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İNOVASYON? 

İnovasyon= Yenilik?

Yeniliğin kendisinden daha çok bilginin 
ekonomik ve sosyal yarara dönüştürülmesi 
sistemi

Değişim ruhu = ürünlerin, hizmetlerin, iş yapış 
yöntemlerinin, yapılanmaların ve sosyal sorumluluk anlayışlarının
sürekli olarak değişmesi, farklılaşması ve yenilenmesi

•



• Sosyal inovasyon

– insan, toplum ve gezegen için 

– sürdürülebilir bir yaşam 
sağlamak üzere, 

– var olan toplumsal, kültürel, 
ekonomik ve çevresel 
sorunlara 

– yenilikçi çözümler üretmek 
ve bunları hayata 
geçirmektir

İNOVASYON? 
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Sular

Yüzeyel sular

Deniz, dere, ırmak vb. suları

Derin sular

Termal sular

Doğal minarelli sular

Çeşmeden akan sular

Depodaki sular

Ambalajlı sular

Havuz suları

Atık sular



Uygun su

Mevzuat

Başetme



• Renksiz

• Kokusuz

• Tortusuz

• Berrak

• Sağlık için 

gerekli 

maddeleri 

içeren

• Hastalık 

etkenleri 
olmayan

UYGUN SU    
-



Neden önemli?

Bir konutta yıl boyunca ortalama olarak 320 gün

oturulduğunu düşünelim

Bu konutta bahçe sulama hariç kişi başına günde

150 (litre) su tüketimi yapıldığını varsayalım

Dört odalı bir konutta oturan üç kişilik bir aile

günde 3x150=450 (litre) su tüketimi

yıllık su tüketimi

320x450=144.000(litre)=144 (m3)

http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/ed33392d3a48aa1_ek.pdf?dergi=159



Önemli, çünkü
 Toplumun temel içme-kullanma suyu kaynağı

musluktan akan sudur

 Bu su sağlıklı olursa çoğu hastalık ortaya

çıkmayacaktır

 Sağlıklı ve güvenli suyun sorumluluğu bizlerde

 “SALGIN” , “ARTAN HASTA SAYISI”, “ACİL

DURUM”, “ERKEN UYARI SİSTEMİNİN

HAREKETE GEÇMESİ” , “MEDYANIN

BİLGİLENDİRİLMESİ” vb. can sıkıcı işlerle

uğraşmak gerekmesin



Suyu Kirletenler

http://www.colleranenvironmental.com/



Sudaki Kirleticiler

• FİZİKSEL : Koku, bulanıklık, renk, tat   

• BİYOLOJİK : Bakteriler, virüsler, parazitler

• KİMYASAL : arsenik

• kadmium

• kurşun

• alüminyum

• cıva

• krom 

• demir vb.

pestisitler

petrokimyasal atıklar

• RADYOAKTİF: radium, trityum, uranyum,beta                        

• yayınlayıcılar vb.

»



Kirleticiler dediklerimiz 
hayatımızın parçası olan şeyler-1

Su bulanık Şebeke suyunun süzülmesinde sorun var

Belediye altyapıda onarım yapıyor

Bekleyince 
geçen dumanlı 
bir görünüm var

Pompalar yetersiz çalışıyor

Filtrelerde problem var

Metalik bir tat Asitlik derecesi ya da demir bileşimi yüksek

Suda renk 
değişikliği var

Kaynakta sorun  veya şebekede aşınma var 

veya çöktürmede alüminyum miktarı fazla 

kullanılmış (200  µg/Lden fazla)

