri, 

Sağlık Bakanlığı,  

TOB (SYGM), 

DSİ, İller Bankası 
✓ ✓  

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’in 

revize edilen Avrupa Birliği İçme Suyu Direktifi 

doğrultusunda güncellenmesi 

Sağlık Bakanlığı 

TOB (SYGM), 

DSİ, İller Bankası 

Belediyeler, Su ve 

Kanalizasyon 

İdareleri  

✓ ✓  

4 

Kaynaktan Musluğa 

İçme ve Kullanma 

Suyu Güvenliğinin 

Kaynaktan Musluğa İçme ve Kullanma Suyu 

Güvenliği Planlarının Hazırlanması ve Uygulamaya 

Geçirilmesi 

Belediyeler, Su ve 

Kanalizasyon İdareleri, 

TOB (SYGM) 

DSİ, İller Bankası, 

Sağlık Bakanlığı 
 ✓ ✓ 
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Uygulanacak 

Stratejiler/ 

Politikalar 

Eylemin Adı Sorumlu Birim 

İşbirliği 

Yapılacak 

Kurum ve 

Kuruluşlar 

Kısa 

Vade  

(2022 

– 

2023) 

Orta Vade  

(2022 – 

2026) 

Uzun Vade 

(2022 – 

2032) 

Sağlanması  

Kaynaktan musluğa su güvenliğine ilişkin mevzuatın 

hazırlanması 
TOB (SYGM) 

Belediyeler, Su ve 

Kanalizasyon 

İdareleri, DSİ, İller 

Bankası, Sağlık 

Bakanlığı 

 ✓ ✓ 

5 

İçme Suyu 

Kayıplarının 

Azaltılması 

İsale hattı, şebeke ve bina bağlantılarında su kaybına 

ilişkin verilerin derlenerek gerekli yerlerde yeni 

dağıtım hatlarının planlanması 

Belediyeler, Su ve 

Kanalizasyon İdareleri 

TOB (SYGM), 

İller Bankası, DSİ 
✓ ✓ ✓ 

Şebekede izole alt bölgelerinin oluşturularak basınç 

yönetimi yapılması 

Belediyeler, Su ve 

Kanalizasyon İdareleri 

TOB (SYGM), 

İller Bankası, DSİ 
✓ ✓ ✓ 

Su dağıtım sistemlerinde debi, basınç parametrelerinin 

izlenmesi için SCADA sistemlerinden kurulması 

Belediyeler, Su ve 

Kanalizasyon İdareleri 

TOB (SYGM), 

İller Bankası, DSİ 
✓ ✓ ✓ 
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Uygulanacak 

Stratejiler/ 

Politikalar 

Eylemin Adı Sorumlu Birim 

İşbirliği 

Yapılacak 

Kurum ve 

Kuruluşlar 

Kısa 

Vade  

(2022 

– 

2023) 

Orta Vade  

(2022 – 

2026) 

Uzun Vade 

(2022 – 

2032) 

6 

İçme Suyu 

Fiyatlandırma 

Esaslarının 

Belirlenmesi ve 

Uygulanması 

İçme suyu fiyatlandırılmasına ilişkin mevzuatın 

hazırlanması 

 

 

TOB (SYGM), 

Belediyeler, Su ve 

Kanalizasyon İdareleri 

ÇŞB ✓ ✓  
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Tablo 6.2 Atıksu hizmetleri konusunda uygulanacak strateji ve politikalar 

 
Uygulanacak 

Stratejiler/ Politikalar 
Eylemin Adı Sorumlu Birim 

İşbirliği Yapılacak 

Kurum ve 

Kuruluşlar 

Kısa 

Vade  

(2022 – 

2023) 

Orta Vade  

(2022 – 

2026) 

Uzun 

Vade 

(2022 – 

2032) 

1 

Atıksu Altyapı 

Yatırımlarının 

Önceliklendirilmesi  

Alıcı ortamın kalitesine ve kullanım durumuna 

göre atıksu arıtma tesisi yatırımlarında 

önceliklendirme yapılması 

 

