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TESKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği'nin, Yürürlükten Kaldırılarak,
28 Ekim 20l7 tarih ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İçme ,e
Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik" Hükümlerinin
Uygulanması

TESKi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 10.|0.2022 tarihli ve 88l 70 sayılı
yazısına istinaden, İçme ve kullanma suyu havzaları korunmasına ait yasal düzenlemeler Su Kanalizasyon
idareleri tarafından 2560 sayılı İSKİ Kanununa dayanılarak hazırlanan İçmesuyu Havzaları Koruına
Yönetmelikleri ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetme|iği ile düzenlenmiş ve havzadan su temin eden
Kurumun kendi havzası özelinde hükümler belirlemesine olanak sağlanmıştır. Bu nedenle l4.05.20I5
tarih ve 20l5/l8 sayılı Genel Kurul Kararı i|e TESKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Havzaları Koruma
Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.

28. l 0.20l 7 tarihli ve 3O224 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İçme Kullanma
Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkıasında; 'İçme kullanma
suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yerüstü ve yeraltısuyu kaynaklarının korunması maksadıyla;
her bir içme kullanma suyu havzasının özellikleri dikkate alınarak bilimsel bir çalışma ile içme kullanma
suyu havzası koruma planının hazırlanacağı' ifade edilmiş ve "İlimize içme suyu temin edilen
Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Naipköy Baraj ı ve Marmaraereğlisi İlçesinde bulunan Türkmenli Göleli
Havza Koruma Planlarının Hazırlanması Projesi" İdaremiz ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBiTAK)Marmara Araştırma Merkezi (MAM) arasında 02.02.2O2l tarihinde imzalanan
sözleşme ile başlatılmıştır. Söz konusu proje kapsamında havzadaki mevcut durumun (sosyolojik,
ekonomik, nüfus, jeolojik, hidrolojik, hidrojeolojik, özel kanunlarla korunan alanlar, sanayi, tarım ve

mevcut arazi kullanımları vb) tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar sonucundıı,
rezervuardaki su kalitesi ile noktasal ve yayılı kirlilikler, havzada ve rezervuarda su kalitesi ve

miktarındaki değişimler belirlenerek en uygun arazi kullanım şekil ve çeşitliliğinin belirlenmesine yönelik
hazırlanan havza koruma planr Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra yerel bır
gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek ve havzaya özel hazırlanan bu koruma hükümleri geçerli

olacaktır.

Bu kapsamda, havza koruma planları çalışmalarımızın devam etmesi ve Bakanlık Yönetmeliği ile
idaremiz Yönİtmeligi aıasında çelişkiler otması ve uygulamada farklıtıklar yaratması sebebiyle TESK İ

içme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği'nin yürürlükten kaldırılarak, 28 Ekim 2017 larih ve 30221
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İçme ve Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına f)aır
Yönetmelik" hükümleri uygulanması ihtiyacı doğmuştur.

Bu nedenle,2560 sayılı İSKİ Kanununa istinaden 20l5 yılında yürürlüğe giren ve hali hazırda
yürürlükte bulunan "TESKİ içme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği"nin, yürürlükten kaldırmasının

TESKi olağan Genel Kurulunda görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.
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