
KUYU RUHSATI 
 

Kuyu Ruhsatı nedir, neden gereklidir? 

Sondaj projelerinde arazinizde gerekli çalışmayı yapabilmek, açılan kuyu üzerinde hak sahibi 

olabilmek ve kuyuyu ihtiyaçlarınız doğrultusunda işletebilmek için Devlet Su İşleri tarafından 

onaylanmış, belirli bir formatta hazırlanan belgelere kuyu ruhsatı adı verilir. 

     Arama ve kullanma ruhsatı adı altında düzenlenen bu ruhsatlar kuyunuzun açılması ve 

tamamlanması işlemlerinin sorumlu bir mühendis kontrolünde yapıldığının 

göstergesidir. Yine kuyu ruhsatları, açılan kuyunun uygun proje koşullarında optimum verim 

dikkate alınarak gerçekleştirildiğini göstermektedir. 

  

     Ruhsat alınmadan da sondaj kuyusu açılabilir mi? 

Derinliği ve çapı her ne kadar olursa olsun, ruhsat alınmadan kuyu açmak yasaktır. Derinliği 

10 MT.’den küçük kuyular, sığ ya da keson kuyu olarak adlandırıldığından bu kuyuları açmak 

ve işletmek için de artık keson kuyu ruhsatı alınmaktadır. Derinliği 10 MT.’den fazla olan 

kuyular için ruhsat alınmadan yapılan çalışmalar kaçak kuyu statüsüne girdiğinden, bu 

kuyular görevliler tarafından veya herhangi bir ihbar sonucunda tespit edilip para cezası ve 

(kuyu sondaja kapalı saha sınırları içerisinde ise) kuyunun kapatılması işlemlerine tabi 

tutulmaktadır. 

       

Sondaj ve artezyen kuyusu Yeraltısuyu Arama Belgesinin süresi ne kadardır ? 

Sondaj veya Artezyen Kuyusunun açılması işlemi arama belgesi alındıktan sonra başlanır. Bu 

belgenin geçerlilik süresi 1 yıldır. Bu süre içinde kuyuların açılması gerekir. Şayet 1 yıl içinde 

açılamadı ise, bağlı oldugu DSİ bölge müdürlüğüne yazılı bir dilekçe ile başvurup, bu sürenin 

1 yıl daha uzatılmasını talep edebilirsiniz. Uzatılan bu sürenin sonunda da kuyu açılamadı ise, 

alınan arama belgesi iptal edilir. 

 

Kaçak Kuyu: Arama ruhsatı olmadan açılmış kuyulardır. Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün 

görevlilerinin tespiti halinde kuyu DSİ tarafından kapatılır. Kapatma masrafları kuyu 

sahibinden alınır ve ayrıca yerel yönetimler tarafından kuyu sahibi idari para cezasına 

çarptırılır. Bu nedenle varolan kaçak kuyu için DSİ tarafından kapatılmadan önce Kullanma 

ruhsatı düzenlenerek varolan kuyunun kapatılması önlenebilir ve böylece kapatma 

işlemlerinden doğan masraflardan da  kurtularak, kuyu sahibinin sadece yerel yönetimin 

kendisine keseceği cezayı ödeyerek daha az zarar etmesi sağlanabilir.  



 

Yeraltı Suyu Arama Ruhsatı Almak için gerekli işlemler nelerdir? 

Açılacak bir su sondajı kuyusu için öncelikle Teknik Sorumlu statüsündeki bir Jeoloji 

Mühendisi ile işbirliği yapılır. Proje koşulları ve diğer teknik detaylar karşılıklı mütalaa edilir. 

Bu aşamadan sonra temin edilmesi gereken bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir: 

1. Araziye ait su ihtiyaç belgesi.(Arazi, tapu sahibi ve suyun kullanım amacına yönelik olarak 

Tarım İl Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlükleri ya da Ticaret Sanayi Odaları’ndan temin 

edilir). 

2. Özel durumdaki araziler için gerekli makamlardan alınacak izin yazıları. 

3. Yer altı suyu Arama Belgesi için D.S.İ.’ye yazılacak dilekçe (Sorumlu Mühendis tarafından 

hazırlanarak işveren tarafından imzalanır). 

