
KAPLICALAR YÖNETMELİĞİ  
  

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç 
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik; toprak, yeraltı, deniz ve iklim kaynaklı doğal 

unsurların tedavi ve rehabilitasyon amaçlı veya bu amaç dışında geleneksel olarak kullanılan 
kaplıca, termal hamam, talassoterapi ve peloid üretim tesisleri ile ilgili hususların ve buralarda 
kurulacak her türlü tesisin nitelik ve niceliklerinin belirlenmesi, kurulması, işletme izinlerinin 
verilmesi, denetlenmesi ve sağlık koşullarına uygun biçimde kontrol altına alınması için 
gerekli esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.   

Kapsam 
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; doğal unsurların tedavi ve rehabilitasyon veya bu 

amaç dışında geleneksel olarak kullanılan kaplıca, termal hamam, talassoterapi ve peloid 
üretim tesisleri ile bu tesislerin sahip ve işletenlerini kapsar.  

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, peloidlerden kozmetik ürün elde edilmesine yönelik 
işlem safhalarına ve kozmetik ürünlere uygulanmaz. 

Dayanak 
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu'nun 200 ila 210 uncu maddelerine, 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radyoloji, 
Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun'a ve bu 
Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan  2/10/1957 tarihli ve 9730 sayılı Fizyoterapi ve 
Bunlara Benzer Müesseseler Hakkında Nizamname ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 361 inci ve 508 inci maddesine dayanılarak 
hazırlanmıştır.  

Tanımlar 
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan; 
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, 
b) Balneolojik tedaviler: Mineralli, termal veya termomineral sular, peloidler ve gazlar 

gibi doğal unsurların banyo, içme ve inhalasyon (soluma) yöntemleri ile kür tarzında tedavi 
amaçlı kullanımını, 

c) Doğal unsurlar: Toprak, yeraltı ve deniz kaynaklı mineralli, termal, termomineralli 
sular, gazlar, peloidler ve iklimsel unsurları,  
 ç) İşletme izni: Tesis izni alındıktan sonra, Valilikçe bu Yönetmelikte istenilen diğer 
hususları tam olarak yerine getirmek suretiyle tesis izni verilmesine esas olan projelere göre 
bütün tesisleri inşa ederek tamamladıktan sonra kurulacak tesislere verilen izni,  

d) Jeolojik-hidrolojik etüd: Termal suların oluşumu, ısınması, çıkış mekanizması, 
rezervuar (akifer) formasyon veya kayaçlar, jeolojik yapı ve tektonik, suların fiziksel ve 
kimyasal özellikleri ile analizleri, koruma alanları, termal suların sıcaklık ve debi artırım 
imkan ve şekilleri, rezervuar potansiyeli, emniyetli üretim şekil ve miktarı gibi araştırma 
konusu ile ilgili diğer hususların açıklandığı ve ilgili bilim dallarının da yardımı ile konuya 
ilişkin olarak bilgi, teknik, uygulama, görüş ve önerilerin yer aldığı hidrojeolojik harita, 
jeolojik harita, kesit, diyagram ve benzeri etkileri de içeren araştırma raporunu, 

e) Kaplıca: Doğal unsurların halkın hizmetine sunulduğu tesisleri, 
f) Kaplıca suları: Kaplıcalarda kullanılan termal, mineralli ve termomineralli suları, 
g) Kaplıca tedavisi: Doğal unsurların yöredeki iklim olanakları ve gerekli görülen 

diğer tedaviler ile birlikte kür tarzında uygulandığı bir tedavi sistemini, 



 ğ) Kaptaj: Termal suların doğal olarak veya mekanik yollarla yeryüzüne çıkması 
esnasında yer altı ve yerüstü suları ile karışmamasını, kirlenmemesini, debi ve sıcaklıkları ile 
kimyasal bileşimlerinin değişmemesini sağlamak, sudaki gazların kaçmasını önlemek ve 
termal suları en iyi şekilde toplamak amacı ile özel teknikle yapılan toplama havuzu ve 
benzeri tesisleri, 

h) Kaynak koruma alanları: Termal suların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin, debi ve 
sıcaklıklarının çeşitli engellerle değişmesini önlemek ve her türlü kirlenmeye karşı korunması 
amacı ile termal kaynak, kuyu ve sondaj kuyusu çevresinde jeolojik, hidrojeolojik verilere 
göre belirlenen alanları, 
 ı) Klimaterapi (İklim tedavisi): Hava sıcaklığı, nemi, rüzgâr şiddeti ve hızı, güneş 
ışınımı ve benzeri iklimsel faktörlerin sistematik, dozlanmış, kür tarzında uygulanmasını, 

i) Kullanım yeri: Doğal unsurların tedavi ve/veya tedavi ve rehabilitasyon amacı 
dışında geleneksel olarak kullanıldığı birimleri, 

j) Kür: İlgili uzman hekim tarafından planlanan tedavi etkeninin belli dozda, seri 
halde, düzenli aralıklarla, belli sürelerle tekrarlanarak verilmesi ile uygulanan tedavi 
yöntemini, 

k) Mineralli sular: Doğal veya sondaj-galeri yoluyla yeryüzüne çıkarılan, 
mikrobiyolojik ve kimyasal kirlenmeye uğramamış, yapısındaki mineral ve/veya gazlardan en 
az birini kimyasal etki için gerekli minimum konsantrasyonda veya toplamda litresinde en az 
1 gram olarak bulunduran, fizyolojik ve tedavi edici etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış 
sıcak veya soğuk suları,  

l) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğü’nü, 
m)  Peloid: Doğal jeolojik ve/veya biyolojik olaylar sonucu oluşan yer altı ve deniz 

kaynaklı organik ve/veya inorganik maddeleri, 
n) Peloidoterapi: Doğal jeolojik ve/veya biyolojik olaylar sonucu oluşan organik 

ve/veya inorganik maddeler olan peloidlerin bir balneoterapi yöntemi kür tarzında olarak 
kullanılmasını, 

o) Talassoterapi: Deniz ve iklim kaynaklı unsurların kür tarzında uygulanmasını, 
ö) Tedavi ve rehabilitasyon amacı dışında geleneksel kullanım: Termal veya 

termomineralli suların, peloidlerin ve deniz suyunun tedavi amacı dışında geleneksel kaplıca, 
termal hamam gibi tesislerde turistik ve dinlenme amaçlı olarak kullanımını, 

p) Termal hamam: Yıkanma amacıyla termal veya termomineralli su kullanan 
geleneksel amaçlı tesisleri, 

r) Termal su: Jeolojik yapıya bağlı olarak yerkabuğu ısısının etkisiyle 20°C ve 
üzerinde olan ve sıcaklığı sürekli olarak bölgesel atmosferik yıllık ortalama sıcaklığın 
üzerinde olan suları, 

s) Termal su sondajı: Yapıları jeoloji-hidrojeoloji ve jeofizik etüdler sonunda 
yeraltında varlığı belirlenen termal suların sondaj yapılarak yer altından yeryüzüne 
çıkarılmasını, 

ş) Termomineral sular: Çıkış noktasında sıcaklığı 20°C ve üzerinde olan mineralli 
suları, 

t) Tesis: Kaplıca, termal hamam, talassoterapi, peloid üretim ve uygulama tesislerini, 
u) Tesis izni: Doğal unsur için düzenlenen tıbbi rapora ve bu Yönetmelik hükümlerine 

göre hazırlanan projelerin Valilikçe onaylanmasını takiben verilen izni, 
ü) Tıbbi değerlendirme kurulu: Doğal unsurların tesislerde kullanılmasına yönelik 

değerlendirme yapmak üzere Bakanlık tarafından görevlendirilen uzmanları, 
 v) Üretici/İmalatçı: Ürünü imal ederek veya ürünün tasarımını veya imalatını 
yaptırarak kendi isim veya ticari markası ile piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi, 
 y) Üretim/İmalat İzni: Peloid üretimi için tesis izni alındıktan sonra, Valilikçe bu 
Yönetmelikte istenilen diğer hususları tam olarak yerine getirmek suretiyle tesis izni 



verilmesine esas olan projelere göre bütün tesisleri inşa ederek tamamladıktan sonra 
kurulacak tesislere verilen izni, 

ifade eder.  
 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kaplıca, Talassoterapi, Termal Hamam, Peloid Tesisleri ve Tedavi Bölümleri 
 
Kaplıca, talassoterapi, termal hamam ve peloid tesislerinin türleri 
MADDE 5 - (1) Kaplıca, talassoterapi, termal hamam ve peloid tesislerinin türleri 

şunlardır: 
a) Tedavi ve rehabilitasyon amaçlı tesisler: Tıbbi değerlendirme kurulu tarafından 

belirlenmiş endikasyon doğrultusunda ilgili uzman hekim gözetiminde tedavilerin 
uygulandığı bu tesisler tedavi amaçlarına göre; 

1) Kaplıca Kür Kliniği: Bünyesinde Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendindeki banyo uygulama birimlerinin tamamını ve diğer birimlerden biri ya da bir 
kaçını bulunduran; tıbbi değerlendirme kurulunca belirlenen endikasyonlar kapsamında ilgili 
branş uzmanlarının istihdam edildiği veya hastane bünyesinde kurulmuş kaplıca tesisi, 

2) Kaplıca Kür Merkezi: Bünyesinde Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendindeki banyo uygulama birimlerinin tamamını ve diğer birimlerden biri ya da bir 
kaçını bulunduran otel, motel vb. tesislerin bünyesinde de bulunabilen kaplıca tesisi, 

3) Talassoterapi Kür Merkezi: Bünyesinde talassoterapi tedavi havuzu, sıra banyoları 
ve helioterapi veya inhalasyon veya yosun veya peloidoterapi gibi talassoterapi uygulama 
birimlerini bulunduran, otel, motel vb. tesislerin bünyesinde de bulunabilen talassoterapi 
tesisi, 

4) Peloidoterapi Kür Merkezi: Kullanılan peloidin niteliğine göre oluşturulmuş, 
bünyesinde tüm peloidoterapi birimlerini bulunduran tesisi, 

şeklinde sınıflandırılır. 
b) Doğal unsurların tedavi ve rehabilitasyon amacı dışında geleneksel olarak 

kullanıldığı tesisler: Kullanılan termal, mineralli, termomineralli suyun veya peloidin 
niteliğine göre oluşturulmuş, tedavi amacıyla hasta kabul etmeyen ve bu amaca yönelik 
tanıtımda bulunmayan tesislerdir. Bu tesisler; 

1) Kaplıca suyu ve/veya peloidlerin kullanılacağı geleneksel kaplıca tesisleri, 
2) Talassoterapi tesisleri, 
3) Termal hamam tesisleri, 
şeklinde sınıflandırılır. 
(2) Tedavi amaçlı kaplıca ve talassoterapi tesisleri, ilgili mevzuatına göre uluslararası 

sağlık turizmi yetki belgesi alma şartlarını taşıması kaydıyla uluslararası sağlık turizmi 
faaliyeti gösterebilir. 