Su köpürüyor Mutfak yada çamaşır akıntıları veya 

kanalizasyon kaynaklı kirleticiler karışıyor



Kirleticiler dediklerimiz 
hayatımızın parçası olan şeyler-2

Klor kokuyor Klorlama düzeyi yüksek

Amonyum 
0.50 mg/L’nin üzerinde

Kanalizasyon, hayvan atığı , tarım veya 

endüstri kaynaklı kirlenme var

Demir
200 µg/L’nin üzerinde

Şebekede çelik ve demir içeren borularda 

aşınma var

Koliform
bakteri 
saptandı

Arıtım sisteminde yetersizlik veya şebekeye 

toprak, böcek insan veya hayvan dışkısı , 

ham su-yer altı suyu karışıyor, yosun 

üremesi var

Antimon
5.0 µg/L’nin üzerinde

Petrol rafinerilerinin sıvı atıkları karışıyor



Kirleticiler dediklerimiz 
hayatımızın parçası olan şeyler-3

Bor 1mg/L’nin üzerinde Yakınında jeotermal tesis var,  deşarjda 

sorun yaşanıyor

Geleneksel su arıtımı ile temizlenmez 

(ters osmoz)

Arsenik
10µg/L üzerinde

Karaayak hastalığı

Yakınında jeotermal tesis var,  deşarjda 

sorun yaşanıyor

Endüstriyel atıklar veya pestisitlerle

kirlenme var



Civa 1.0µg/L’nin üzerinde Minamata Hastalığı

Asetaldehit üretiminde metil civa veren katalizatör kullanımı, körfeze salım, 1951-68



Aslında şunları yapsak yeterli
Şehrin en uç noktasındaki musluktan

0,3 - 0,5 ppm klor düzeyi 

ölçülen su akıtabilmek

Bunun için gerekenler:

Kesintisiz-sürekli klor temini ve klorlama 

Otomatik ve yedekli klorlama düzeneği 

Kesintisiz güç kaynağı 

Eğitimli personel



Dünya Sağlık Örgütü:

Sağlıklı ve güvenli su temini için
Dezenfektan Dezenfeksiyon 

etkinliği 

Rezidüel 

koruma 

Dezenfeksiyon 

yan ürünleri 

oluşumu 

Renk 

giderici 

özelliği 

Koku 

giderici 

özelliği 

Klor İyi İyi Normal miktarda İyi İyi 

Kloraminler Orta Çok İyi Az miktarda Yok Çok iyi 

Klordioksit Çok iyi Yok Normal miktarda İyi İyi 

Ozon Çok iyi Yok Az miktarda Mükemmel Mükemmel 

UV İyi Yok Yok Yok Yok 

 





17.2.2005 tarih ve 25730 sayılı resmi gazete

7 Mart 2013 tarih ve 28580 sayılı resmi gazete

11 Nisan 2014 tarih ve 28969 sayılı resmi gazete

19 Şubat 2015 tarih ve 29272 sayılı resmi gazete

19 Ekim 2016 tarih ve 29863 sayılı resmi gazete



Denetim ve İzleme

Madde 46 — …………….Piyasaya arz edilen suların, (Mülga ibare:RG-19/2/2015-29272)

(…) tüpgaz, otogaz, petrol ve petrol ürünleri depolama ve dağıtımı yapılan

yerlerde; suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliğini olumsuz yönde

değiştirebilecek ısı, ışık, toz, duman, yağış gibi olumsuz şartlara açık ortamlarda

satışı ve depolanması yapılamaz. Üretici firma suyun üretiminden tüketiciye

ulaşmasına kadar tüm aşamalarda suyun kalitesinden sorumludur ancak, bu

durum satış yerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

17.2.2005 tarih ve 25730 sayılı resmi gazete

7 Mart 2013 tarih ve 28580 sayılı resmi gazete

11 Nisan 2014 tarih ve 28969 sayılı resmi gazete

19 Şubat 2015 tarih ve 29272 sayılı resmi gazete

19 Ekim 2016 tarih ve 29863 sayılı resmi gazete



Madde 10 — Tüketime sunulan içme-kullanma suları Ek-2 Tablo B1’de belirtilen

sıklıklarda denetleme izlemesi ve kontrol izlemesine tabi tutulur. ……….. (Değişik

cümle:RG-20/10/2016-29863) İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor ve klorlu

bileşikler kullanılır, su deposunda suyun debisine ve basıncına göre

ayarlanabilen otomatik klorlama cihazları ile dezenfeksiyon işlemi yapılır
ve uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0.2-0.5 mg/L olması sağlanır.

