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28 Ek�m 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30224

YÖNETMELİK

Orman ve Su İşler� Bakanlığından:

İÇME-KULLANMA SUYU HAVZALARININ KORUNMASINA
DAİR YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; �çme-kullanma suyu tem�n ed�len veya ed�lmes� planlanan bütün

yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarının kal�tes�n�n ve m�ktarının korunmasına ve �y�leşt�r�lmes�ne �l�şk�n usul ve esasları
düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, �çme-kullanma suyu tem�n ed�len veya ed�lmes� planlanan bütün yerüstü ve

yeraltı suyu kaynaklarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 29/6/2011 tar�hl� ve 645 sayılı Orman ve Su İşler� Bakanlığının Teşk�lat ve

Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 2 nc�, 9 uncu ve 26 ncı maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Atık: Her türlü üret�m ve tüket�m faal�yetler� sonunda, f�z�ksel, k�myasal ve bakter�yoloj�k özell�kler�yle

karıştıkları alıcı ortamların doğal b�leş�m ve özell�kler�n�n değ�şmes�ne yol açarak doğrudan veya dolaylı zararlara yol
açab�len ve ortamın kullanım potans�yel�n� etk�leyen katı, sıvı veya gaz hal�ndek� maddelerle b�rl�kte atık enerj�y�,

b) Atıksu: Evsel, endüstr�yel, tarımsal ve d�ğer kullanımlar sonucunda k�rlenm�ş veya özell�kler� kısmen veya
tamamen değ�şm�ş sular �le maden ocakları ve cevher hazırlama tes�sler�nden kaynaklanan sular ve yapılaşmış
kaplamalı ve kaplamasız şeh�r bölgeler�nden cadde, otopark ve benzer� alanlardan yağışların yüzey veya yüzeyaltı
akışa dönüşmes� sonucunda gelen suları,

c) Atıksu altyapı tes�sler�: Evsel ve endüstr�yel atıksuları münfer�t veya müşterek toplayan kanal�zasyon
s�stem� �le atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların n�ha� bertarafının sağlandığı s�stem ve tes�sler�n tamamını,

ç) Bakanlık: Orman ve Su İşler� Bakanlığını,
d) Bakım-onarım: Yapılarda derz, �ç ve dış sıva, boya, badana, oluk dere, doğrama, döşeme ve tavan

kaplamaları, elektr�k ve sıhh� tes�sat tam�rler� �le çatı onarımı ve k�rem�t aktarılması �şlemler�n�,
e) Çevresel kal�te standardı: Bell� b�r k�rlet�c�n�n ya da k�rlet�c� gruplarının suda, d�p çökelt�s�nde veya

b�yotada �nsan sağlığı ve çevrey� korumak �ç�n aşmaması gereken konsantrasyonları,
f) Deşarj: Sulamadan dönen drenaj sularının kıyıdan veya uygun mühend�sl�k yapıları kullanılarak toprağa

sızdırılması har�ç olmak üzere, atıksuların arıtılmaksızın veya arıtıldıktan sonra doğrudan veya dolaylı olarak s�steml�
b�r şek�lde alıcı ortama boşaltılmasını,

g) Endüstr�yel atıksu: Herhang� b�r t�car� ya da endüstr�yel faal�yet�n yürütüldüğü alanlardan, evsel atıksu ve
yağmur suyu dışında kaynaklanan atıksuları,

ğ) Evsel atıksu: Yaygın olarak yerleş�m bölgeler�nden ve çoğunlukla evsel faal�yetler �le �nsanların günlük
yaşam faal�yetler�n�n yer aldığı okul, hastane, otel g�b� h�zmet sektörler�nden kaynaklanan atıksuları,

h) Günüb�rl�k tes�s: Kamp ve konaklama b�r�m� �ht�va etmeyen, duş, tuvalet, gölgel�k, soyunma kab�n�, yeme-
�çme, eğlence ve sport�f faal�yetler g�b� �mkânları günüb�rl�k olarak sağlayan ve sökülüp takılab�l�r n�tel�ktek� yapıları,