Tedavi amaçlı tesislerde kullanılan yöntemler 
MADDE 6 - (1) Doğal unsurların tıbbi değerlendirmesine göre aşağıdaki yöntemler 

kullanılır. 
a) Balneolojik Tedavi Yöntemleri: Balneoterapi, hidroterapi, su içi egzersizler, duşlar, 

su altı masaj, peloidoterapi, içme kürleri, inhalasyon kürleri, ve diğer balneolojik tedavi 
yöntemleri. 

b) Klimaterapi (İklim tedavisi): Açık hava banyoları, arazi kürleri, helioterapi ve diğer 
klimaterapi yöntemleri. 

c) Balneoklimaterapi: Balneoterapi ve klimaterapi yöntemlerinin bir arada kullanıldığı 
yöntem. 



ç) Fizik tedavi ve rehabilitasyon: Elektroterapi, egzersiz tedavileri, ergoterapi, masaj 
ve diğer yöntemler. 

d) Medikal tedavi: Kaplıca tedavisi sırasında hastaya lokal veya sistemik olarak 
uygulanan ilaç tedavisi yöntemi. 

e) Psikoterapi ve diğer psikiyatrik yöntemler. 
f) Destek uygulamalar: Sağlık eğitimi, diyet uygulamaları, günlük yaşam 

aktivitelerinin düzenlenmesi, davranış değişikliği eğitimleri ve psikolojik destek yöntemi. 
Tesislerdeki birimler 
MADDE 7 - (1) Tedavi ve rehabilitasyon amaçlı tesislerin balneolojik tedavi 

birimleri, tıbbi değerlendirme kurulunun önerileri doğrultusunda aşağıdaki birimler 
oluşturulur.  

a) Banyo uygulama birimleri; 
1) Termal havuz/havuzları ve/veya egzersiz (hidroterapi) havuzu, 
2) Sıra banyoları (küvetler), 
3) Lokal banyo aygıtları (ekstremite, oturma banyoları vb.), 
4) Tedavi duşları, 
b) İnhalasyon kür birimleri; 
1) Bireysel inhalatörler, 
2) İnhalasyon oda veya odaları, 
3) Toplu inhalasyon mekânları (inhalatoryum), 
c) Peloidoterapi birimleri; 
1) Peloid hazırlama birimi, 
2) Peloid banyo küvetleri, 
3) Peloid paket uygulamaları için odalar, 
ç) Talassoterapi birimleri; 
1) Banyo uygulamaları için gerekli koşullara ek olarak doğal solaryum mekanları, 
2) Deniz suyunun ısıtılarak kullanılması söz konusu ise suyun niteliğinin bozulmadan 

ısıtılması için kullanılacak donanımın yerleştirildiği mekânlar, 
d) Gaz banyosu birimleri; 
1) Gaz banyosu kabinleri, 
2) Radon gazı inhalasyon ortamlarıdır. 
e) İçme kürü birimleri;  
1) Suyun hijyenik şekilde kullanıma verildiği çeşme veya çeşmelerle ilgili donanım ve 

bardak gibi sarf malzemelerin yer aldığı en az bir tane içme kür mekanı ve uygun dinlenme 
mekanları, 

f) Fizik tedavi ve rehabilitasyon birimleri; 
1) Egzersiz alanı, 
2) Masaj alanı, 
3) Fizik tedavi alanı, 
4) Hidroterapi alanı, 
(2) Birinci fıkradaki birimler tıbbi değerlendirme kurulunun raporunda yer alan 

endikasyonlara göre projelendirilip kurulabilir; burada yer almayan diğer birimler tıbbi 
değerlendirme kurulunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda kurulur. 

(3) Doğal unsurların tedavi ve rehabilitasyon amacı dışında geleneksel olarak 
kullanılan tesislerdeki birimler;  

a) Kaplıca, peloid ve talassoterapi tesislerinde işleticinin talebi ile tıbbi değerlendirme 
kurulunun önerileri doğrultusunda en az bir termal havuz bulundurulur. Bu birimlere, bu 
maddenin birinci fıkrasında yer alan diğer birimlerden ekleme yapılabilir.  

b) Termal hamam tesisleri soyunma, yıkanma ve dinlenme alanlarından oluşur. Tıbbi 
değerlendirme kurulunca termal hamamda kullanımına onay verilen su kullanılır. 



Fizik tedavi rehabilitasyon dal merkezi veya hastanesi  
MADDE 8 - (1) İzin verilen kaplıca ve talassoterapi tesislerinde suyun endikasyonu 

dikkate alınarak planlama kapsamına ve ilgili mevzuata göre Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Dal Merkezi veya Hastanesinin izinlendirilmesi ve denetim işlemleri, Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünce yürütülür. 

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kaplıca, Peloid, Talassoterapi ve Termal Hamam Tesislerine Ait Koşullar 

 
Kaynak koruma alanları ve kaptaj 
MADDE 9 - (1) Termal suların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin, debi ve 

sıcaklıklarının yer altı ve yerüstünde olabilecek çeşitli etkenlerle değişmesini önlemek ve her 
türlü kirlenmeye karşı korunması amacı ile doğal çıkışlı termal kaynak, sondaj kuyusu 
çevresinde jeofizik,  jeolojik ve hidrojeolojik verilere göre koruma alanları ve alınacak 
tedbirler belirlenir. Bu amaçla kaptaj ve sondaj kuyularının ve üretim sistemlerinin kirlenmeyi 
önleyici tekniğe ve 13/6/2007 tarihli ve 5656 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli 
Sular Kanunu’na uygun olması gerekir. 

(2) Yapılan incelemede belirlenen kaynak koruma alanlarına ait koruma zonları 
1/1000 ve 1/5000 ölçekli hâlihazır harita ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planlarında gösterilerek alınacak tedbirler plan notlarında belirtilir.  

(3) Kaynak koruma alanı ile ilgili hususlar müstakil bir rapor şeklinde hazırlanabildiği 
gibi, jeoloji-hidrojeoloji raporu içinde ayrı bir bölüm olarak da yer alabilir. 

(4) Kaynak koruma alanı raporu, hidrojeoloji konusunda uzman bir jeoloji ve/veya 
hidrojeoloji mühendisi tarafından hazırlanır. 

(5) Suyun çıkış noktasında, suyun tahliyesi, numune alınması ve debisinin ölçülmesi 
için gerekli düzenek yer alır. 

(6) Birden fazla kaynağı bulunan tesislerde veya bir ya da birden fazla kaynak 
kullanılarak birden fazla tesise su sağlanması durumunda; 

a) Suyun niteliğini bozmayacak şekilde dizayn edilmiş toplama merkezi oluşturulur ve 
endikasyon belirlenmesinde toplama merkezi esas alınır. Ek-2 kapsamında numuneler bu 
noktadan alınır. 

b) Toplama merkezinde; suyun tahliyesi, numune alınması ve debisinin ölçülmesi için 
gerekli düzenek yer alır. 

(7) Birden fazla kaynaktan toplama merkezine gelen ve merkezden çıkan suyun 
tesislere dağıtım ağını gösteren açıklayıcı bir şema düzenlenerek toplama merkezinde 
görülebilecek bir yere asılmalıdır.  

(8) Kaynakların hiç bir şekilde durdurulmaması ve tesise sürekli su akışının 
sağlanması esastır.  

(9) Toplama merkezinde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 28 
inci maddesi hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilir.  

(10) Toplama merkezinin iç yüzeyleri suyun niteliğini bozmayacak ve suyun 
niteliğinden etkilenmeyecek bir malzeme ile kaplanır, merkeze girişler manevra odasından 
veya manevraya müsaade eden vana gruplarından yapılır, giriş ve çıkış yerlerinden numune 
alınması için gerekli düzenek yer alır. Toplama merkezi, havayla temas etmeyecek şekilde 
dizayn edilir. 

 
 
 
 



Birimlere ait özellikler 
MADDE 10 - (1) Banyo uygulama birimleri aşağıdaki özellikleri taşımalıdır: 
a) Termal havuz; 
1) Havuzun boyutları kullanıcı kapasitesine göre zemin alanı kişi başına en az üç 

metrekare olacak şekilde düzenlenir.  
2) Havuzun derinliği en fazla 150 santimetre olmalıdır.  
3) Havuz içine inen dolgu basamaklı merdiven bulunur, merdiven kenarına ve havuz 

iç duvarına tutunma kolları yapılır. Gerekirse havuz içine hasta indirmeye yarayan sabit veya 
hareketli bir sistem kurulur.  

4) Havuzlarda su taşırma ve tahliyesini sağlayan sistemler bulunur. 
5) Havuz suyu kullanıcı başına saatte 1,5 litre yenilenecek biçimde havuza verilir.  
6) Havuz kullanım alanı girişine duş ve müteakiben ayak dezenfeksiyon kanalından 

geçilmeden girilemeyecek şekilde düzenek kurulur. 
7) Havuz içinde hareketsiz su bölgelerinin oluşmasını önleyecek şekilde bir doldurma 

ve taşırma sistemi kurulur.  
8) Havuz dışı zemin yapısı su birikmesine mahal vermeyecek şekilde düzenlenir.  
9) Tesisteki açık havuzlarda kaplıca suyu kullanılması tıbbi değerlendirme kurulunun 

onayına tabidir.  
b) Sıra banyoları;  
1) Banyo odasının alanı en az net 5 metrekare olmalıdır.  
2) Banyo odasında ortaya çıkacak su buharı ile karbondioksitli veya kükürtlü su 

kullanılıyor ise ortama salınacak gazların banyo odasından tahliyesi için yeterli havalandırma 
düzeneği bulunmalıdır.  

3) Banyo odasında sadece tedavi amacına uygun küvet ve donanım yer alır, tuvalet 
bulunmaz. 

4) Tedavide, karbondioksitli veya kükürtlü su kullanılıyor ise bu tür suların tedavide 
kullanımı için özel olarak tasarlanmış küvetler kullanılır. 

5) Küvetlerde kullanılan su her hastadan sonra değiştirilir, usulüne uygun küvet 
temizliğinin yapılmasının ardından bir sonraki hastanın kullanımına sunulur. 

c) Egzersiz (hidroterapi) havuzu: Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki 
gerekliliklere ek olarak; havuz suyu kullanıcı başına saatte 1,5 litre yenilenecek biçimde 
havuza verilir ya da gerekli arıtma sistemleri ile havuz hijyeni sağlanır.  Bu havuzlarda su 
sıcaklığı en fazla 33°C olarak kullanılır. 