Belediyeler, Su ve 

Kanalizasyon İdareleri, ÇŞB, 

DSİ, İller Bankası 

TOB (SYGM) ✓ ✓  

2 

Atıksu Arıtma 

Tesislerinin Atıksu 

Karakteristik 

Özelliklerine ve 

Bölgeye Uygun Şekilde 

Projelendirilmesi 

Atıksu kalitesinin takibi yapılarak deşarj 

standartlarını sağlayacak proseslerin Nehir 

Havza Yönetim Planları hazırlanan havzalarda 

bu planlarla uyumlu şekilde belirlenmesi 

Belediyeler, Su ve 

Kanalizasyon İdareleri, ÇŞB, 

DSİ, İller Bankası 

(TOB) SYGM ✓ ✓  

Atıksu arıtma tesisi tasarımında proseslerin, 

alıcı ortam durumu (hassas alan, sulak alan, 

yeraltı suyuna sızma durumu vb.) dikkate 

alınarak belirlenmesi 

Belediyeler, Su ve 

Kanalizasyon İdareleri, ÇŞB, 

DSİ, İller Bankası 

(TOB) SYGM ✓ ✓ ✓ 

3 Atıksu Arıtma 

Mevzuattaki şartları sağlayan teknik personel 

tarafından arıtma tesislerinin işletilmesi  

Belediyeler, Su ve 

Kanalizasyon İdareleri, ÇŞB 
DSİ, İller Bankası ✓   
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Uygulanacak 

Stratejiler/ Politikalar 
Eylemin Adı Sorumlu Birim 

İşbirliği Yapılacak 

Kurum ve 

Kuruluşlar 

Kısa 

Vade  

(2022 – 

2023) 

Orta Vade  

(2022 – 

2026) 

Uzun 

Vade 

(2022 – 

2032) 

Tesislerinin Uygun 

Şekilde İşletilmesinin 

Sağlanması 

Mevzuattaki deşarj standartlarının 

sağlanmasının takibi 

Belediyeler, Su ve 

Kanalizasyon İdareleri, ÇŞB 
 ✓ ✓  

Kanalizasyon sistemlerinin ayrık sistem 

yapılması  

Belediyeler, Su ve 

Kanalizasyon İdareleri, İller 

Bankası, DSİ 

ÇŞB ✓ ✓ ✓ 

Birleşik sisteme sahip yerleşim alanlarında 

AAT’ye gelecek yükün dengelenmesi için 

taşkın esnasında depolama maksadıyla 

kullanılacak geciktirme sarnıçlarının yapımının 

araştırılması 

Belediyeler, Su ve 

Kanalizasyon İdareleri, DSİ, 

İller Bankası 

ÇŞB  ✓ ✓ 

4 

Atıksu Arıtma 

Tesislerinde Geri 

Kazanım 

Uygulamalarının 

Arttırılması  

Atıksu geri kazanımı konusunda mevzuatın 

hazırlanması 
TOB (SYGM), ÇŞB 

Belediyeler, Su ve 

Kanalizasyon 

İdareleri 

✓ ✓  

Yeni yapılacak veya revize edilecek atıksu 

arıtma tesislerinde geri kazanım potansiyeli 

dikkate alınarak projelendirilme yapılması 

 

ÇŞB, Belediyeler, Su ve 

Kanalizasyon İdareleri, İller 

Bankası, DSİ 

TOB (SYGM)  ✓ ✓  
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Uygulanacak 

Stratejiler/ Politikalar 
Eylemin Adı Sorumlu Birim 

İşbirliği Yapılacak 

Kurum ve 

Kuruluşlar 

Kısa 

Vade  

(2022 – 

2023) 

Orta Vade  

(2022 – 

2026) 

Uzun 

Vade 

(2022 – 

2032) 

5 

Alıcı Ortam Bazlı 

Deşarj Standartlarının 

Düzenlenmesi 

SKKY’deki teknoloji bazlı deşarj 

standartlarından NHYP’lerde belirlenen alıcı 

ortam bazlı deşarj standartlarına geçilmesinin 

sağlanması 

ÇŞB, TOB (SYGM)  

Belediyeler, Su ve 

Kanalizasyon 

İdareleri 

✓ ✓  

6 

Atıksu Fiyatlandırma 

Esaslarının 

Belirlenmesi ve 

Uygulanması 

Fiyatlandırmaya ilişkin mevzuatın hazırlanması TOB (SYGM), ÇŞB  

Belediyeler, Su ve 

Kanalizasyon 

İdareleri 

 

✓ ✓  
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8 EKLER 

 

EK-1. Önceki Şura Kararları 

 

EK-1A: 2013 YILI ORMANCILIK VE SU ŞURASI 

Karar 2. Havza Esaslı Yönetime Geçilmeli Ve Gerekli İdari Yapılanma 

Oluşturulmalıdır. 