4. Sondaj kuyusuna ait arazi koordinatları (Sorumlu Mühendis tarafından belirlenir). 

5. Yakın mesafelerde bulunan sondaj kuyusu, sığ kuyu, akarsu, dere, kaynak, maden suyu ve 

diğer su kaynaklarının bilgisi (Sorumlu Mühendis tarafından belirlenir). 

6. Sondaj Lokasyonunu gösteren yer bulduru haritası (Sorumlu Mühendis tarafından yapılır). 

7. Sondaj kuyusu ön proje formatı (Sorumlu Mühendis tarafından hazırlanır). 

8. Sondaj Lokasyonunu içeren 1/25.000’lik Jeoloji haritası (Sorumlu Mühendis tarafından 

temin edilir). 

9. Sondaj yapılacak sahaya ait Hidrojeolojik Etüt (Sorumlu Mühendis tarafından yapılır). 

10.  

  

TARIMSAL SULAMA AMAÇLI KUYU RUHSATI İÇİN, KUYU 

SAHİBİNDEN İSTENEN EVRAKLAR 

1. Tarlaya ait tapu fotokopisi Tapu dairesinden ASLI GİBİDİR şeklinde onaylatılacak.  

    Hisseli ise tapu kaydı çıkartılacak. 

2. Tapuya ait tarlanın KOORDİNATLI KADASTRO PAFTASI kadastrodan alınacak. 

3. Tapu sahibine ait NÜFUS CUZDAN FOTOKOPİSİ  

4. İmza sirküsü ( Noterden ) 

5. Not : tapu hisseli ise, kuyu ruhsatı kimin adına çıkacaksa diger hissedarlar kuyu 

    ruhsatı çıkacak kimseye FERAGATNAME ( MUVAFAKATNAME) verecek 

6. Ruhsat tapuda ismi geçenlerin hepsinin üzerine çıkacaksa NÜFUS CÜZDANI VE TAPU 

KAYDI çıkartılacak. 

 



 BESİCİLİK, TAVUKÇULUK VB. İŞLETMELER İÇİN, KULLANMA AMAÇLI 

 KUYU RUHSATI İÇİN, KUYU SAHİBİNDEN İSTENEN EVRAKLAR 

1-NüfusCüzdanıFotokopisi 

2-İmzaBeyannamesi(noteronaylı) 

3-Kadastro’dan onaylı 1/5000 ölçekli koordinatlı çap 

4- Tapu fotokopisi (Tapu’dan son 1 ay içinde aslı gibidir onaylanmış olmalıdır.) 

5- İhtiyaç Belgesi (ilgili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden su ihtiyaç raporu, 

hangi tip hayvancılık faaliyetine göre ve ne kadar sayıda hayvan için)* 

6- 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında İl 

Gıda, Taırm ve Hayvancılık Müdürlüğü Tarafından, Söz konusu tesisin yer aldığı arazinin 

(ada, parsel belirtilerek) Tarım Dışı kullanıldığına dair Yazı 

7- İlgili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden açık adresin de yer aldığı 

“HayvancılıkİşletmeTescilBelgesi” 

8- İlgili Belediyeden, İmar sahası içinde olup olmadığına dair yazı, Eğer içinde ise YAS (Yer 

Altı Suyu) kullanma belgesi verilmesinde sakınca olup olmadığına dair yazı 

9- Bununla birlikte ilgili Belediye Başkanlığından ve İl Özel İdaresinden (Konya için KOSKİ 

genel müdürlüğünden) içme suyu şebekesinin mevcut bulunmadığına dair yazı 

10- ÇED Raporu veya ÇED Yönetmeliği dışında ise, Dışında Olduğuna dair yazı 

Şirket ise (Tüzel kişilik varsa Ltd. Şti. vaya A.Ş. gibi) Ayrıca gerekli Belgeler; 

11-Şirketimzasirküsü 

12-1.ve2.dereceimza atacak kişilerin yetki belgesi 

13- Ticaret Sicil Gazetesi 

*İhtiyaç Belgesi; bir işletmenin yıllık su ihtiyacını belirlemeye yönelik ilgili uzmanlarca tespit 

edilen kapasite raporunu ifade eder. Örneğin bir işletmede yer alan büyük baş ve küçük baş 

hayvanın yıllık ne kadar su tüketebileceği ve toplam hayvan sayısına göre işletmenin yıllık 

toplam su ihtiyacı ilgili ekspertizler tarafından kapasite raporu olarak hazırlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