(2) İnhalasyon birimleri: Bireysel inhalatörlerin bulunduğu inhalasyon salonu ile oda 
inhalasyonu için bir veya birkaç kişinin tedaviye alınabileceği, inhalasyonda kullanılacak 
mineralli suyu endikasyonuna uygun çapta partiküllere bölüp ortama salmak için gerekli 
teknik gereçlerle donatılmış odalar bulunur. Bütün bu sistemlerde mineralli suyun 
mikrobiyolojik yönden kirlenmesini önleyici tedbirler alınır. Cihazların her bir hastanın 
kullanımından sonrası dezenfeksiyonu için gerekli düzenleme yapılır. 

(3) Peloidoterapi birimleri:  
a) Peloidler tedavide kullanılmadan önce peloid hazırlama biriminde içindeki yabancı 

maddelerden arındırma sterilizasyon, homojenizasyon işlemlerinden geçirilir. Peloid 
hazırlama birimi peloidoterapinin uygulandığı mekândan ayrı, ancak bağlantılı bir mekânda 
kurulur. Peloidoterapi uygulamasının yapıldığı odalarda uygulamadan çıkan hastaların 
yıkanması için duş bulunur. Tıbbi değerlendirme kurulu kararıyla açık ve kapalı alan 
uygulamaları yapılabilir. 

b) Peloidoterapi merkezlerinde peloidler banyo ve/veya lokal olarak kullanılabilirler. 
Bu mekânlarda peloidlerin kullanıma hazır hale getirileceği hazırlık odası bulunmalıdır. 
Banyo uygulaması yapılan merkezlerde banyo uygulamaları için ayrı bir oda tahsis 
edilmelidir. Banyo odasının alanı en az 6 metrekare olmalıdır. Banyo uygulamalarında 



kullanılacak küvet hastaların içinde rahatça uzanabileceği nitelikte olmalıdır. Banyo 
uygulamalarının yapıldığı merkezlerde duş sistemi bulunmalıdır. Banyo uygulamalarında 
peloidler doğal kıvamlarında veya sulandırılarak kullanılabilirler. Lokal peloidoterapi 
uygulama alanı her bir hasta için en az 2 metrekare olacak şekilde düzenlenmelidir. Lokal 
peloidoterapi uygulamaları için duş sisteminin bulunmasına gerek yoktur. Banyo veya lokal 
olarak peloidler sadece bir kez kullanılır. 

c) Tesislerde kendine ait peloidin işletilmesi halinde Yönetmelik hükümlerine göre 
izin alınması zorunludur. 

d) Peloidler, turba hariç, tedavide bir kez kullanılır. Bir kez kullanılan turba, ayrı bir 
yerde beş yıllık olgunlaşma süresini tamamlamak üzere usulüne uygun şekilde depolanır. 
Depolanan turba olgunlaşma süresini tamamladıktan sonra yeniden kullanılabilir. Diğer 
peloidler kullanıldıktan sonra 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde kirliliği yaratmayacak şekilde usulüne ve 
tekniğine uygun olarak işletmeci tarafından bertaraf edilir. 

(4) Talassoterapi birimleri: Tıbbi değerlendirme kurulunun önerileri doğrultusunda 
insan sağlığını koruyacak şekilde gerekli önlemler alınarak ve uygun teknoloji kullanılarak 
kurulur. 

(5) Gaz banyosu birimleri: Tıbbi değerlendirme kurulunun önerileri doğrultusunda 
insan sağlığını koruyacak şekilde gerekli önlemler alınarak ve uygun teknoloji kullanılarak 
kurulur. 

(6) İçme kürü birimi: İçme kürü için ayrılan mekânların büyüklüğü, kürden yararlanan 
hastaların sayısına göre belirlenir. İçmede; her hasta için ayrı tek kullanımlık, tercihen kâğıt 
bardaklar kullanılır. Kullanılan suya dezenfeksiyon amaçlı bir katkı maddesi eklenemez. 
Kullanılacak su, hijyenik koşullara dikkat edilerek doğrudan kaynaktan ve bekletilmeden 
içme yerine ulaştırılır. 

 (7) Fizik tedavi ve/veya rehabilitasyon birimleri: Fizik tedavi ve/veya rehabilitasyon 
biriminde soyunma-giyinme dolapları, duşlar, tuvalet ve dinlenme mekanları bulunur. 
Egzersiz alanı, en az 50 metrekarelik bir alan, toplu egzersizler ve aletli egzersizler için 
düzenlenir. Masaj alanı, tek oda veya kabinlerin zemin alanı en az 5 metrekare olmalıdır. 
Fizik tedavi alanı, tek oda veya kabinlerin zemin alanı en az 5 metrekare olmalıdır. 
Hidroterapi alanı (rehabilitasyon havuzu alanı), 2,0 X 2,5 metrekare alan ve 150 santimetre 
derinlik boyutlarında havuzlardan oluşmalıdır. Havuzlarda kullanılan su her hastadan sonra 
değiştirilir, usulüne uygun havuz temizliğinin yapılmasının ardından bir sonraki hastanın 
kullanımına sunulur. Rehabilitasyon havuzlarında karbondioksitli ve kükürtlü sular 
kullanılmaz. 

Birimlere ait fiziki koşullar 
MADDE 11 - (1) Tesislerdeki kullanım yerleri aşağıdaki koşulları sağlar. 
a) Duş yerleri, tuvaletler ve soyunma-giyinme yerleri kadın ve erkek için ayrı 

düzenlenir. 
b) Tesisin kapasitesine göre dinlenme alanları düzenlenir. 
c) Duş yerleri, duş suyunun sıcaklığı ayarlanabilecek şekilde ve en fazla yirmi kişiye 

bir duş düşecek şekilde düzenlenir. 
ç) Tuvaletler soyunma ve duş yerlerine yakın konumda, en fazla yirmi kişiye bir 

tuvalet düşecek şekilde düzenlenir. Tuvalet ve lavabolarda sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt 
havlu ve çöp kovası bulundurulur. 

d) Havuz çevresindeki yürüme alanı, duş yeri ve çevresinin zemini düzgün ve 
kaymaya yol açmayan malzemeden yapılır. 

e) Havuzlarda boşaltma mazgalı kapalı durumda bulundurulur. 
f) Havuzların derinliği, kullanıcıların görebileceği şekilde havuz kenarına en az 4 

yönde yazılır. 



g) Bütün kullanım yerlerinde genel hijyen koşulları sağlanır. 
ğ) Termal hamamlar hariç olmak üzere, kullanım yerlerinde su sıcaklığı ile ortamdaki 

hidrojen sülfür, karbondioksit ve nem oranını ölçmek için cihaz bulundurulur. 
h) Termal hamamlar hariç olmak üzere, kullanım yerlerinde havadaki gaz miktarları 

hidrojen sülfür için 0,45 ppm’i, karbondioksit için 700 ppm’i geçemez. Ortam nem düzeyi en 
fazla %50 olacak şekilde havalandırma düzeneği bulunur. Ölçüm sonuçları kullanıcılar 
tarafından rahatlıkla görülecek şekilde asılır. 

ı) Tesis genelinde bütün birimlerde güvenlik önlemi alınır.  
(2) Tesislerde doğal unsurlar ile etkileşimde bulunan tedavi küvetleri, havuzlar, peloid 

uygulama yerleri gibi mekanların tümü su ile etkileşimi olmayan, su birikmesine mahal 
vermeyecek şekilde dizayn edilmiş, kolay temizlenip dezenfekte edilebilen, dezenfektan 
maddelerle bozulmaya uğramayan malzemeler kullanılarak yapılır. 

(3) Bütün tedavi ve tedavi ve rehabilitasyon amacı dışında geleneksel olarak kullanılan 
ortamlarda hususi kullanım yerinde kolaylıkla ulaşılabilir acil durum ihbarı yapacak ışıklı 
ve/veya sesli uyarı sistemleri kurulur. 

(4) Kaplıca tesislerinde engelli bireylere yönelik (girişler, otopark, tedavi ve tedavi ve 
rehabilitasyon amacı dışında geleneksel amaçlı birimler, yürüyüş yolları, rampalar, asansörler, 
tuvaletler, telefonlar ve sebiller gibi) gerekli düzenlemeler yapılır. 

Sağlık personeli 
MADDE 12 - (1) Tesis türlerine göre bulundurulması zorunlu asgari sağlık personeli 

olarak tedavi amaçlı tesislerde; 
a) Tercihen tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı veya fizik tedavi ve 

rehabilitasyon uzmanı, bulunmadığı takdirde tıbbi değerlendirme kurulunun göreceği lüzum 
üzerine tıbbi endikasyona göre kaplıca tedavisi konusunda deneyimli diğer uzmanlık 
dallarından bir uzman hekim tesisin tedavi bölümü/birimi faaliyette olduğu saatlerde 
bulundurulur.  

b) Uzman hekimin çalıştığı saatlerde uygulama yapmak üzere kliniğin kapasitesine 
göre yeterli sayıda fizyoterapist, hidroterapi teknikeri/teknisyeni, fizik tedavi 
teknikeri/teknisyeni veya hemşire, ebe, sağlık memuru, acil tıp teknikeri/teknisyeni, 
paramedik bulundurulur.  

(2) Termal hamamlar hariç, doğal unsurların tedavi ve rehabilitasyon amacı dışında 
geleneksel olarak kullanıldığı tesislerde; 

a) Kısmi zamanlı hekim çalıştırılması zorunludur. Hekim, birden fazla tesiste 
çalışabilir.  

b) Tesisin ilgili bölümü/birimi faaliyette olduğu sürece hemşire, ebe, sağlık memuru, 
acil tıp teknisyeni/teknikeri, paramedik branşlarından herhangi biri olmak üzere en az bir 
sağlık personeli bulundurulur. 

Mesul müdürlük 
MADDE 13 - (1) Tesis faaliyette olduğu sürece bir mesul müdür bulunması 

zorunludur. Kabul edilebilir mazeret hallerinde mesul müdürün yerine eşdeğer diplomayı haiz 
başka bir çalışana yazılı olarak yetki devri yapılabilir, söz konusu devir Müdürlüğe bildirilir. 
Mesul müdür sadece bir tesiste mesul müdürlük görevini üstlenebilir. Mesul müdürün sağlık, 
gıda, biyoloji, kimya, su bilimleri ve çevre alanında eğitim almış lisans veya ön lisans 
mezunlarından olması zorunludur. Tesis sahibi, belirtilen mesleklerden birine ait diplomayı 
haiz ise sertifika almak koşuluyla kendisi de mesul müdürlük yapabilir. Bu diplomaya sahip 
kişiler Bakanlık tarafından belirlenecek eğitim programına katılarak sertifika almak 
zorundadır. Mesul müdür eğitimi Bakanlık tarafından yapılır veya yaptırılır. 