ı) İçme-kullanma suyu: Özell�kler� 17/2/2005 tar�hl� ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan�
Tüket�m Amaçlı Sular Hakkında Yönetmel�k �le bel�rlenm�ş olan ve �nsanların günlük �ht�yaçlarını karşılamak �ç�n
kullandıkları suları,

�) İçme-kullanma suyu havzası: İçme-kullanma suyu tem�n ed�len veya ed�lmes� planlanan yerüstü ve yeraltı
suyu kaynaklarının tab�� su toplama alanını,

j) İçme-kullanma suyu havzası koruma planı: İçme-kullanma suyu tem�n ed�len veya ed�lmes� planlanan
yerüstü ve yeraltı suyu havzalarının korunması, k�rlenmes�n�n önlenmes�, k�rlenm�ş �se �y�leşt�r�lmes� ve sürdürüleb�l�r
kullanımının sağlanması amacıyla yapılan ve o havzaya özel hükümler� tanımlayan planı,

k) İçme suyu güvenl�ğ�: İçme-kullanma sularının k�myasal, m�krob�yoloj�k ve radyoakt�f madde �çer�ğ�n�n
hayat boyu tüket�m net�ces�nde oluşab�lecek etk�ler de göz önünde bulundurulduğunda �nsan sağlığını olumsuz
etk�lememes�n� ve ayrıca f�z�ksel ve estet�k parametreler açısından da kullanıma uygun n�tel�kte ve m�ktar olarak
yeterl� olmasını,

l) İçme suyu güvenl�ğ� planı: İçme suyu güvenl�ğ�n�n tem�n� amacıyla; �çme-kullanma suyunun tem�n ed�ld�ğ�
yerüstü ve yeraltı su kütles�n� ve beslen�m alanını, su alma yapısını, �sale hatlarını, arıtma tes�s�n�, depoları ve dağıtım
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şebekeler�n� �çerecek şek�lde �çme suyu tem�n ve dağıtım s�stem�n�n bütününde su kal�tes� ve m�ktarını olumsuz
etk�leyeb�lecek veya s�stem�n ver�ml� b�r şek�lde çalışmasını engelleyeb�lecek tehl�keler�n bel�rlenmes�, uygun b�r r�sk
anal�z� yöntem�yle tehl�keler�n öncel�klend�r�lerek gerekl� tedb�rler�n bel�rlenmes�, uygulanması ve etk�l� olup
olmadığının �zlenmes�n� kapsayan planı,

m) İskân dışı alan: Her ölçektek� �mar planı sınırı, yerleş�k alan sınırı, beled�ye ve mücav�r alan sınırları
dışında kalan köy ve mezraların yerleş�k alanı ve c�varlarının dışında kalan alanları,

n) İy� tarım uygulamaları: 7/12/2010 tar�hl� ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İy� Tarım
Uygulamaları Hakkında Yönetmel�k kapsamındak� z�ra� faal�yetler�,

o) Katı atık: Üret�c�s� tarafından atılmak �stenen ve toplumun huzuru �le özell�kle çevren�n korunması
bakımından, düzenl� b�r şek�lde bertaraf ed�lmes� gereken katı atık maddeler� ve arıtma çamurunu,

ö) Kentsel atıksu: Evsel atıksuyu ya da evsel atıksuyun endüstr�yel atıksu ve/veya yağmur suyu �le karışımını,
p) K�rlet�c�: Suyun f�z�ksel, k�myasal, b�yoloj�k veya radyoloj�k karakter�n� değ�ş�kl�ğe uğratab�len, �nsan

yapımı veya �nsan faal�yetler�nden kaynaklanan her türlü maddey�,
r) Köy yerleş�k alanı ve c�varı: Özell�kler� 2/11/1985 tar�hl� ve 18916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Plansız Alanlar İmar Yönetmel�ğ�nde tanımlanan alanları,
s) Maks�mum su sev�yes�: B�r taşkın veya rezervuar �şletmes� sırasında er�ş�len en yüksek su sev�yes�n�,
ş) Mes�re yer�: Toplumun d�nlenme, eğlenme ve spor g�b� çeş�tl� �ht�yaçlarını karşılamak, yurdun güzell�ğ�ne