Klorlamada bu düzeyin sağlanamaması durumunda mahalli idare tarafından ara klorlama

ünitesi yaptırılır. Deprem ve sel gibi olağanüstü durumlar ile kaynak, depo ve şebeke

sistemi gibi su yapılarında oluşan arızalanmalara bağlı olarak yapılan su kesintilerinde

şebekenin en uç noktasında serbest klor düzeyi en fazla 1.0 mg/L olacak şekilde klorlama

yapılabilir. İçme-kullanma suyunda dezenfeksiyon etkinliğinin denetlenmesi amacıyla,

serbest klor ölçümleri suyun mahallinde her gün yapılır.

GEÇİCİ MADDE 7 – (Ek:RG-20/10/2016-29863)

Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasındaki suyun debisine ve basıncına

göre ayarlanabilen otomatik klorlama cihazları ile getirilen dezenfeksiyon

zorunluluğuna, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren sekiz ay içinde

mahalli idarece uyum sağlanır.

17.2.2005 tarih ve 25730 sayılı resmi gazete

7 Mart 2013 tarih ve 28580 sayılı resmi gazete

11 Nisan 2014 tarih ve 28969 sayılı resmi gazete

19 Şubat 2015 tarih ve 29272 sayılı resmi gazete

19 Ekim 2016 tarih ve 29863 sayılı resmi gazete



Madde 31 — Suyun dolumunda kullanılacak kaplar ilgili Bakanlığın iznine

tabidir. ……..Bu kaplar üretim tarihinden itibaren en fazla (Değişik ibare:RG-

20/10/2016-29863) beş yıl veya 75 kez kullanılır. Bu kapların kaç defa

doldurulduğunun tespit edilmesine yarayan elektronik takip sistemi işletmeci

tarafından oluşturulur, bu sistemin usul ve esasları Kurumca belirlenir.

Mesul Müdür

Madde 35 —Su tesislerinde, devamlı olarak mesul müdür bulundurulması

zorunludur. ….

f) (Değişik:RG-20/10/2016-29863) Müdürlük ve Kurum elemanlarınca yapılacak

denetim sırasında gerekli bilgi ve belgelerin verilmesinden ve denetime yardımcı

olunmasından,

(Ek paragraf:RG-20/10/2016-29863) sorumlu olup yalnızca damacana dolumu

yapılan tesisler hariç tesiste görevi dışında başka bir iş yapamaz.