(2) Mesul müdürün görevleri şunlardır: 
a) İşletmede kalite standartlarının korunmasını sağlamak, 



b) İşleyişte tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunmasını ve 
sürdürülmesini sağlamak, 

c) Tesis işleyişinde alt yapı, personel, malzeme yapısında meydana gelen ve bu 
Yönetmelikte bildirimi zorunlu kılınan bütün değişiklikleri 48 saat içinde Müdürlüğe 
bildirmek, 

ç) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime 
yardımcı olmak, 

d) Tesiste oluşan atıkların mevzuatına uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlamak, 
e) Çalışan personelin hijyen eğitimini yaptırmak,  
f) Sağlık mevzuatında belirtilen ve yetkililerce tanımlanacak diğer görevleri yerine 

getirmek. 
(3) Mesul müdür, işyerinin işleyişi ve denetimi ile ilgili her türlü işleminde Müdürlük 

ve Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır. Mesul müdür görevlendirilmesi tesis sahibinin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

(4) Mesul müdürün iş yerindeki görevinden ayrılması veya görevine son verilmesi 
durumlarında işletme sahibi tarafından en geç 48 saat içinde Müdürlüğe bilgi verilir ve ayrılış 
tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde yeni mesul müdüre ait iş sözleşmesi ile birlikte 
Müdürlüğe müracaat yapılır. Bir hafta içinde yeni mesul müdür tayin edilmemesi halinde 
işyeri Müdürlük tarafından uyarılarak, on beş günü geçmemek üzere ek süre verilir. Ancak, 
bu süreler içinde mesul müdür diplomasına eş değer diplomayı haiz ve tesiste çalışan başka 
bir personel geçici olarak görevlendirilir ve bu durum bir dilekçe ile Müdürlüğe bildirilir. 
Belirlenen süre içinde de mesul müdür atanmaması halinde işletmenin faaliyeti durdurulur. 

(5) Termal hamamlar için mesul müdür bulundurulması zorunlu değildir. Bu görevi iş 
yeri sahibi ya da iş yeri sahibinin görevlendireceği en az lise düzeyinde diplomaya sahip bir 
personel vasıtası ile yürütebilir. Görevlendirilecek kişiye müdürlükçe termal hamam 
sorumlusu belgesi düzenlenir. Termal hamam sorumlusu bu maddenin birinci fıkrası 
haricindeki hükümlerden sorumludur. Termal hamam sorumlusu 29.07.2015 tarihli ve 29429 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak İlk 
Yardım Eğitimi (16 saat) almak ve belgesini ibraz etmekle yükümlüdür. 
 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Tesislerin İzne Bağlanması, Kurullar ve Görevleri 

 
İzin zorunluluğu 
MADDE 14 - (1) Tesisleri işletmek isteyenler bu Yönetmelikte belirtilen esaslara 

uygun olarak Valilikten; önce tesis izni, sonra üretim veya işletme izni almak zorundadır. 
Kurulu ve faaliyette olan tesisler için tesis ve işletme izin süreçleri bir arada yürütülür. 

(2) Bu Yönetmeliğe göre verilen izin, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak 
ilgili mevzuat uyarınca diğer kuruluşlardan izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. 

İlk başvuru, inceleme ve analiz 
MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen tesisleri işletmek isteyen gerçek veya 

tüzel kişiler, kaynakta veya çıkış noktasında hiçbir işlem yapmadan kaynağın veya çıkış 
noktasının yerini tereddüte meydan vermeyecek şekilde belirleyen plan veya kroki ile birlikte 
Valiliğe müracaat ederler. 

(2) Başvuru üzerine kaynak veya sondaj-galeri, başvuru sahibi tarafından müdürlük 
personelinin kontrolünde numune alınacak şekle getirilir. İnceleme ve tespit kurulu kaynağı 
veya çıkış noktasını mahallinde inceleyerek gerekli tespitleri yapar ve Ek-1 deki raporu 
düzenleyerek imzalar. 



(3) Alınan numunelerin fiziksel, mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri Bakanlık 
Laboratuvarlarında yaptırılır.  

(4) Analiz sonuçlarına ait rapor; kaplıca suları için Ek-2 ve Ek-3, peloid için Ek-4 deki 
tablolara uygun olarak tanzim edilir. Kaplıca suyu için toplam alfa, toplam beta ile peloidler 
için gama ölçümlerini de içeren radyoaktivite analizleri, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden 
Araştırma Kurumu (TENMAK) laboratuvarlarında veya Bakanlıkça yetkilendirilen 
laboratuvarlarda yaptırılır. Peloidler için ayrıca bu laboratuvarlardan peloidlerin 21 gün (bir 
kür) süreyle, tüm vücut (2 metrekare) cilt üzerine 1 cm kalınlıkta, günde 45 dakika, yılda 2 
kür uygulaması temelinde alınacak toplam radyasyon dozunun, toplum üyesi kişiler için 
Radyasyon Güvenliği Yönetmenliğine göre uygunluğunun değerlendirildiği rapor alınır. 

(5) Tesis ve üretim/işletme iznine esas her türlü analiz ücretleri ile radon ölçüm 
ücretleri işletme sahibi tarafından ilgili laboratuvara ödenir. 

(6) Analiz sonuçları ile inceleme ve tespit kurulunun raporu müdürlükçe incelenerek 
müdürlük görüş ve önerileri ile birlikte Bakanlığa gönderilir. Söz konusu belgeler 
Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen tıbbi değerlendirme kurulu tarafından incelenir ve 
Ek-5’de bulunan tıbbi değerlendirme kurulu raporu düzenlenerek Valiliğe bildirilir. 

İnceleme ve tespit kurulu 
MADDE 16 - (1) Tesis izninin verilmesi ve peloidin tesis ve üretim izni aşamasında 

inceleme ve tespit kurulu; il sağlık müdürü/halk sağlığı hizmetleri başkanı veya yardımcısı 
başkanlığında, çevre sağlığı birimi sorumlusu, ilçe sağlık müdürü veya toplum sağlığı merkezi 
başkanı, jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi ve çevre sağlığı teknisyeni/teknikerinden; 
kaplıca, talassoterapi ve peloid üretim tesislerinin işletme izni verilmesi aşamasında kurula 
iştirak etmek üzere katılacak tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı veya fizik tedavi ve 
rehabilitasyon uzmanından oluşur. Kurulun asil üye sayısı kadar yedek üye belirlenir. Kararlar 
oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması durumunda il sağlık müdürünün katıldığı taraf 
çoğunluğu sağlamış sayılır. 

(2) Kurulun görevleri; 
a) Tesis izni verilmesi aşamasında; 
1) İlk başvurudaki kaynakla ilgili bilgilerin doğruluğunun ve kaynak çevresinde 

kirlilik yaratacak faktörlerin belirlenmesi, 
2) Kaynaktan usulüne uygun olarak fiziksel, mikrobiyolojik, kimyasal ve 

radyoaktivite ölçümleri için numune alınması, 
3) Kaynak başında yapılması gerekli debi, su sıcaklığı ve pH ölçümünün yapılması, 
4)  Kaynak veya kaynaklardan sağlanan su miktarının, açılacak tesis için yeterli olup 

olmadığının belirlenmesi, 
5) Ek-1’de belirtilen formattaki raporun doldurularak imzalanmasıdır. 
b) İşletme veya üretim izni verilmesi aşamasında; 
1) Tesisin Valilikçe onaylanan tesis projesine uygun inşa edildiğinin belirlenmesi, 
2) Projeye göre yapılan birimlerin uygunluğunun belirlenmesi, 
3) Ek-6’da belirtilen formattaki raporun doldurularak imzalanması, 
4) Kurul üyelerinin tespitleri arasında ihtilaf doğması halinde Valilik konu ile ilgili 

uzmanın tespit ve görüşünü dikkate alabilir veya yeniden bir kurul oluşturabilir. 
Tıbbi değerlendirme kurulu 
MADDE 17 - (1) Tıbbi değerlendirme kurulu, Bakanlık tarafından görevlendirilen iki 

tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı ve bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanından 
oluşur. Suyun niteliğine göre bu kurula diğer uzmanlık dallarından ilave yapılabilir.  

(2) Kurul Çevre Sağlığı Daire Başkanı başkanlığında en az ayda bir kez toplanır ve 
kararlar oy çokluğu ile alınır.  

(3) Kurulun görevleri; 



a) Ek-1, Ek-2 ve Ek-4’teki raporların incelenmesiyle tesislerde kullanılacak doğal 
unsurun tıbbi balneolojik ve klimatolojik değerlendirmesi, 

b) Bu değerlendirmeler sonucu oluşturulan önerilerin yer alacağı Ek-5'teki raporun 
düzenlenmesi ve imza altına alınması, 

c) İşletme izni aşamasında Ek-3’teki analiz değerlerinde, tesis izni aşamasındaki 
değerlerden bir sapma olması halinde değerlendirme yapılması, 

ç) Suyun tedavi veya tedavi ve rehabilitasyon amacı dışında geleneksel amaçlı 
kullanımına göre uygulanacak işlemlere yönelik kriterlerin belirlenmesi, 

d) Konuyla ilgili görüş ve önerilerin değerlendirilmesidir. 
Tesis izni ve gereken belgeler  
MADDE 18 - (1) Tıbbi değerlendirme kurulunun olumlu raporundan sonra istenilecek 

belgeler; 
a) İnceleme ve tespit kurulu raporu (Ek-1), 
b) Tesise ait doğal unsurun analiz raporu (Ek-2), peloid için kaynağa ait peloid analiz 

raporu (Ek-4), 
c) Doğal unsurun tıbbi değerlendirme kurulu raporu (Ek-5), 
ç) Hidrojeoloji konusunda uzman jeoloji ve/veya hidrojeoloji mühendisi tarafından 

hazırlanan kaynak koruma alanlarını da kapsayan hidrojeolojik rapor, 
d) Talassoterapi tesisleri haricinde, kaynak merkez olmak üzere yarı çapı en az 500 

metrelik bir daire dâhilindeki çevresinin 1/200 ve 1/25000 ölçekli haritası, 
e) Tedavi ve tedavi ve rehabilitasyon amacı dışında geleneksel amaçlı kullanım 

birimleri projeleri (1/50 ölçekli), 
f) Kullanılacak doğal unsur kaynağının kullanım hakkına sahip olduğunu belirten 

tahsis belgesi, kira kontratı ve benzeri belgeler, 
g) Tesisin kurulacağı alan mülk sahibinin ise mülk sahibi olduğuna ilişkin yazılı 

beyan, tahsis belgeli ise tahsis belgeli olduğuna ilişkin yazılı beyan veya kiracı ise tesisin 
amacına uygun kiralandığını gösterir kira kontratı veya sözleşme, 

ğ) İsale hattı projesi, 
ı) Projelendirilen tesislerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı veya ilgili imar müdürlüğünün uygun görüşü. 
(2) Peloid tesisleri için bu maddenin birinci fıkrasının (ç), (d), (e) ve (ğ) bendleri hariç 

yukarıda belirtilen belgeleri içeren dosya, iki nüsha halinde düzenlenir. Asılları ve suretleri 
tanzim edenler ve işletmeci tarafından imza ve tasdik edilir. Hazırlanan dosyalar Müdürlükçe 
incelenir.  