 

Kararla İlgili Strateji Ve Politika 

Strateji ve politika “n) Su kaynakları yönetimi ile talep yönetimi birlikte ele alınarak; 

su kaynakları, havzada “su güvenliği” sağlanacak şekilde geliştirilmeli,” 

 

EK-1B: 2017 YILI 2. ORMANCILIK VE SU ŞURASI  

 

Karar 37. Ulusal Su Planı ve Ulusal Su Güvenliği Planının hazırlanması sağlanmalıdır. 

 

Kararla İlgili Strateji Ve Politika 

Strateji ve politika “2) Ulusal Su Güvenliği Planı, Ulusal Su Planı ile uyumlu olacak 

şekilde hazırlanmalıdır.” 

 

2017 yılı 2. Ormancılık ve Su Şurasında hazırlanan “Su Kararları” başlığı altında 51 

adet karar ve bu kararlara bağlı olarak geliştirilmesi gereken strateji ve politikalar ile bu 

kararları uygulamaktan sorumlu olan birimler belirlenmiştir. Buna göre Su Güvenliği ve 

Atıksu Hizmetleri Çalışma Grubu konuları ile ilgili olan kararlar Tablo 1B’de 

verilmektedir.  
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Tablo 1B Su Güvenliği ve Atıksu Hizmetleri Çalışma Grubu Konuları ile ilgili 

olan 2017 yılı strateji ve politikaları 

 Karar No – Karar 

Adı 
Strateji ve Politikalar 

Sorumlu 

Birim 

1 Karar 5. Su 

yapılarının amaçları 

doğrultusunda 

sürdürülebilirliği 

sağlanmalıdır.  

 

1. İşletmeye açılmış sulama, enerji, içme 

suyu ve atıksu arıtma tesisleri, taşkından 

koruma vb. tesislerde meydana gelen 

müdahale ve kirlenme ile yerleşim alanları 

ve sanayi kuruluşlarının gelişerek bu 

tesislere doğru ve tesislerin içinde 

yaygınlaşması bu tesislerin faydalarını 

olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda söz 

konusu tesislere yapılan ve yapılması 

muhtemel görülen müdahalelerin, önlenmesi 

veya giderilmesi konusundaki çalışmalar 

sürdürülmelidir.  

DSİ 

2 Karar 10. Sulamadan 

dönen suların ve 

arıtılan atıksuların 

yeniden sulamada 

kullanılması 

sağlanmalıdır.  

 

1. Sulamadan dönen su miktarının 

azaltılması ve kalitesinin iyileştirilerek 

yeniden kullanımına ilişkin çalışmalar 

yaygınlaştırılmalıdır.  

2. Arıtılan atıksuların sulamada yeniden 

kullanımı özendirilmeli ancak, yatırıma 

dönüşmeden önce teknik, ekonomik ve 

sosyal açıdan tüm yönleriyle 

değerlendirilmeli; yapılacak ihtiyaç analizi 

ve pazar araştırması neticesinde öncelikle su 

rezervlerinin kısıtlı olduğu havzalarda 

ve/veya arıtılan suyun kullanım 

potansiyelinin tespitinden sonra yatırımlara 

karar verilmelidir.  

SYGM, 

DSİ, 

SUEN 

3 Karar 25. İçme suyu 1. İçme Suyu Havzalarının Korunması SYGM 
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 Karar No – Karar 

Adı 
Strateji ve Politikalar 

Sorumlu 

Birim 

ve sulama maksatlı 

barajlardaki kirliliğin 

kontrolü ve denetimi 

ile ilgili sorumlu 

diğer kurumlar ve 

yerel yönetimler ile 

koordinasyonu 

güçlendirici mevzuat 

oluşturulmalıdır.  

 

Yönetmeliği yayımlanmalıdır.  

2. Barajların mutlak koruma alanlarında 

yapılaşma gibi kirletici faktörlerin 

önlenmesi ve kirliliğin kontrolü maksadıyla 

ilgili kamu kurum ve kuruluşların görev 

alacağı bir komisyon oluşturulmalıdır.  

3. Söz konusu komisyon tarafından kirliliğin 

önlenmesi ve denetlenmesine dair 

prosedürler belirlenerek teknik dokümanlar 

hazırlanmalı, idari yaptırımlar açısından 

gerekli önlemler belirlenmelidir.  

4. Gerekli periyodik kontroller yapılarak 

kirletici faktörler belirlenmeli, bu faktörlerin 

bertaraf edilmesi için gerekli denetim ve 

yaptırım işlemleri uygulanmalı ve konuya 

dair yasal mevzuat gözden geçirilerek varsa 

eksikleri giderilmelidir.  