katkı sağlamak ve tur�st�k hareketlere �mkân vermek amacıyla, gerekl� yapı, tes�s ve donatılarla kullanıma ayrılan,
halkın günüb�rl�k �ht�yaçlarını karşılayan, rekreasyonel ve estet�k kaynak değerler�ne sah�p orman rej�m�ne tab�
alanları,

t) Mevcut yapı: Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�bar�yle mevzuata uygun olarak gerekl� �z�nler�
almış yapıları,

u) Mücav�r alan: İmar mevzuatı bakımından beled�yeler�n kontrol ve mesul�yet� altına ver�lm�ş olan alanları,
ü) Neh�r havzası: 17/10/2012 tar�hl� ve 28444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Havzalarının Korunması

ve Yönet�m Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmel�kte tanımlanan doğal alanı,
v) Organ�k tarım faal�yetler�: 18/8/2010 tar�hl� ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organ�k Tarımın

Esasları ve Uygulanmasına İl�şk�n Yönetmel�k kapsamında tanımlanan �şlemler�,
y) Rekreasyon alanları: Yerleş�m yerler�n�n açık ve yeş�l alan �ht�yacı başta olmak üzere, yerleş�m alanı �ç�nde

veya çevres�nde günüb�rl�k kullanıma yönel�k ve �mar planı kararı �le bel�rlenm�ş; eğlence, d�nlenme, p�kn�k
�ht�yaçlarını karşılayan günüb�rl�k tes�sler�n yer aldığı alanları,

z) R�skl� yapı: 16/5/2012 tar�hl� ve 6306 sayılı Afet R�sk� Altındak� Alanların Dönüştürülmes� Hakkında
Kanunda tanımlanan yapıları,

aa) Su yapısı: Taşkın koruma �le erozyon ve rüsubat kontrol yapıları g�b� dere ıslah yapıları har�ç olmak üzere
akarsu yatağı üzer�nde suyu b�r�kt�rmek ve yönlend�rmek �ç�n yapılan yapıları,

bb) Tehl�kel� atık: 2/4/2015 tar�hl� ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönet�m�
Yönetmel�ğ�nde tanımlanan atıkları,

cc) Tehl�kel� maddeler: Su ve çevres� �ç�n öneml� r�sk teşk�l eden ve zeh�rl�l�k, kalıcılık ve b�yoloj�k b�r�kme
özell�ğ�nde olan madde veya madde gruplarını,

çç) TSE: Türk Standardları Enst�tüsünü,
dd) Yeraltı suyu: B�r kuyuya ya da kaynağa öneml� m�ktarda su sağlama kapas�tes�ne sah�p b�r jeoloj�k

formasyon veya formasyon grubunda bulunan durgun veya hareket hal�ndek� suları,
ee) Yerüstü suyu: Yeraltı suları har�c�ndek� bütün �ç sular, geç�ş suları ve kıyı sularını,
ff) Zat� �ht�yaç: B�r a�len�n asgar� geç�m�n� sürdüreb�lmes� �ç�n �ht�yaç duyulan ve �lg�l� val�l�k tarafından

a�len�n d�ğer gel�r kaynakları da göz önünde bulundurularak bel�rlenen azam� hayvan sayısını,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İlkeler ve Planlamaya İl�şk�n Hususlar

İlkeler
MADDE 5 – (1) İçme-kullanma suyu tem�n ed�len veya ed�lmes� planlanan yerüstü ve yeraltı suyu

kaynaklarının kal�tes�n�n ve m�ktarının korunmasında ve �y�leşt�r�lmes�nde;
a) İçme-kullanma suyunun kaynağındak� su kal�tes�n�n, �nsan sağlığını tehl�keye atmayacak ve �çme-kullanma

suyu olarak kullanılması �ç�n gerekl� olan arıtma �ht�yaçlarını ve mal�yetler�n� en aza �nd�recek şek�lde korunması veya
�y�leşt�r�lmes�,