(3) Belgelerin eksiksiz ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması halinde projeler 
Müdürlükçe onaylanır ve tesis izni verildiği bir yazı ile bilgi için işletmeciye bildirilir. 
Dosyaların bir nüshası Müdürlükte muhafaza edilir ve bir nüshası da işletmeciye verilir. 

(4) Verilen tesis izninin geçerlilik süresi üç yıldır. İşletmecinin bu süre içerisinde 
tesisini tamamlayamaması ve Valilikten ek süre talebinde bulunması durumunda bu süre 
Valilikçe en fazla iki yıl uzatılır. 

İşletme ve üretim izni için gereken belgeler  
MADDE 19 - (1) Tesisin kurulmasını müteakip, işletmeci tesisini tamamladığını 

Valiliğe yazı ile bildirir. Valilikçe tesisin uygunluğunun belirlenmesi için inceleme ve tespit 
kurulu görevlendirilir. Kurulca tesisin mahallinde incelenmesi sonucu, bu Yönetmelik 
hükümlerine ve projelerine uygunluğunun belirlenmesi halinde, tedavi veya tedavi ve 
rehabilitasyon amacı dışında geleneksel amaçlı kullanım yerlerinden örnekler alınarak 
aşağıdaki belgeler istenir. 

a) Kullanım yerleri analiz raporu (Ek-3), 
b) Peloid için üretim yerine ait analiz raporu (Ek-4), 



c) İnceleme ve tespit kurulunca tesisin incelenmesinden sonra düzenlenen ve Ek-6’da 
örneği bulunan uygunluk bildirimi formu, 

ç) İş akış şeması ve yerleşim planı, 
d) Tesis içi peloid işletilmesi hariç, peloid için etiket örneği, 
e) Mesul müdürün işletme ile yaptığı sözleşme ve Bakanlıkça verilen mesul müdür 

sertifikasının onaylı örneği, termal hamamlarda termal hamam sorumlusu belgesi, 
f) Termal hamamlar haricindeki tesislerde bulundurulması gereken zorunlu sağlık 

personeline ait sözleşmeler ve Müdürlükçe onaylı diplomaları, 
g) İçme ve kullanma suyunun ne şekilde temin edildiğinin belgelendirilmesi, 
ğ) Atık suların ne şekilde bertaraf edileceğinin belgelendirilmesi, 
h) Tesisin niteliğine ve faaliyet alanına uygun olduğunu gösterir yapı kullanım izin 

belgesi, 
ı) Peloid için değerlendirme raporu, 
(2) Peloid üretim ve paketleme tesisleri için bu maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (f), 

(g) ve (ğ) bendleri hariç, belgelerin eksiksiz olması ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları 
taşıması halinde tesislere Valilikçe işletme veya üretim izni verilir ve Bakanlığa bildirilir. 
  
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Tesislerde Kullanılacak Balneolojik Suların İşleme Tabi Tutulması ve Peloidler 

 
Balneolojik sulara uygulanacak işlemler 
MADDE 20 - (1) Kullanılan doğal, termal ve mineralli sular, tıbbi değerlendirme 

kurulunun görüşü ile; 
a) Tedavideki etkinliği sağlayan kimyasal bileşimleri değiştirilmemek koşulu ile 

kontrollü olarak, ısıtma, soğutma, havalandırma ve çökertme gibi fiziksel işlemlere tabi 
tutulabilir. 

b) Suyun kimyasal bileşimlerini değiştirmemek koşulu ile sadece Bakanlıktan izinli 
ürünlerle dezenfeksiyon yapılabilir. 

c) Mineralli suların çıkarılması ve birimlerine isalesinde, suyun niteliğini ve tedavi 
etkinliğini bozmayan yöntemler kullanılabilir. 

Peloidler 
MADDE 21 - (1) Tedavide, başlıca karakteristikleri açısından aşağıdaki peloidler 

kullanılır. 
a) Turbalar: Yüksek ısı ve su tutma kapasitesine sahip, organik maddelerden zengin, 

özel oluşum ortamlarında meydana gelen peloidlerdir. 
b) Bataklar: Durgun sularda çöken, ufak tanecikli peloidlerdir.  
c) Deniz, Nehir ve Delta Peloidleri: Deniz, nehir ve delta kaynaklı peloidlerdir. 
ç) Topraklar: Su toplulukları dışında katı halde bulunan kayaçların veya organik 

maddelerin ufalanma, parçalanma ve ayrışması ile oluşan peloidlerdir. 
d) Termal kaynak peloidleri: Termal su kaynakları ile ilişkili peloidlerdir. 
e) Göl peloidleri: Göl kaynaklı peloidlerdir. 
(2) Peloid üretim tesisleri aşağıdaki nitelikleri taşır. 
a) Üretim iznine sahip olmak, 
b) Üretim yerinde, ham ve yardımcı maddelerin depolandığı bölüm; eleme, öğütme, 

ayıklama, boyutlandırma gibi ön hazırlık işlemlerinin yapılabildiği bölüm ve idari büro 
bölümleri bulunur. 

c) Pelodiler kaynağından üretim yerine hijyenik şartlarda taşınır. Peloid taşıma ve araç 
ve gereçleri başka amaçla kullanılmaz. 



ç) Üretim yerinin zemini kolay temizlenebilir, pürüzsüz ve dezenfekte edilebilir 
malzemeden yapılır, 

d) Üretim yeri her türlü haşere ve kemirici girişine ve yaşamasına mani olacak şekilde 
düzenlenir ve bunlara dair önlemler alınır, 

e) Üretim yeri her üretim sonrasında temizlenir ve dezenfekte edilir. Dezenfeksiyonda 
Bakanlığın izin verdiği biyosidal ürünler kullanılır, 

f) Üretim yerinde havalandırma tertibatı bulunur, 
g) Üretim yerinde 17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

"İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun su kullanılır. 
(3) Paketlenmiş peloidler ve paketleme tesisleri aşağıdaki nitelikleri taşırlar. 
a) Peloidler, üretim izninde belirtilen tıbbi kullanım endikasyonları dışındaki bir amaç 

için kullanılamaz.  
b) Paketlenmiş peloid; kaplıca tesisleri, hastane gibi peloidoterapi eğitimi almış uzman 

hekim kontrolünde peloidoterapi uygulamalarının yapılabileceği sağlık merkezlerinde 
uygulanması esastır. Bunların dışında kullanılması durumunda tıbbi değerlendirme kurulunun 
raporu doğrultusunda uygulanır. Kullanıma yönelik usul ve esaslar etiket üzerinde belirtilir. 

c) Paketlenecek peloidlerin tanecik büyüklüğü 2 mm’den küçük olmalıdır. Bitki 
artıkları, taş ve çakıl gibi yabancı maddeler içermemelidir. 

ç) Peloidler herhangi bir katkı maddesi katılmadan doğal haliyle paketlenir ve yapılan 
tüm işlemlerde peloidlerin nitelikleri değiştirilemez. 

d) Paketlenecek peloidler, doğal hallerinin dışında kurutulmuş toz halinde de 
paketlenebilir. 

e) Paketleme işleminde kullanılan her türlü materyal peloidlerin fiziksel, kimyasal ve 
mikrobiyolojik niteliklerini etkilemeyecek ve bunlardan etkilenmeyecek nitelikte olur. 

(4) Yönetmeliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen tıbbı değerlendirme 
kurulu raporu oluşturulur, bu raporda endikasyonlara yer verilir. 

(5) Peloidlerin paketleme ve etiketlenmesinde aşağıdaki şartlar aranır. 
a) Paketleme işleminde kullanılan her türlü materyal peloidlerin fiziksel, kimyasal ve 

mikrobiyolojik niteliklerini etkilemeyecek ve bunlardan etkilenmeyecek özellikte olur. 
b) Etiket üzerinde; peloid kaynağının adresi, ürünün içeriği, endikasyon için alınan 

analiz raporundaki kimyasal parametreler, üretim ve son kullanma tarihi, net ağırlığı, üretim 
izni, tarih ve numarası, üretici adı ve adresi, parti ve seri numarası ile kullanım yerlerine 
ilişkin bilgiler yer alır. 

c) Etiketler Bakanlığın uygun görüşü ile Valilikçe onaylanır. 
(6) Peloidlerin taşıma ve depolanmasında aşağıdaki şartlar aranır. 
a) Peloid kaynağından üretim yerine kadar hijyenik şartlarda taşınır. 
b) Peloid taşıma araç ve gereçleri başka amaçla kullanılamaz. 
(7) İzinli peloid üretim tesislerinde başka kişi ya da kuruluşlar adına üretim izni 

verilebilir. Bu tür tesislerde aşağıdaki şartlar aranır. 
a) Bir üretim yerinde başka kişi veya kuruluşlar adına üretim yapılması halinde bu 

maddenin 5 ncı fıkrasının (b) bendinde belirtilen bilgilere ek olarak, adına üretim yapılan kişi 
veya kuruluşun logosuna, üretim adresine, adına veya unvanına etiket üzerinde yer verilir. Bu 
durumda, adına üretim yapılacak kişi veya kuruluşun adı, unvanı, etiket örneği, üretim miktarı 
ve süresi her üretim partisinden önce Valiliğe bildirilir. 

(8) İzinli peloid üretim tesislerinde başka kişi ya da kuruluşlar adına üretim izni talep 
edilmesi halinde; 

a) Üretim yerine ait  imalattan sorumlu müdür diploması ile üretici firmayla yapacağı 
iş sözleşmesinin aslı veya onaylı örnekleri, 

b) Üretim yerine ait işyeri açma ve çalışma ruhsatının onaylı örneği, 
c) Üretimden sorumlu mesul müdür tarafından onaylı üretim akış şeması, 



ç) Üretim yeri sahibi ile adına üretim yapılacak kişi ya da kuruluşlar arasındaki 
sözleşmesinin aslı veya onaylı örneği ile Valiliğe başvurulur. Başvuru belgelerinin eksiksiz 
olması ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması halinde üreticiye Valilikçe üretim izni 
verilir ve Bakanlığa bildirilir.  