4 Karar 45. 

Belediyelerin su ve 

atıksu hizmetlerinin 

görülmesinde 

maliyet etkin kamu-

özel sektör işbirliği 

modellerinin 

kullanımı 

desteklenmelidir.  

 

1. Belediyelerin su ve atıksu hizmetlerinin 

maliyet etkin kamu-özel sektör işbirliği ile 

görülmesi için gerekli idari ve mevzuat 

altyapısı oluşturulmalıdır.  

2. Arıtma tesislerinin tasarla-yap-işlet-devret 

modeli ile maliyet etkin kamu-özel sektör 

işbirliği vasıtasıyla yapılması sağlanmalıdır.  

3. Arıtma tesislerinin işletilmesinde çalışan 

teknik personel için Yeterlilik Belgesi şartı 

getirilmelidir.  

4. Maliyet etkin kamu-özel sektör 

işbirliğinde yerli sektör özendirilmelidir.  

SYGM 
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 Karar No – Karar 

Adı 
Strateji ve Politikalar 

Sorumlu 

Birim 

5 Karar 49. Su 

kaynaklarının 

yapılabilecek 

kimyasal, biyolojik 

ve radyoaktif 

saldırıların 

önlenmesi için 

gerekli çalışmaların 

yapılması 

sağlanmalıdır.  

 

1. Herhangi bir kimyasal, biyolojik ve 

radyoaktif saldırı anında kullanılabilecek 

alternatif su kaynakları belirlenmelidir.  

2. Muhtemel herhangi bir kimyasal, 

biyolojik ve radyoaktif saldırıya karşı acil 

eylem planı hazırlanmalıdır.  

3. Kimyasal, biyolojik ve radyoaktif 

saldırıları karşı hazırlıklı olmak için erken 

uyarı sistemi kurulmalıdır.  

4. Kimyasal ajanların tespitine yönelik 

sensörler geliştirilmesi teşvik edilmelidir.  

5. Biyolojik ajanların tespiti için spesifik 

kitler ve tekniklerin geliştirilmesi 

çalışmalarına teşvik verilmelidir.  

6. Herhangi bir kimyasal, biyolojik ve 

radyoaktif saldırılara karşı kurum ve 

kuruluşlarla koordineli olarak çalışma 

yapılmalıdır.  

SYGM 

 

EK-1C: 2019 YILI 3. TARIM ORMAN ŞURASI  

 

2019 yılı 3. Tarım Orman Şurasında “Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi” Komisyonu 

Raporunda hedef ve stratejilerden belirlenmiştir. Buna göre Su Güvenliği ve Atıksu 

Hizmetleri Çalışma Grubu konuları ile ilgili olan hedef ve stratejiler Hata! Başvuru 

kaynağı bulunamadı.1C’de verilmektedir. 

 

Tablo 1C: Su Güvenliği ve Atıksu Hizmetleri Çalışma Grubu Konuları ile ilgili olan 

2019 yılı strateji ve politikaları 
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 Hedef Stratejiler 

1 HEDEF 4- Tarımsal 

Sulama ve Su 

Yönetimi alanında 

yapılan AR-GE 

çalışmalarının 

etkinliğinin ve 

verimliliğinin 

artırılması. 

1. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen 

tarımsal sulama ve su yönetimine yönelik araştırma 

fonları artırılacaktır. 

 

2. Dış kaynaklı araştırma proje sayısı artırılacaktır. 

 

4. Uygulayıcı kurumların ve üniversitelerin tarımsal 

sulama ve su yönetimine ilişkin teorik ve uygulamaya 

yönelik çalışmaları desteklenecektir. 

 

5. İklim değişkenliğinin etkileri dikkate alınarak 

dinamik sulama programları ve üretim planlamaları 

yapılarak muhtemel kuraklıkların etkilerinin 

azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

 

2 HEDEF 11- Sulama 

suyu kalitesinin 

korunması ve 

miktarının 

sürdürülebilir 

kullanımı için Avrupa 

Birliği Su Çerçeve 

Direktifi 

doğrultusunda 

izlenmesi. 

10. Tarımsal drenaj sularındaki pestisit ve besin 

elementlerinin azaltılması için denetim çalışmaları ile 

yapısal tedbirler artırılacaktır. 

 

11. Tarımsal kaynaklı su kirliliğini önlemeye yönelik 

tedbirlerin yaygınlaştırılması ve kırsalda yaşam 

kalitesini artırmaya, kırsalı korunan, yaşanan ve üreten 

alanlar haline getirmeye yönelik çevresel destek ve 

teşvikler artırılacaktır. 