b) İçme-kullanma suyu kaynaklarının kal�tes�n� ve m�ktarını olumsuz yönde etk�leyecek unsurların kaynağında
asgar� düzeye �nd�r�lmes�, kontrol ed�lmes� ve bertarafının sağlanması,

c) İçme-kullanma suyu havzası koruma planının hazırlanmasında katılımcı b�r yaklaşımın ben�msenmes� ve bu
planların neh�r havza yönet�m planı �le bütünleşt�r�lmes�,
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ç) İçme-kullanma suyu havzası koruma planı yapılıncaya kadar Havza Koruma Eylem Planları ve daha sonra
�çme-kullanma suyu havzası koruma planı esas alınarak noktasal ve yayılı kaynaklı atıksular �le �lg�l� tedb�rler�n �lg�l�
kurumlar tarafından alınması,

d) İçme-kullanma suyu havzalarında tekn�k açıdan uygun olan ağaçlandırma ve erozyon kontrolü tedb�rler�n�n
alınması,

e) İçme-kullanma suyu havzalarında organ�k tarım faal�yetler�ne veya �y� tarım uygulamalarına geç�lmes�n�n
teşv�k ed�lmes�,

f) İçme-kullanma suyu tem�n ed�len su kaynaklarının korunmasına yönel�k denet�mler�n öncel�kl� olarak
yapılması,

g) İçme-kullanma suyu tem�n ed�len su kaynaklarında 11/2/2014 tar�hl� ve 28910 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmes�ne Da�r Yönetmel�k kapsamında �zlemeler�n yapılması,

ğ) İçme-kullanma suyunu kullanan �dare veya �darelerce eğ�t�m ve b�l�nçlend�rme faal�yetler�n�n etk�n ve
sürekl� olarak yapılması, suyun ver�ml� kullanımının ve kullanılmış suların yen�den kullanımının teşv�k ed�lmes�,

h) 29/6/2012 tar�hl� ve 28338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme Suyu Elde Ed�len veya Elde Ed�lmes�
Planlanan Yüzeysel Suların Kal�tes�ne Da�r Yönetmel�k hükümler�ne göre yerüstü �çme-kullanma suyu kaynağı
kal�tes�n�n A1 kategor�s�ne get�r�lmes�,

ı) İçme Suyu Elde Ed�len veya Elde Ed�lmes� Planlanan Yüzeysel Suların Kal�tes�ne Da�r Yönetmel�kte yer
almayan parametreler �ç�n 30/11/2012 tar�hl� ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerüstü Su Kal�tes�
Yönetmel�ğ�nde bel�rt�len çevresel kal�te standartlarının sağlanması,

esastır.
Planlamaya �l�şk�n hususlar
MADDE 6 – (1) İçme-kullanma suyu tem�n ed�len veya ed�lmes� planlanan yerüstü ve yeraltı suyu

kaynaklarının korunması amacıyla; her b�r �çme-kullanma suyu havzasının özell�kler� d�kkate alınarak b�l�msel b�r
çalışma �le �çme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanır. İçme-kullanma suyu havzası koruma planı
hazırlanıncaya kadar bu Yönetmel�k hükümler� doğrultusunda tedb�rler alınır. Ancak, bu Yönetmel�kte düzenlenen
faal�yetler dışında farklı b�r taleb�n �let�lmes� durumunda Bakanlıkça görüş oluşturulur, �ht�yaç duyulması hal�nde
talep sah�b� gerçek ve tüzel k�ş�lerce b�l�msel ve tekn�k rapor hazırlanır veya hazırlattırılır ve Bakanlığa �let�l�r.

(2) İçme-kullanma suyu tem�n ed�len veya ed�lmes� planlanan yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarına başka b�r
su kaynağından aktarma yapılması durumunda, su alınan ve su aktarılan havzalar �ç�n münfer�t veya müşterek �çme-
kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanır. İçme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar başka
b�r su kaynağından aktarma yapılması durumunda su alınan havza �ç�n uygulanacak hükümler Bakanlıkça bel�rlen�r.