 
 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

 
Çevre düzenlemesi 
MADDE 22 - (1) İşletmeci çevrenin düzenlenmesi ve iyileştirilmesi için yürürlükte 

bulunan mevzuatın öngördüğü bütün tedbirleri almak zorundadır. 
Mesul müdür eğitimi 
MADDE 23 - (1) Tesislerde mesul müdür olarak çalışacaklara yönelik “Mesul Müdür 

Eğitimi” verilir. Mesul Müdür eğitimi beş günden az olmamak üzere asgari kırk saat olarak 
düzenlenir.  
  (2) Mesul müdür olmak isteyenler ekinde diploma fotokopisinin yer aldığı dilekçe ile 
Bakanlığa başvurur. Bakanlık tarafından başvurusu kabul edilenler eğitime katılır. Eğitim 
almaya hak kazanan adaylar eğitim yerinde ilgililere teslim edilmek üzere yanlarında onaylı 
diploma fotokopisi, iki adet fotoğraf, T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi ve mesul 
müdürlük eğitimi kurs kayıt ücreti yatırıldığına dair para makbuzunun aslını getirir. Bu 
eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Bakanlık tarafından Ek-7’de yer alan 
Mesul Müdürlük Sertifikası düzenlenir. 

(3) Eğitim programlarına devam edilmesi esastır. 
(4) Eğitim programına katılan adayın başarılı sayılarak sertifikalandırılması için eğitim 

yerinde yapılacak sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alması zorunludur.  
(5) Sınavda başarısız olan veya sınavı iptal edilen katılımcının bunu takiben daha 

sonra yapılacak eğitimlerin sonundaki iki sınava daha katılma hakkı vardır. Bu sınavlara 
katılmayan veya başarısız olanların sertifika talep etmeleri halinde yeniden eğitime 
katılmaları zorunludur. 

(6) Sertifikaların geçerlilik süresi beş yıldır. Geçerlilik süresi dolan sertifika sahipleri, 
yapılacak değerlendirme sonucuna göre asgari sekiz saatlik bir güncelleme eğitimine tabi 
tutularak sertifikaları yenilenir. 

(7) Sertifikanın herhangi bir nedenle kaybolması veya okunmayacak şekilde tahrip 
olması halinde yeniden sertifika alınması gerekir. Bunun için sertifikanın kaybolması halinde, 
iki adet fotoğraf, T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi ve sertifika yenileme ücretiyle 
birlikte bir dilekçeye eklenerek mesul müdür sertifikası için Bakanlığa başvurulması gerekir. 
Sertifikanın tahrip olması halinde ise yukarıdaki belgelere ek olarak tahrip olan sertifikanın 
aslı istenir. Uygun olması halinde yeniden sertifika düzenlenir. 

(8) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çevre sağlığı bünyesinde mesul müdür için 
belirlenen meslek dallarında en az 5 yıl görev yapmış olan personel sekiz saatlik bir 
güncelleme eğitimine tabi tutularak, ücreti karşılığında mesul müdür sertifikası düzenlenir. 

(9) Eğitimde yer verilecek dersler Bakanlıkça belirlenir. 
Tesiste yapılan değişiklikler 
MADDE 24 - (1) Tesiste yapılacak ilave veya değişiklikler, Müdürlüğün yazılı izniyle 

yapılır. Tesisin kurulmasına esas olarak analiz edilen kaynaktan başka bir kaynak daha 
işletmeye alınacaksa bu Yönetmeliğin 15 inci ve 19 uncu maddelerine göre bu kaynak için 
yeniden Valilikten izin alınır ve endikasyon yenilenir. 

 
 



Denetim ve İzleme 
MADDE 25 - (1) Bakanlık talimatları ile olağan üstü hallerde yapılan denetimler saklı 

kalmak kaydı ile tesisler; en az yılda bir defa Bakanlıkça, üç aylık aralıklarla da Müdürlükçe 
denetlenir. Termal hamamlar ise Müdürlükçe yılda en az iki kez denetlenir. 

(2) Müdürlükçe; kaplıca ve talassoterapi tesislerinde kaynaktan alınan numunelerde 
Ek-2’de belirtilen analizler iki yılda bir; kullanım yerinden alınan numunelerde kimyasal 
analizler Ek-3-I’de belirtilen formata uygun olarak altı ayda bir yapılır. Kaplıca suyunun 
kullanım yerinden alınan mikrobiyolojik analizler Ek-3-II’de belirtilen formata uygun olarak 
ayda bir yapılır.  

(3) Müdürlükçe; peloid üretim ve paketleme tesislerinde kaynaktan alınan 
numunelerde, Ek-4’de belirtilen parametrelere göre uygunluk yönünden üç yılda bir, üretim 
yerinden ise mikrobiyolojik analizler için ayda bir numune alınır.  

(4) Müdürlükçe; termal hamamlarda kaynaktan alınan numunelerde Ek-2’de belirtilen 
analizler üç yılda bir; kullanım yerinden alınan numunelerde kimyasal analizler Ek-3-I’de 
belirtilen formata uygun olarak yılda bir yapılır. Suyun kullanım yerinden alınan numunelerde 
mikrobiyolojik analizler Ek-3-II’de belirtilen formata uygun olarak altı ayda bir yapılır.  

(5) Doğal unsurların herhangi bir kimyasal kirliliğe maruz kalması durumunda ek 
olarak bazı parametrelerin analizleri de istenebilir. Alınan numuneler tesis sahibince Bakanlık 
Laboratuvarlarında analiz ettirilir, analiz ücretleri işletici ya da üretici tarafından ilgili 
laboratuvara ödenir ayrıca bu tesislerden gerekli görülen hallerde ek numuneler alınabilir. 

(6) Havuzlarda ve dinlenme odalarında ortamdaki pasif yöntemle radon aktivite 
konsantrasyon ölçümü işletme izni alındığı yıl bir kereye mahsus olmak üzere TENMAK 
tarafından yapılır. 

(7) Kaplıca ve talassoterapi tesislerinde çalışma saatlerine yönelik bir çalışma 
programı hazırlanır ve bu programı aylık olarak Müdürlüğe bildirilir. Çalışma programı bir 
önceki ayın 15 ine kadar Müdürlüğe yazılı veya dijital olarak iletilir. 

(8) Piyasadaki peloid ürünleri altı ayda bir etiket yönünden incelemeye tabi tutulur. 
İznin geçerliliği 
MADDE 26 - (1)Tesise verilen işletme veya üretim izni; 
a) İzin verildiği sıradaki şartları kaybetmesi, 
b) Tesiste kullanılan doğal unsurların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik niteliklerini 

kesinlikle ve sürekli olarak kaybettiğinin Bakanlık Laboratuvarlarının raporu ile 
belgelendirilmesi, 

c) Yapılan denetimlerde faaliyet göstermediğinin tespit edilmesi ve tespit tarihinden 
itibaren bir yıl içinde faaliyete geçmemesi, 

ç) İzinli suya izinsiz başka su karıştırılması ve/veya izinsiz kaynak kullanımı,  
d) Peloid üretim tesislerinde izinli kaynak dışında bir kaynak kullanılması, 
e) İzin verme sürecinin herhangi bir aşamasında sahte ve yanıltıcı belge ibraz 

edildiğinin tespit edilmesi, durumlarından herhangi birinin gerçekleşmesi halinde iptal edilir.  
(2) İzni iptal edilen tesisler Türk Ceza Kanunu kapsamına giren fiiller hariç olmak 

üzere tespit edilen eksikliklerin tamamlanması ve mevzuatta belirtilen hususları yerine 
getirmesi koşulu ile yeniden işletme veya üretim izni için başvurabilir. 

Tesiste bulundurulacak belgeler 
MADDE 27 - (1) İşletme izni belgesi, mesul müdürlük belgesi ve sertifikası, sağlık 

personeli ile yapılan sözleşmeler, Müdürlükçe onaylı denetleme defteri, bu Yönetmeliğin 19 
uncu maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 126 
ve 127 nci maddeleri gereğince yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlere ait bilgi ve belgeler 
ile yapılan analizlerin sonuç raporları bulundurulur. 



(2) Tedavi amaçlı işletmeler, tedavi kayıtlarını ilgili mevzuat çerçevesinde tutar ve 
aylık periyotlarda Müdürlüğe bildirir. Tedavi ve rehabilitasyon amacı dışındaki geleneksel 
amaçlı işletmeler ise kullanıcı sayısını istatistiki olarak aylık periyotlarla Müdürlüğe bildirir. 

Uygun çıkmayan sular ve peloidlerin takibi 
MADDE 28 - (1) Tesislerde kullanılan doğal unsurların, bu Yönetmeliğin 15 inci 

maddesinde belirtilen laboratuvarlarda yapılan analizlerinde bu Yönetmelikte öngörülen 
parametrelerdeki sınırların dışına çıkıldığının tespiti halinde uygunsuz çıkan kullanım yeri 
kapatılır. Yedi günden fazla olmamak üzere yeterli süre verilerek düzeltici önlemleri alması 
hususunda işletme uyarılır. Bir hafta içinde tekrar numune alınır ve bu numunenin analizinde 
de uygunsuzluk bulunması halinde kullanım yeri uygun çıkıncaya kadar durdurulur ve gerekli 
önlemler aldırılır. Bu süre sonunda tekrar alınan numunenin bu Yönetmeliğe uygun olması 
halinde işletmenin faaliyetine devamına izin verilir ve bir ay süre ile haftalık izlemeye alınır. 
Dört defa yapılan analiz sonuçlarının Yönetmeliğe uygun olması halinde normal izleme 
şekline dönülür.  

(2) Ek-2 kapsamında kaynak ve toplama merkezinden alınan numunelerin 
analizlerinde bu Yönetmelikte öngörülen parametrelerdeki sınırların dışına çıkıldığının tespiti 
halinde uygunsuz çıkan kaynak veya toplama merkezi kullanıma kapatılır. Yedi günden fazla 
olmamak üzere yeterli süre verilerek düzeltici önlemleri alması hususunda tesis ve/veya 
tesisler uyarılır. Bir hafta içinde tekrar numune alınır ve bu numunenin analizinde de 
uygunsuzluk bulunması halinde tesis ve/veya tesislerin faaliyeti uygun çıkıncaya kadar 
durdurulur ve gerekli önlemler aldırılır. Bu süre sonunda tekrar alınan numunenin bu 
Yönetmeliğe uygun olması halinde tesislerin faaliyetine devamına izin verilir ve bir ay süre 
ile haftalık izlemeye alınır. Dört defa yapılan analiz sonuçlarının Yönetmeliğe uygun olması 
halinde normal izleme şekline dönülür. 

(3) Peloid üretim tesislerinde Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında 
belirtilen numunelerin, işletmecinin kusurundan kaynaklanan sebeplerle süresinde alınmamış 
ve analizleri yaptırılmamış ise, analiz işlemleri sonuçlanıncaya kadar tesisin faaliyetleri 
durdurulur. Bakanlık veya müdürlükçe 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre alınan 
numunelerin analiz sonuçları, endikasyona esas analiz sonuçlarına göre değerlendirilir. Analiz 
sonuçlarına göre peloidin niteliğinde bariz bir değişiklik tespit edilmesi durumunda analiz 
sonuç raporu tıbbi değerlendirme kurulunda görüşülmek üzere Bakanlığa gönderilir. Tıbbi 
değerlendirme kurulunca uygun bulunmaması halinde, işletme uyarılır, tesisin faaliyeti geçici 
olarak durdurulur ve gerekli önlemler aldırılır. Gerekli önlemlerin alındığının Müdürlüğe 
bildirilmesinden sonra yeniden alınacak numune analiz sonucunun uygun olması durumunda 
iş yerinin faaliyetine izin verilir. 