       



İŞLETMELER İÇİN ALINACAK, KUYU RUHSATI İÇİN, VATANDAŞTAN 

İSTENEN EVRAKLAR 

1-NüfusCüzdanıFotokopisi 

2-İmzaBeyannamesi(noteronaylı) 

3-Kadastro’dan onaylı 1/5000 ölçekli koordinatlı çap 

4- Tapu fotokopisi (Tapu’dan son 1 ay içinde aslı gibidir onaylanmış olmalıdır.) 

5-Şirketimzasirküsü 

6-1.ve2.derece imza atacak kişilerin yetki belgesi 

7-TicaretSicilGazetesi 

8- İhtiyaç Belgesi (ilgili idareden onaylı ekspertiz raporu veya kapasite raporu) * 

*İhtiyaç Belgesi; bir işletmenin yıllık su ihtiyacını belirlemeye yönelik ilgili uzmanlarca tespit 

edilen kapasite raporunu ifade eder. Örneğin bir hazır beton santralinde kullanılacak yıllık su 

miktarı beton santralinde bulunan transmikserlerin kapasitesi baz alınarak hesaplanır ve yıllık 

hazır beton üretim miktarı tespit edilir, bu üretime göre kullanılabilecek yıllık su ihtiyacı 

hesaplanır ve ekspertizler tarafından bir kapasite raporu olarak hazırlanır. Başka bir örnekte; 

söz konusu işletmenin hayvancılık üzerine çalıştığını düşünürsek, işletmede yer alan büyük 

baş ve küçük baş hayvanın yıllık ne kadar su tüketebileceği ve toplam hayvan sayısına göre 

işletmenin yıllık toplam su ihtiyacı ilgili ekspertizler tarafından kapasite raporu olarak 

hazırlanır. 

      

       Yeraltı Suyu Kullanma Ruhsatı Almak için gerekli işlemler nelerdir? 

Yer altı suyu arama ruhsatında belirtilen sondaj kuyusunun açılmasını takiben en geç 1 ay 

içerisinde kullanma ruhsatı için yine Sorumlu Jeoloji Mühendisi nezaretinde D.S.İ.’ye 

aşağıdaki belgeler tamamlanarak başvuru yapılır: 

 - Açılmış olan sondaj kuyusuna ait mevcut suyu kullanma amaçlı dilekçe. 

 - Kuyu bilgileri, derinlik, su verimi, su seviyeleri, filtre boru seviyeleri, koordinatlar vb. 

değerleri içeren kuyu kütüğü. 

 - Su verimi ve su seviyelerinin belirlenmesine yönelik sabit debili düşüm deneyi sonuç 

belgesi. 

 - Kuyudan alınan su numunesine ait, kullanım amacına uygunluğunu gösterir laboratuar 

deney sonuç belgesi. 

 - Kuyunun içinde kaldığı araziye ait tapu fotokopisi,kimlik fotokopisi 

 

 



1. YERALTISUYU ARAMA BELGESİ FORMU 

                                                                     

                                                          T.C.                                                            Form No : 2.7.2. 

                                                   Çevre ve Orman Bakanlığı                                             Belge No : …….. 
                                                 DSİ ………….. Bölge Müdürlüğü                                            Belge Tarihi: …… 

                                                                                                                                                     Belge Tipi: ……… 

  
  

YERALTISUYU ARAMA BELGESİ 
  
  

1.  Belge Sahibi     :  …………………………………… 

             T.C. Kimlik Numarası :  …………………………………… 

              Adresi         :  …………………………………....     
          