(3) İçme-kullanma suyunun, �çme-kullanma suyu amaçlı b�r baraj gölünün mansabında yer alan bent, regülatör
ve benzer� su alma yapısı mar�fet�yle tem�n ed�lmes� durumunda, mezkûr baraj gölü havzasında 8 �nc�, 9 uncu, 10
uncu, 11 �nc�, 12 nc� maddelerde, su alma yapısı �ç�n 13 üncü maddede bel�rt�len hükümler geçerl�d�r.

(4) İçme-kullanma suyunun, �çme-kullanma suyu amacı bulunmayan b�r baraj gölünün mansabında yer alan
bent, regülatör ve benzer� su alma yapısı mar�fet�yle tem�n ed�lmes� durumunda sadece su alma yapısı �ç�n 13 üncü
maddede bel�rt�len hükümler geçerl�d�r. Ancak �çme-kullanma suyu havza koruma planı kapsamında b�l�msel ve
tekn�k çalışmalarla desteklenmes� hal�nde baraj gölü �ç�n de koruma alanları ve koruma esasları bel�rleneb�l�r.

(5) İçme-kullanma suyu tem�n ed�len ve ed�lmes� planlanan yerüstü ve yeraltı suyu kaynakları �ç�n �çme-
kullanma suyu havzası koruma planı Bakanlıkça veya Bakanlığın uygun görüşü ve koord�nasyonunda aşağıda
bel�rt�len �lg�l� �dareler tarafından hazırlanır veya hazırlatılır:

a) Büyükşeh�r beled�yeler�ne �çme-kullanma suyu tem�n ed�len yerüstü suyu kaynakları �ç�n koruma planları,
büyükşeh�r beled�yeler� su ve kanal�zasyon �dareler� genel müdürlükler�nce hazırlanır veya hazırlatılır ve Bakanlığa
sunulur.

b) Büyükşeh�r beled�yeler� har�c�ndek� yerleş�mlere �çme-kullanma suyu tem�n ed�len yerüstü suyu kaynakları
�ç�n koruma planları Bakanlıkça hazırlanır veya hazırlatılır.

c) İçme-kullanma suyu tem�n ed�lmes� planlanan yerüstü suyu kaynakları �ç�n koruma planı �le yerüstü suyu
kaynakları �ç�n hazırlanacak planlama raporu, yatırımı yapacak kurum veya �çme-kullanma suyunu kullanacak �dare
veya �dareler tarafından eş zamanlı olarak hazırlanır veya hazırlatılır.

ç) İçme-kullanma suyu tem�n eden veya havza sınırı �çer�s�nde kalan b�rden fazla �dare olması durumunda
yerüstü suyu kaynakları �ç�n koruma planları, �lg�l� �darelerce b�rl�kte hazırlanır veya hazırlatılır.

d) İçme-kullanma suyu tem�n ed�len veya ed�lmes� planlanan yeraltı suyu kaynakları �ç�n koruma planları,
7/4/2012 tar�hl� ve 28257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeraltı Sularının K�rlenmeye ve Bozulmaya Karşı
Korunması Hakkında Yönetmel�kte bel�rt�len esaslara uygun olarak Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanır veya hazırlatılır.

e) Bakanlıkça hazırlanan veya hazırlatılan veya �lg�l� �darece hazırlanan ve Bakanlığa sunulan taslak koruma
planı, Bakanlıkça �lg�l� val�l�ğe/val�l�klere �let�l�r. Havzadak� paydaşların b�lg�lend�r�lmes� �ç�n �lg�l� val�l�k tarafından
30 gün süreyle taslak koruma planı askıya çıkartılır ve Bakanlık �nternet sayfasında duyuru yapılır. 30 günlük askı
süres� �çer�s�nde taslak koruma planına �l�şk�n �t�razlar ve görüşler; gerekçes� ve öner�ler �le b�rl�kte �lg�l� val�l�ğe
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�let�l�r. Askı süres� �çer�s�nde �let�len görüş ve öner�ler val�l�k tarafından, toplu b�r şek�lde Bakanlığa �let�l�r. Söz
konusu taslak koruma planı, val�l�k/val�l�klerdek� 30 günlük askı süres� �le eş zamanlı olarak Bakanlıkça �lg�l�
Bakanlıkların görüşüne de sunulur, taslak koruma planına �l�şk�n �t�raz, görüş ve öner�ler� alınır. Askı süres� �çer�s�nde
yapılmayan �t�razlar d�kkate alınmaz.