İşletme devri 
MADDE 29 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen üretim ve işletme izni, izin 

belgesi üzerinde yazılı şahıs, adres ve iş için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi 
halinde izin belgesi geçerliliğini kaybeder. 

(2) İzin belgesinde belirtilen işletme sahibinin ve/veya işletmecinin veya adresinin 
değişmesi halinde; işletmeci tarafından bir ay içinde değişikliklerle ilgili bilgi, belge ve izin 
belgesinin aslı ile Valiliğe başvurulur. 

(3) Müdürlük personeli tarafından yerinde gerekli incelemeler yapılarak, iznin 
verildiği sıradaki şartlarda bir değişikliğin olup olmadığının tespitine ilişkin rapor düzenlenir. 
Rapora göre yetkili makam izin belgesi üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden izin 
belgesi tanzim eder. Tesis yerinin veya tesisteki faaliyet niteliğinin değişmesi halinde yeniden 
izin alınması şarttır. 

(4) Peloid kaynak veya üretim tesisi sahibi ile kiralayan arasında, kira ilişkisi ve kira 
kontratı ile alâkalı ihtilaflar halinde, kiralama ilişkisinin sona erdiğinin ve işletmecinin 
tasarruf hakkının kalmadığının hukuken kesin delillerle ispat yükümlülüğü kaynak 



veya üretim tesisi sahibine ait olup, bu ispat yükümlülüğü yerine getirildiği takdirde izin 
belgesi geçersiz sayılır.  

İzin belgesinin kaybolması veya tahrip olması 
MADDE 30 - (1) İşletmeci tarafından işletme veya üretim izni belgesinin kaybolması 

halinde doğrudan, işletme veya üretim izninin okunamayacak şekilde tahrip olması halinde ise 
izin belgesinin aslı ile Valiliğe başvurulur. Başvurunun Müdürlüğe intikali üzerine yerinde 
yapılan incelemede, izin verildiği sıradaki şartlarda bir değişiklik olmadığının tespit edilmesi 
halinde, rapor hazırlanır ve hazırlanacak rapora göre Valilikçe gerekli açıklama yapılarak izin 
belgesi eski tarih ve sayısı ile yeniden tanzim edilir. 
 
 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

 
Uyarılar ve yasaklar 
MADDE 31 - (1) Tanıtım amaçlı hazırlanan afiş ve broşürlerde ya da yazılı, görsel ve 

sosyal medya reklam ve ilanlarında endikasyonuna aykırı olarak aldatıcı ve yanıltıcı, bu 
Yönetmelikte belirlenen niteliklere aykırı, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar 
edici bilgi ve sembollere yer verilemez. 

(2) Birimlerde işletme izin belgesi, endikasyon bilgisi, endikasyonda belirtilen ve 
suyun niteliğine göre dikkat edilmesi gereken uyarılar kullanıcıların rahatlıkla görebilecekleri 
şekilde tanzim edilir. 

(3) İşyerinde çalışan personelin kişisel hijyeninin sağlanması için gerekli önlemler 
alınır. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 126 ncı maddesi gereğince hijyen eğitimi 
almamış personel çalıştırılamaz. Bu işlemden işveren ve mesul müdür sorumludur. 

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki havuzlar yüzme amaçlı kullanılamaz.  
(5) Konaklamalı tesislerde bireysel konaklama odalarına kaplıca suyu verilemez. 
(6) İşletme izni olmayan tesisler faaliyet yürütemez. 
(7) Valilikten üretim izni alınmadan peloid üretilemez ve piyasaya arz edilemez.  
(8) Valilikçe üretim izni verilen peloidlerin etiketlerinde, Yönetmeliğin 21 inci 

maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen etiket bilgileri ile uyarı ve önlemler dışında bilgilere 
yer verilemez.  

(9) Peloid üretim izni olmaksızın üretilen ve piyasaya arz edilen ürünler, Müdürlük 
elemanlarınca veya yetkili diğer resmi görevlilerce toplanarak imha edilir. Birinci ve yedinci 
fıkraya aykırılık halinde peloidler, müdürlük yetkili elemanlarının gözetiminde işletmeciler 
tarafından piyasadan çekilerek, uygun hale getirildikten sonra kullanımına ve satışına 
müsaade edilebilir.  

Müeyyideler 
MADDE 32 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmeler ile 

sahipleri hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri, peloid ürünlerine 
yönelik yapılan piyasa gözetimi ve denetimleri ile ilgili hususlarda ise 12/03/2020 tarihli ve 
7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununda öngörülen idari yaptırımlar 
ile 28/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 26/9/2004 
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde öngörülen 
müeyyideler uygulanır.  

Düzenleme yetkisi 
MADDE 33 - (1) Bakanlık bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına yönelik 

tebliğ, yönerge, uygulama kılavuzları ve benzeri düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Bu 
Yönetmeliğin Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’de belirlenen değerleri ilk referans değer olarak esas alınır. 

 



Sit alanı 
MADDE 34 - (1) Sit alanı olarak ilan edilen yerlerde faaliyette bulunan veya faaliyete 

geçirilmesi planlanan tesisler, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulları veya Tabiat Varlıklarını 
Koruma Komisyonu görüşleri doğrultusunda ve durumlarını belgelemesi kaydıyla bu 
Yönetmelikteki yer ile fiziki koşullar aranmaksızın Bakanlıkça oluşturulan en az 3 kişilik 
komisyonun yerinde incelemesi neticesinde düzenlenen rapora istinaden verilecek izne 
Bakanlıkça karar verilir ve ilgili Valiliğe bildirilir. 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve atıflar 
MADDE 35- (1) 24/07/2001 tarihli ve 24472 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 

Kaplıcalar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
(2) Diğer mevzuatta birinci fıkrada belirtilen mülga Yönetmeliğe yapılan atıflar bu 

Yönetmeliğe yapılmış sayılır. 
Tesislerin uyum süreci  
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Tedavi ve rehabilitasyon amaçlı tesisler ile tedavi ve 

rehabilitasyon amacı dışında geleneksel amaçlı tesisler, yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl 
içerisinde bu Yönetmeliğe uyumlu hale getirilmek zorundadır. Bir yıl içerisinde uyumlaştırma 
işlemleri tamamlanmayan tesislerin faaliyeti durdurulur ve işletme izinleri iptal edilir. 

Mesul müdürlerin uyum süreci 
GEÇİCİ MADDE 2 - (1) İzinlendirilmiş mevcut tesislerde mesul müdürlük yapanlar, 

bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde bu Yönetmelikte kendileri 
için öngörülen şartları yerine getirmek zorundadır.  

Yürürlük  
MADDE 36 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 37 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 EK-1 

 
KAYNAK İÇİN İNCELEMEYE ESAS İNCELEME VE TESPİT KURULUNUN 

DOLDURACAĞI RAPOR 

1. TERMAL VE MİNERALLİ SU İÇİN   
BAŞVURU BİLGİLERİ   
Kaynak Adı   
Başvuru sahibi   
Analiz amacı   
Analiz tipi : Ön değerlendirme, izin başvurusu, diğer 
KAYNAK BİLGİLERİ   
Genel   
Örnek alınma yeri : Kaynak çıkışı, kullanım yeri, iletim yeri 
Örnek alınma tarihi : Gün / Ay / Yıl 
Rakım ve genel coğrafik tanım : Kaynağın rakımı, çıktığı yer (orman içi, 

çorak arazi vb.) 
Jeolojik durumun kısaca tanımlanması : Arazinin genel jeolojik yapısı, tektonik ve 

hidrojeolojik ön görüşler 
Çevredeki yapılaşma ve kirlenmeye yol 
açabilecek durumların tanımlanması  

: (Ayrıca beslenme havzasının tarımsal veya 
endüstriyel bölgede bulunup bulunmadığı 
belirtilecektir.) 

Kaynak veya sondaja ait özellikler   
Derinlik : Kaynak derinliği (m) 
Sondaj çapı  : (talassoterapi tesisleri için istenmez) 

Sondajda kullanılan boru tipi : (talassoterapi tesisleri için istenmez) 
Diğer özel iletim tekniklerinin tanımı  : Varsa (talassoterapi tesisleri için özellikle 

belirtilmelidir) 
Debi : L/sn (talassoterapi tesisleri için istenmez) 
Suyun akış özelliği :Kaynaktan, pompayla çekim. 

(talassoterapi tesisleri için  istenmez) 
Örnek alındığı andaki saat: : 
Suya ait fiziksel ve fizikokimyasal özellikler : 
Koku: : 
Renk: : 
Bulanıklık: : 
Çökelti : Alındığı anda 
Suyun sıcaklığı : °C 
pH değeri : Alındığı andaki sıcaklıktaki pH değeri 
Çözünmüş gazlar : Oksijen, hidrojen sülfür, karbondioksit 

(talassoterapi tesisleri için  istenmez) 
2. PELOİD İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ   
Kaynak adı : 



Başvuru sahibi : 
Analiz amacı : 
Analiz tipi : Ön değerlendirme, izin başvurusu, denetim 

ve benzeri. 
KAYNAK BİLGİLERİ   
Örnek alınma yeri : Yüzeyden, su içi, yer altı 
Örnek alınma tarihi : Gün/ ay/ yıl 
Örnek alındığı andaki saat : 
Rakım ve genel coğrafık tanım : Kaynağın rakımı, çıktığı yer (orman içi, 

çorak arazi gibi) 
Jeolojik durumun kısaca tanımlanması : Arazinin genel jeolojik yapısı, tektonik ve 

hidrojeolojik ön  görüşler 
Çevredeki yapılaşma ve kirlenmeye yol 
açabilecek durumların tanımlanması 

: 

Kaynağa ait özellikler    
Peloid karakterini belirten yüzey bitki örtüsü : 
Çevredeki hidrolojik kaynaklar : 
Çevre akarsularının durumu : 
Peloide ait fiziksel özellikler : 
Koku : 
Renk : 
İl Sağlık Müdürü/Halk Sağlığı Hizmetleri 

Başkanı veya Yardımcısı 
Çevre sağlığı birim 

sorumlusu 
Toplum sağlığı 
merkezi tabibi 

      

ÜYE İMZA ÜYE İMZA ÜYE İMZA 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EK- 2 