3 HEDEF 12- 

Kullanılmış suların 

tarımsal sulamada 

kullanım imkânlarının 

1. Kullanılmış suların yeniden kullanılmasına yönelik 

mevzuat yayımlanacaktır. 

 

2. Kullanılmış suların başta tarım olmak üzere yeniden 
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 Hedef Stratejiler 

artırılması. 

 

kullanılması için havza bazında planlama yapılacak ve 

su kaynakları üzerindeki baskı azaltılacaktır. 

 

3. Kullanılmış suların yeniden kullanımında tercih 

edilecek sulama yöntemleri, sulama sistemleri, bitki 

türleri, çevre ve toprak şartları belirlenecektir.  

 

EK-1Ç: ULUSAL SU PLANI (2019-2023) 

 

Ulusal Su Planı (2019-2023), 9’uncu maddesi olan Su Güvenliği başlığının 9.1 Mevcut 

Durum alt başlığında, “Su güvenliği, içme suyunda kaynaktan musluğa miktar ve kalite 

olarak suyun korunmasını kapsamaktadır. Su güvenliğinin içme ve kullanma suyunda 

olduğu gibi sulama suyu, çevresel ihtiyaç ve benzeri kullanımlar içinde ayrı ayrı 

sağlanması gerekmektedir” denilmektedir. Yine aynı başlığın 9.2 Darboğazlar alt 

başlığının 6’ncı maddesinde, “Ulusal Su Güvenliği Planı bulunmamaktadır” ve 7’nci 

maddesinde ise “Su güvenliğine yönelik tedbirlere gereken öncelik verilmemektedir” 

denilmektedir. Aynı başlığın 9.3 Maksat alt başlığı olan “İklim değişikliğinin ve çevre 

kirliliğinin olumsuz etkileri de dikkate alınarak, su güvenliğinin tam olarak sağlanması 

temel maksattır.” kapsamında Plan Dönemi Politikalarında, Su güvenliğinin uluslararası 

boyutu dikkate alınarak ülke politikası oluşturulmalıdır; Su temin sistemleri için acil 

durum planları hazırlanmalıdır; Baraj, göl ve kaptajlarda baraj havzasını da dikkate 

alacak şekilde tesis bazında acil durum eylem planları hazırlanmalı, büyük barajlarda 

taşkın riskine karşı güvenlik eylem planları hazırlanmalı, göller, içme suyu tesisleri, 

YAS kuyuları ve haznede maslakların kazalar ve sabotaj kaynaklı kirlenmelere karşı 

korunması sağlanmalıdır, hususları içme ve kullanma su güvenliğini sağlama yolunda 

öncelikli olarak uygulanması gereken politikalar olarak tanımlanmıştır. 
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EK-1D: ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) ve ONBİRİNCİ 

KALKINMA PLANI (2019-2023) 

 

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) kapsamında hazırlanan Su Kaynakları Yönetimi 

ve Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu 2.3 başlığı olan “Türkiye’de Su Mevzuatı 

ve Su Yönetimi İle İlgili Kurumların Görev, Yetki ve Sorumlulukları” ve Onbirinci 

Kalkınma Planı (2019-2023) Su Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği Özel İhtisas 

Komisyonu Raporu’nda 2.2.1 başlığı “Hukuki ve Kurumsal Yapı” kapsamında, Türkiye 

Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı’nın görevleri arasında su 

güvenliğine yer verilmiştir. Bu bağlamda; 

• Yerleşim yerlerine yeterli ve sağlıklı içme-kullanma suyu temini için 

gerekli araştırma, geliştirme çalışmalarına katılmak ve gerekli tedbirlerin 

alınmasını sağlamak, düzenlemek, uygulayıcıların eğitimlerini yapmak 

veya yaptırmak, 

• Kaynak, içme, içme-kullanma suyu ile doğal mineralli sular, havuz 

suları, yüzme alanları ve kaplıca suları ile ilgili çalışmaları yürütmek, 

• Kaplıca suları ile kaplıca tesislerinde kullanılan peloidlerin 

endikasyonlarının belirlenmesi ve doğal mineralli suların onaylanması 

işlemlerini yürütmek 

görevlerinin su güvenliği bağlamında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı 

Daire Başkanlığı tarafından yürütüldüğü ifade edilmektedir. Diğer taraftan aynı 

Rapor’un “Su Politikaları ve Güvenliğine Yönelik Strateji ve Politikalar” başlığı ikinci 

maddesinde “Ulusal Su Güvenliği Planı, Ulusal Su Planı ile uyumlu olacak şekilde 

hazırlanmalıdır” ifadesine yer verilmektedir. 