f) Koruma planı, �lg�l� Bakanlıklardan gelen ve askı sürec�nde �let�len görüş ve öner�ler �le b�rl�kte
değerlend�r�lerek Bakanlıkça n�ha� hale get�r�l�r. N�ha� hale get�r�len koruma planı, Orman ve Su İşler� Bakanı
tarafından onaylanır ve yerel b�r gazetede koruma planını hazırlayan kurum veya kuruluş tarafından yayımlanarak
yürürlüğe g�rer.

g) İçme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanmasına �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlık tarafından
bel�rlen�r.

ğ) Tüket�c�ye ulaşan suyun kal�tes� ve m�ktarını güvence altına almak �ç�n �ht�yaç duyulması hal�nde, �dare
tarafından �çme-kullanma suyu havzası koruma planını da kapsayan �çme suyu güvenl�ğ� planı hazırlanır. İçme suyu
güvenl�ğ� planlarının hazırlanmasına �l�şk�n usul ve esaslar, Bakanlık tarafından bel�rlen�r.

h) 31/12/2004 tar�hl� ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su K�rl�l�ğ� Kontrolü Yönetmel�ğ�ne göre
tab�� göl, gölet ve rezervuarlar �ç�n oluşturulan özel hükümler �le �çme-kullanma suyu tem�n ed�len yeraltı su
kaynakları �ç�n oluşturulan ve �lanı yapılan koruma alanları, �çme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya
kadar geçerl�l�ğ�n� korur.

(6) Her tür ve ölçekte planın hazırlanması, güncellenmes� ve uygulanmasında varsa �çme-kullanma suyu havza
koruma planları d�kkate alınır.

(7) İçme-kullanma suyu havzalarında bulunan devlet, beled�ye ve kamuya a�t araz�lerde de �çme-kullanma
suyu havzası koruma planı hükümler� uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yerüstü Suları İç�n Koruma Esasları ve Koruma Alanları

Yerüstü suların kal�tes�n�n korunmasına �l�şk�n esaslar
MADDE 7 – (1) İçme-kullanma suyu kaynağı olarak �lan ed�lmem�ş su kaynaklarında Yerüstü Su Kal�tes�

Yönetmel�ğ�nde bel�rt�len �lke ve esaslar uygulanır. 
(2) İçme-kullanma suyu tem�n ed�lmes� planlanan yerüstü suyu havzalarında, �çme-kullanma suyu tem�n

projes�n�n yatırım programına alınması veya �çme-kullanma suyunu kullanacak �lg�l� �dare �le Devlet Su İşler� Genel
Müdürlüğü arasında protokol yapılması �le b�rl�kte bu Yönetmel�k hükümler� uygulanmaya başlanır.

Tab�� göl, baraj gölü ve göletler �ç�n genel koruma esasları
MADDE 8 – (1) İçme-kullanma suyu tem�n ed�len veya ed�lmes� planlanan tab�� göl, baraj gölü ve göletlere

arıtılsa dah� atıksuların doğrudan deşarjına �z�n ver�lmez.
(2) İçme-kullanma suyu tem�n ed�len veya ed�lmes� planlanan tab�� göl, baraj gölü ve göletlere doğrudan veya

dolaylı olarak her türlü atık ve artıkların atılması yasaktır.
(3) İçme-kullanma suyu alma yapısına 300 metreden daha uzak olan yerlerde, sport�f amaçlı olta balıkçılığına