SU KAYNAĞINDAN ALINAN NUMUNELERDE YAPILMASI GEREKEN 
ANALİZLER 

BAŞVURU BİLGİLERİ   
Kaynak Adı : 
Başvuru sahibi : 
Analiz amacı : 
Analiz tipi : Ön değerlendirme, izin başvurusu, denetim ve 

benzeri. 
Sorumlu laboratuvarın adı : 
Örnek alınma tarihi : Gün / Ay / Yıl 
Örnek alındığı andaki suyun sıcaklığı   
FİZİKSEL ÖZELLİKLER  Birim 
Koku : 
Renk : 
Bulanıklık : 
Çökelti : Örnek alındıktan 24 saat sonraki 
FİZİKOKİMYASAL 
ÖZELLİKLER 

 Birim 

pH  : Alındığı andaki sıcaklıktaki pH değeri 
Elektriksel iletkenliği : 25oC de µs/cm 
Yoğunluğu :g/cm3 
KİMYASAL ÖZELLİKLER*** Birim 
Katyonlar   
Sodyum : mg/L  
Potasyum : mg/L  
Amonyum : mg/L 
Magnezyum : mg/L 
Kalsiyum : mg/L  
Mangan : mg/L  
Demir : mg/L  
Anyonlar   
Florür : mg/L* 
Klorür : mg/L  
Bromür : mg/L 
İyodür : mg/L 
Nitrit1 : mg/L** 
Nitrat2 : mg/L** 
Sülfat : mg/L 
Bikarbonat : mg/L 
Hidrojensülfür/sülfür : mg/L 
Fosfat : mg/L 
Çözünmeyen Maddeler   
Silikat asidi (H2SiO3 olarak) : mg/L 
Borik asit (H3BO3 olarak) : mg/L 
Toplam Mineral Konsantrasyonu : mg/L 



Eser Elementler   
Arsenik : mg/L 
Kadmiyum3 : mg/L** 
Krom4 : mg/L** 
Civa5 : mg/L** 
Nikel6 : mg/L** 
Kurşun7 : mg/L** 
Antimon8 : mg/L** 
Selenyum : mg/L 
Baryum : mg/L 
Bakır : mg/L 
Çinko : mg/L 
Alüminyum9 : mg/L 
KİRLİLİK BELİRTEN ZEHİRLİ 
MADDELER 

  

Siyanür10 : mg/L** 
Organik maddeler için harcanan 
oksijen miktarı 

: mg/L O2** 

Toplam Pestisitler µg/L 
MİKROBİYOLOJİK PARAMETRE  Mevzuat Limiti  Standart Metot***  
Koliform bakteri : 0 kob /100 mL  TS EN ISO 9308-1 
Escherichiacoli : 0 kob /100 mL  TS EN ISO 9308-1 
Pseudomonasaeruginosa : 0 kob /100 mL  TS EN ISO 16266 
 22°C ’de Toplam koloni sayımı : 30 kob/mL  TS EN ISO 6222 
 36 °C’de Toplam koloni sayımı : 5 kob/mL  TS EN ISO 6222 
Legionellapneumophila : 0/100 mL  ISO 11731 
  
* Florür konsantrasyonun 1 mg/L'nin üzerinde olması halinde kullanıcılar tarafından 
görülecek yerlerde suyun florür içerdiği ilan edilmeli, 2 mg/L'nin üzerinde olması halinde 0-7 
yaş grubu çocuklar için içilerek kullanılmasının uygun olmadığı ilan edilmelidir. 
** Kirlilik göstergesidir, diğer ölçüm sonuçları da göz önünde tutularak tıbbi değerlendirmesi 
yapılır. 
*** Laboratuvar analizlerde standart metotları kullanmalıdır ancak geçerliliği kanıtlanmak 
koşulu ile farklı bir metot da kullanabilir. 

1   Kullanılacak metodun tayin limiti 0,05 mg/L’yi karşılamalıdır.  
2   Kullanılacak metodun tayin limiti 45 mg/L’yi  karşılamalıdır.  
3   Kullanılacak metodun tayin limiti 0,003 mg/L’yi karşılamalıdır.  
4   Kullanılacak metodun tayin limiti 0,05 mg/L’yi karşılamalıdır.  
5   Kullanılacak metodun tayin limiti 0,001 mg/L’yi karşılamalıdır.  
6   Kullanılacak metodun tayin limiti 0,05 mg/L’yi karşılamalıdır.  
7   Kullanılacak metodun tayin limiti 0,01 mg/L’yi karşılamalıdır.  
8   Kullanılacak metodun tayin limiti 0,005 mg/L’yi karşılamalıdır.  
9   Kullanılacak metodun tayin limiti 0,2 mg/L’yi karşılamalıdır.  
10 Kullanılacak metodun tayin limiti 0,01 mg/L’yi karşılamalıdır.  
 
 
 
 



EK -3 
İŞLETMEDE KULLANIM YERİNDEN ALINAN NUMUNELERDE YAPILACAK 

ANALİZLER 
 

I - KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER 

KİMYASAL PARAMETRELER Birim 
Sodyum : mg/L 
Klorür : mg/L 
Sülfat : mg/L 
Magnezyum : mg/L 
Kalsiyum : mg/L 
Fluorür : mg/L 
Bikarbonat : mg/L 
Akratotermal sular için  silikat asiti (H2SiO3) : mg/L 
  
 
II – MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER 

MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER  Mevzuat Limiti  Standart Metot* 
Koliform bakteri : 0 kob/100 mL  TS EN ISO 9308-1 
Escherichiacoli : 0 kob/100 mL  TS EN ISO 9308-1 
22°C’de Toplam koloni sayımı : 100 kob/ mL  TS EN ISO 6222 
36 °C’de Toplam koloni sayımı : 20 kob/mL  TS EN ISO 6222 
Pseudomonas aeruginosa : 0 kob/100 mL  TS EN ISO 16266 
Legionella pneumophila** : 0/100 mL  ISO 11731 
 *Laboratuvar analizlerde standart metotları kullanmalıdır ancak geçerliliği kanıtlanmak 
koşulu ile farklı bir metot da kullanabilir. 
**Bu parametreye 25 inci maddenin 2 inci ve 4 üncü fıkrası gereği kaplıca, talassoterapi 
tesislerinde ve termal hamamlarda yılda bir kez bakılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EK- 4  
PELOİDLER İÇİN YAPILMASI GEREKEN ANALİZLER 

BAŞVURU BİLGİLERİ 
Kaynak Adı                                                     : 
Başvuru sahibi                                                 : 
Analiz amacı                                                   : 
Analiz tipi                                                     : Ön değerlendirme, izin başvurusu, 
denetim ve benzeri. 
Laboratuvarın adı                             : 
Örnek alınma tarihi                              : Gün / Ay / Yıl 
GENEL 
Örnek alma biçimi                                 : 
FİZİKSEL PARAMETRELER 
Renk                                              : 
Koku                                                       : 
Kıvam                                                             : 
Homojenite                                                     : 
Çökeltiler                                                              : 
Büyük parçalar                                                     : 
Diğer                                                                : 
pH                                                                         : 
Su tutma kapasitesi  (%)                                       :105°C'de 
Hacim-Volüm ağırlığı (Yoğunluk)                       :g/L 
MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER 
Toplam Koloni Sayımı                                       : 22°C’de 72 saat 
Escherichiacoli                        :44 °C’de 24 saat  
Koliform Bakteri                                              : 36°C’de 48 saat 
Koagülaz Pozitif Stafilokok      : 36°C’de 48 saat 
Pseudomonas aeruginosa                                : 36°C’de 48 saat 
Candida albicans                              : 36°C’de 5 gün 
KİMYASAL PARAMETRELER* 
Su içeriği (%)                                                  :105 °C'de 
Mineral içeriği  (%)                                          : 800°C'de kuru madde içeriğidir. 
Humik asit                                :g/L 
Bitüminöz maddeler                                          :g/L 
Seluloz-Hemiseluloz-                                    :g/L 
Lignin- Hümin                                                 :g/L 
Suda Çözünen Maddeler (Çöz. karbonhidratlar) :g/L 
İnorganik maddeler toplamı                               :g/L 
Organik maddeler toplamı                              :g/L 
 * Peloid mineralli su ile karıştırılacak ise, yukarıdaki kimyasal parametreler peloid mineralli 
su ile karıştırıldıktan sonra alınacak örnekte de tekrarlanır. 
  

 
 
 
 
 
 



EK- 5 
TIBBİ DEĞERLENDİRME KURULU RAPORU 

 
1. Kaynak adı                                         : 
2. Değerlendirme tarihi                            : 

3. Analiz raporuna göre doğal unsurun niteliğinin tanımlanması     : (suyun/peloidin tanımı) 
4. Niteliğine göre doğal unsurun tıbbi balneolojik değerlendirilmesi: (endikasyonların, 
uygulama yöntemlerinin, özel durumların belirlenmesi) 
5. Tıbbi değerlendirme kurulunun bu kaynakta kurulması muhtemel tesisle ilgili önerileri: 
(Tedavi birimleri, sağlık personel önerileri, dikkat edilmesi gerekli hususlar, denetim gibi) 
 
 

Üye Üye Üye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EK- 6 
İŞLETME İZNİNE ESAS UYGUNLUK /UYGUNSUZLUK BİLDİRİM FORMU 

 
Tesisin Adı  : 
İşletmecinin Adı : 
İnceleme Tarihi : 
İnceleme ve Tespit Kurulu Üyeleri : 
 
Yapılan incelemelerde.................................................’ye ait ..................................................... 
tesisin başvurudaki projeye uygun olarak inşa edildiği/edilmediği; tedavi birimlerinin uygun 
olduğu/olmadığı belirlenmiştir. 
 
Uygunsuzluk belirlendiği taktirde açıklaması: 
 
 
 
 
 
İl Sağlık Müdürü/Halk 

Sağlığı Hizmetleri Başkanı 
veya Yardımcısı 

 
 

 Çevre Sağlığı Birim 
Sorumlusu 

Toplum Sağlığı Merkezi 
Tabibi 

 
 

Jeoloji Mühendisi İnşaat Mühendisi 
 

Çevre Sağlığı  
Teknikeri/Teknisyeni 

 Tıbbı Ekoloji 
Ve Hidroklimatoloji Uzmanı 

veya Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Uzmanı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EK-7 
MESÛL MÜDÜR SERTİFİKASI 

 
    
     
     
     
  T.C.   
  SAĞLIK BAKANLIĞI   
  Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü   
     
     
     
   

    
  MESÛL MÜDÜR SERTİFİKASI 
   

   
Belge No : 

Sertifika Geçerlilik Tarihi : 

T.C. Kimlik No :   
     
Adı ve Soyadı   :   
     
Doğum Tarihi :   
     
Doğum Yeri :   
     
Mesleği  :   
     
    
   
     
    

Yukarıda kimliği yazılı olan ....................................................., Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğü tarafından …/…/20…-…/…/20 …  tarihleri arasında, Kaplıcalar Yönetmeliği 
kapsamında düzenlenen Mesul Müdür eğitimini başarı ile tamamlamıştır. 

 

  

   Fotoğraf 