17.2.2005 tarih ve 25730 sayılı resmi gazete

7 Mart 2013 tarih ve 28580 sayılı resmi gazete

11 Nisan 2014 tarih ve 28969 sayılı resmi gazete

19 Şubat 2015 tarih ve 29272 sayılı resmi gazete

19 Ekim 2016 tarih ve 29863 sayılı resmi gazete



EK -1

PARAMETRELER VE SINIR DEĞERLERİ

a) (Değişik:RG-20/10/2016-29863) Mikrobiyolojik parametreler

17.2.2005 tarih ve 25730 sayılı resmi gazete

7 Mart 2013 tarih ve 28580 sayılı resmi gazete

11 Nisan 2014 tarih ve 28969 sayılı resmi gazete

19 Şubat 2015 tarih ve 29272 sayılı resmi gazete

19 Ekim 2016 tarih ve 29863 sayılı resmi gazete



Mevzuatta mahalli idareler

Tanımlar

Madde 5 

u) Mahalli idare: İçme-kullanma suyu temin edilmesinden sorumlu

belediye veya il özel idaresini,

i) İç Şebeke Sistemi: İnsani tüketime yönelik suları kullanıcılara

ulaştırmak amacı ile dış şebeke sistemi ile musluklar arasında

kurulmuş olan ve mahalli idarenin yetkisi ve sorumluluğu altında

olmayan borular, bağlantılar ve aletlerden oluşan bina içi dağıtım

sistemini,



Mevzuatta mahalli idareler-2

Kalite Standartlarının Aranacağı Noktalar

Madde 8

Şebeke aracılığıyla temin edilen sular için bu maddenin ikinci fıkrasında

belirtilen durumun geçerli olması halinde, Müdürlük ve mahalli idareler,

mülkiyet sahiplerince alınabilecek mümkün olan her tür düzeltici önlem

hakkında mülkiyet sahiplerine tavsiyelerde bulunma da dahil olmak üzere,

parametrik değerlere uyumsuzluk riskini azaltacak veya ortadan kaldıracak her

tür önlemi alır.

Bunların dışında suyun kullanıma açılmasından önceki yapısının ve özelliğinin

değiştirilmesi yoluyla, kullanıma açıldıktan sonraki parametrik değerlerle

uyumsuzluk riskinin azaltılmasını ya da ortadan kaldırılmasını temin eden

uygun işleme teknikleri gibi diğer önlemler de mahalli idarece alınır

ve ilgili nüfusa gerekli tavsiyelerde bulunarak, taraflarınca alınması gereken

ilave tedbirler hakkında bilgi verilir.

Belirlenen numune alma noktalarına mahalli idarece numune alma musluğu

bağlanır.



Mevzuatta mahalli idareler-3

İzleme, Dezenfeksiyon ve Analiz Özellikleri

Madde 10 — ….Numune alma noktaları, Ek-2’deki gereklilikleri

karşılayacak şekilde Müdürlük ve Mahalli İdarece belirlenir.

….Yan ürünlerden kaynaklanan kirlenmenin önlenmesi için;

dezenfeksiyondan taviz verilmeksizin dezenfeksiyon dozu düşük

tutulur ve gerekli bütün tedbirler mahalli idare tarafından alınır.

İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşikler

kullanılır, su deposunda suyun debisine ve basıncına göre

ayarlanabilen otomatik klorlama cihazları ile dezenfeksiyon işlemi

yapılır ve uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0.2-

0.5 mg/L olması sağlanır. Klorlamada bu düzeyin sağlanamaması

durumunda mahalli idare tarafından ara klorlama ünitesi yaptırılır.



Mevzuatta mahalli idareler-4

…Alınan su numunelerinin analizleri Kurumca yetki verilen

laboratuvarlarda yaptırılır. Kurumca yapılacak veya yaptırılacak her

türlü tetkik ve tahlil bedeli ilgili mahalli idarece karşılanır.

Belediyelerce ödenecek tetkik ve tahlil bedelleri, Sağlık Bakanlığı ve

bağlı kuruluşlarına belediyelerce tahakkuk ettirilecek su kullanım

bedellerinden mahsup edilir ve buna ilişkin usul ve esaslar Kurumca

belirlenir.

….Hangi önlemlerin alınacağına, içme-kullanma sularının kullanımının

sınırlanmasının veya temininin durdurulmasının insan sağlığı açısından

neden olacağı riskler de dikkate alınarak Müdürlükçe karar verilir. Böyle

bir durumda tüketiciler yazılı ve görsel medya veya internet

aracılığıyla bilgilendirilerek gerekli uyarılar yapılır. Müdürlük ve

mahalli idarece alınan önlemler hakkında rehberler hazırlanabilir.



Mevzuatta mahalli idareler-5

Arıtma, Ekipman ve Materyallerin Kalitesinin Güvenceye Alınması

Madde 13 — İçme-kullanma sularının hazırlanması, dağıtımı ve yeni

yapılacak tesisatta kullanılan madde veya materyallerden kaynaklanan

kirliliğin, kullanım için gerekli olan yoğunluktan daha yüksek olmaması ve

doğrudan ya da dolaylı olarak, insan sağlığına yönelik bir risk oluşturmaması

için gerekli bütün önlemler mahalli idare tarafından alınır.