2.   Teknik Sorumlu :………………………………………… 

  
            a) Adı Soyadı                             :………… …………………..                              
            b) Mesleği                        :………… …... …………….. 
            c) Diploma-Oda Sicil No : ……………………………. 
            d) Adresi.                    : ……………………………… 

  
3.    Sondör, Kuyucu, Galerici :………………………… 

  
            a) Adı Soyadı                             :……………………………...                              
            b) Mesleği                        :……………...………………. 
            c) Diploma-Oda Sicil No : ……………………………... 
            d) Adresi.                    : ……………………………… 

  
  

4.   Arama Yapılacak Arazinin :……………………………….. 
  

            a) İli  :……………………       e)Yüzölçümü : …...……m2      
            b) İlçesi : …………………     f) Koordinatı …… ………... 
            c)  Beldesi:………………..      g) Havza Adı………………. 
            d) Mh. veya köyü : ……….     h) Ova Adı…………………. 

  

5.   Kuyunun :                            6. Galerinin 

  
a) Tipi : ……………………       a) Kesiti :…………………… 

b) Delme usulü : …………         b) Açma usulü :………… … 

c) DSİ No. su   : ………….            
    

7. Talep edilen su miktarı :………..Ton/gün ……….. Ton/yıl 
  
  
…………..tarihli dilekçe ile usulüne uygun olarak yapılan müracaat incelenerek, yukarıda yüzölçümü ve yeri 
belirtilen alan içerisinde ve yukarıda belirtilen kişilerce yeraltısuyu aramak amacıyla ekli ve onaylı projesine 
uygun bir adet………….inşasına sakınca görülmediğinden, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 9 uncu 
maddesi uyarınca bir yıl süreli olarak bu arama belgesi verilmiştir. 
    
                                                                                                                                             DSİ……….Bölge Md. 
  
  
Eki    :  1) Hidrojeolojik Rapor (1 takım)       
                 (A tipi belgelerde) 
           2) Kuyu Projesi (krokili) (1 adet)   

3) Kuyu açılacak arazinin onaylı tapu fotokopisi. 
 



2.YERALTISUYU KULLANMA BELGESİ İSTEME FORMU 

  
  

                                           Form No : 2.7.3. 

  

DSİ ……………….. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 

                                                                                                                             ………………………. 
                        

1. Müracaat Sahibi : ………………………………………….. 
      T.C. Kimlik Numarası :  …………………………………………      

Adresi       :……………………………………………                           
      2.   Teknik Sorumlu :………………………………………… 

            a) Adı Soyadı :………… …..                      İmzası:………………… 

            b) Mesleği :………… …... .. 
            c) Diploma-Oda Sicil No : ….. 
            d) Adresi: ……………………………… 

3.    Sondör, Kuyucu, Galerici :………………………………….. 
            a) Adı Soyadı :………… …..                        İmzası :………………… 

            b) Mesleği :………… …... .. 
            c) Diploma-Oda Sicil No : … 

            d) Adresi: ……………………………… 

4. Kuyu/Galeri Yeri 
 İli                                        :………………...………………      
 İlçesi                                   :…………………….…………...      
 Beldesi                                :………………………………...        
 Köy veya Mh.                     :…………………………….…..       
 Kuyunun DSİ No.su           :………………………………... 
 Koordinatı                           :………………………………… 

 Havza Adı                           :………………………………… 

 Ova Adı                              :………………………………… 

  
5.       Kuyu/Galeri Verimi 

             Pompajla                               :…………………………… l/sn                  
            Artezyen                               :……………………………. l/sn 

            Statik Seviye                         :……………………………m 

            Dinamik Seviye (pompajda) :……………………………m  
            Çekilecek su miktarı             :…..Ton/günde ve….. Ton/ yılda 

            Çekilecek suyu temine 

             yetecek enerji miktarı          :…………………………kWh 

            Sayaç Numarası                    :………………………………. 
            Kullanma amacı                    :……………………………… 

  
Yukarıda yeri ve ekli kütüğünde durumu açıklanan ve …………… bulunan suyu kullanmak istiyorum. 

Bu hususta, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi gereğince tarafıma bir yeraltısuyu 
kullanma belgesi verilmesini arz ederim. 
     
  Eki  :       1) Kuyu kütüğü (3 adet) 
                2) Pompaj programı (3 adet) 
                3) Analiz raporu (3 adet) 
                    (kullanma amacına uygun)    

  4) Kuyu açılan arazinin onaylı tapu fotokopisi 
  
                                                                                                               Tarih      
                                                      

                                                                                          İmza 

  
  

Not: Kuyu kütüğünün biri onaylanarak müracaatçıya geri verilecektir. 
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