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BIlmdlgl uzere i(me.I<.ullanma suyunun halkm tUketlmme sunulmasl, 1593 saYlh 

Umumi Hlfzlsslhha Kanunu, ve 5393 saYlh Belediyeler Kanunu geregince milcavir alam 
i9inde ilgili belediye1erin, belediye miicavir ala:m dl~mda ise 5302 saYlh 11 Ozel idaresi 
Kanunu geregi il ozel idaresinin asH gorevleri arasmdadlr. 

i9me.kullanma suyu kalitesinin izlenmesi 9ah~malarl gergevesinde Miidiirliigiimiizce 
'insani Tiiketim Ama9h Sular Hakkmda Yonetmelik' hiikiimleri dogrultusunda su numuneleri 
almarak ilimiz Halk Sa~hgl iaboratuan ve V~ Halk SaghglLaboratuarlannda analizleri 
yaptmlmaktadu. YapIlan tahliller~ uygunsuzluklann olmasl durumunda derhal onlem 
ahnmasl amaclyla ilgili belediye -~oa§kanhklarma, il ozel' ·idaresi genel sekreterligine ve 
numune sahibi ilgili kurumlara bildirilmektedir: 

i9me ve kullanma sularmda yer yer uygunsuzluk durumlarl olabilmektedir. 
Uygunsuzluk nedenleri araslllda; mevsimsel ge9i~lere bagh yagl~lar nedeniyle i9me 
kullanma suyu kaynak, kaptaj, depo ve isale hattmlll her tiirlii gevresel kirleticilerden 
etkilenmesi, su yetersizligine bagh uzun veya klsa siireli de olsa su kesintilerinin yapIlmasl, 
klorlamanlll diizenli ve siirekli yapllmamasl, kaynaktan depoya ve biitiin isale hattmdaki 
borularda yer yer 9atlak veya patlak yerlerin olmasl yer almaktadlr. DolaYlslyla i9me ve 
kullanma suyu kaynak, kaptaj, depo ve isale hattlllm kirlenmelere kar~l korunmasl ve 
dezenfeksiyonunun aksatIlmadan yapIlmasl, saghkh ve giivenli bir ~ekilde tiiketinie 
Sunulmasl, halk sagligl ve olasl salgmlarm onlenmesi a91s111dan son derece onemlidir. 

Bu nedenle; belediye te~kilat1 bulunan yerlerde ilgili belediyelerin, bulunmayan 
yerlerde ise, il ozel idaresi ve ozel kurulu~larm varsa eksikliklerin tamamlanmasl amaclyla, 
i9me - kullanma sularlmn kaynak, kaptaj, depo ve son kullanma noktasma kadar olan isale 
hatlannm kontrol edilmesi, depolanmn temizlenmesi (Yllda en az bir defa) su dezenfeksiyonu 
i<;in gerekli biitiin tedbirlerin ahnmasl, gerekli cihaz ve 1).:lorlu bile~iklerinin temin edilmesi, 
i~me - kullanma sularmm diizenlLve siirekli· dlarak dezenfeksiyonunun (klorlama),,,,, 
yapdmasmm saglanmasl, olasl salgmlarm onleninesi a~lsmdan onem arz etmekt dir. .. 
Konun hassasiyeti dolaYlslyla, gerekli tedbirlerin ahnmasl ve aldmlmasl hususun 

Geregini ve bilgilerinizi rica ederim. 

DAGITIM: 
Tiim Belediye B~kanhklarl 
il Ozel ldaresi Genel Sekreterligi 
Kredi Yurtlar Kurumu 
11 Milli Egitim Miidiirliigii 