Bilgilendirme

Madde 14 —Mahalli idare tarafından içme-kullanma sularına ilişkin olarak

tüketicilere yeterli ve güncel bilgiler sağlanır ve bu

doğrultuda Müdürlük bilgilendirilir.

GEÇİCİ MADDE 7 –

Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasındaki suyun debisine ve

basıncına göre ayarlanabilen otomatik klorlama cihazları ile getirilen

dezenfeksiyon zorunluluğuna, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren

sekiz ay içinde mahalli idarece uyum sağlanır.





Risk Yönetimi







RİSK NOKTALARINI BELİRLEME

• Gözlem yeteneği

• Bilgi

• Tecrübe

• Hakimiyet

• Bilgi kaynaklarını ve 

erişim yollarını bilme

• Uzman desteği

• Protokoller



İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK
(17.02.2005, 25730/07.03.2013 değişikliğini içeren)

Kalite Standartlarının Aranacağı Noktalar, Madde 8 

a) Suyun bir şebeke aracılığı ile temin edilmesi halinde, bina ya da bir kuruluşta, suyun 

insani tüketim için kullanılmak üzere musluklardan akıtıldığı,

b) Suyun tankerden alınması halinde, tankerden alındığı,

c) Suyun satılmak üzere şişelere ya da ambalajlara doldurulması halinde, şişelere ya da 

ambalajlara doldurulduğu ve satıldığı,

d) Suyun gıda üretiminde kullanılması halinde, suyun üretimde kullanıldığı noktalar





Su kaynaklarının 

azalması

Su kesilmesi

Şebeke değiştirme

Sel vb. afetler

Kazalar



RİSK ANALİZİ





Matris Metodu

Matris







RİSK DEĞERLENDİRMESİ

• Tehlikelerden kaynaklanan 

riskin büyüklüğünü tahmin etmek

• mevcut kontrollerin yeterliliğini 

dikkate alarak 

• riskin kabul edilebilir olup 

olmadığına karar vermek

• bu amaçla bir süreç başlatmak



Ara Tanımlar

• Risk farkındalığı/algılama • Risk iletişimi



Yerel Yönetimler ve Su Yönetimi

• Sağlıklı ve güvenli içme-kullanma suyunun temini

• Halka sürekli ve uygun düzeyde dezenfeksiyon gören 

suyu ulaştırmak

• İzlemek, değerlendirmek, rapor etmek, halkı bilgilendirmek

• YEREL SU GÜVENLİĞİ PLANI oluşturmak



Sağlık Bakanlığı

 Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından 

veri toplama sistemi oluşturulmuştur

 Tüm yerleşim yerlerinde belirlenmiş olan 

izleme noktalarından alınan su numunelerinin 

analiz sonuçları  bu sisteme işlenmekte ve 

izlenmektedir 



Üniversiteler

 Biz de varız

 Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. 

 Çevre Sağlığı konusunda uzmanlar

 Şehir Sağlığı konusunda uzmanlar

 Epidemiyoloji konusunda uzmanlar

her zaman sahadayız

bir telefon uzaklığındayız



Son sözler

• Olaydan olaya değişen risk yaklaşımları olabilir

• Önemli olan “çeşitli risklere dengeli yaklaşım”

• Riskler konusunda sağlık otoritesi tarafından toplumun 

bilgilendirilmesi önemli- yer/zaman/kişi/bilgilendirme 

düzeyi vb. ne dikkat!!!

• Sularda risk yönetiminde kullanılmak üzere “acil 

durumlarda yapılacakları da içeren su güvenliği planı” 

olmalı



Son sözler

• Bölgesel risklerin haritalandırılması yapılmalı

• İnsan ve toplum sağlığı için risk yönetimi esastır

– Etkilenen toplum

– Duyarlı toplum

– Toplumun şikayetleri gözönünde bulundurulmalıdır

• Sadece mevzuatlar yeterli değil, değişen ve gelişen 

bilimsel yaklaşımlar da dikkate alınmalı-literatür 

takibi/Türkçe’ye tercüme/pratik, kullanıma yönelik özetler



TEŞEKKÜRLER