�z�n ver�leb�l�r.
(4) İçme-kullanma suyu tem�n ed�len veya ed�lmes� planlanan tab�� göl, baraj gölü ve göletlerde yelkenl�,

kürekl� veya akümülatör �le çalışan vasıtalara ve sallara �z�n ver�leb�l�r. Akaryakıt �le çalışan kayık, motor ve benzer�
araçların �se kullanılmasına �z�n ver�lmez. Ancak, yöre halkının, güvenl�k, toplu taşıma, su ürünler� �st�hsal� g�b�
gerekl� �ht�yaçlarını karşılamak amacıyla, akaryakıt �le çalışacak su araçlarının kullanılmasına, �çme-kullanma suyu
alma yapısına 300 metreden daha yakın olmamak şartıyla �z�n ver�leb�l�r. Su ürünler� �st�hsal�ne �l�şk�n �z�nler Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, güvenl�k ve toplu taşıma g�b� amaçlarla ver�lecek �z�nler �se Devlet Su
İşler� Genel Müdürlüğü �le �çme-kullanma suyu tem�n etmeler� hal�nde �lg�l� büyükşeh�r beled�yeler� tarafından
ver�leb�l�r. Ver�lecek �z�nler kapsamında kullanılacak araçlarda oluşab�lecek her türlü atıksu ve s�nt�ne suyunun
arıtıldıktan sonra b�le �çme-kullanma suyu tem�n ed�len veya ed�lmes� planlanan tab�� göl, baraj gölü ve göletlere
boşaltılması yasaktır.

(5) İçme-kullanma suyu tem�n ed�len veya ed�lmes� planlanan tab�� göl, baraj gölü ve göletlerde su ürünler�
yet�şt�r�c�l�ğ� tes�sler�ne �z�n ver�lmez. Ancak, Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğünce ekonom�k bölge oluşturulan tab��
göl, baraj gölü ve göletlerde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı �le müştereken bel�rlenen uygulama esasları
çerçeves�nde, Bakanlıkça su ürünler� avcılığına ve maks�mum su sev�yes�ndek� göl alanı 75.000 hektardan büyük baraj
göller�nde asgar� su kotundak� göl alanının b�nde b�r�ne kadar alanda su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�ne �z�n ver�leb�l�r. İçme-
kullanma suyu alma yapısına 1000 metreden daha yakın olan alanlarda ve bu yapıların bulunduğu koylarda su ürünler�
yet�şt�r�c�l�ğ� yapılamaz.

(6) İçme-kullanma suyu tem�n ed�len baraj göller�n�n havzalarında oluşturulacak koruma alanları, memba
yönündek� �lk baraj gölünün su toplama havzasında son bulur.

Mutlak koruma alanı
MADDE 9 – (1) Mutlak koruma alanı, �çme-kullanma suyu tem�n ed�len veya ed�lmes� planlanan tab�� göl,

baraj gölü ve göletler�n, maks�mum su sev�yes�nden �t�baren yatayda 300 metre gen�şl�ğ�ndek� kara alanıdır. Söz
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konusu alanın sınırının �çme-kullanma suyu havzası sınırını aşması hâl�nde, mutlak koruma alanı, havza sınırında son
bulur. 

(2) İçme-kullanma suyu tem�n ed�lmes� amacıyla yapılması planlanan baraj gölü ve göletler �le su alınması
planlanan tab�� göller�n çevres�nde, maks�mum su sev�yes�nden �t�baren �çme-kullanma suyu alma yapısını merkez
alan, yarıçapı 300 metre gen�şl�ğ�ndek� alanın kara kısmındak� bölümü, �çme-kullanma suyunu kullanan �dare
tarafından kamulaştırılır. İçme-kullanma suyunu kullanan �darece gerekl� görülmes� durumunda yarıçapı 300 metre
gen�şl�ğ�ndek� alana �lave olarak mutlak koruma alanının b�r kısmı veya tamamı kamulaştırılab�l�r.

(3) İçme-kullanma suyu projes�ne ve mevcut yapıların kanal�zasyon s�stemler�ne a�t mecbur� tekn�k tes�sler
har�c�nde h�çb�r yen� yapı yapılamaz.

(4) Haz�ne araz�ler� satılamaz. Haz�ne araz�ler�nde h�çb�r yapı yapılamaz ve faal�yete �z�n ver�lemez. Bu
araz�ler suyu kullanan �darelere tahs�s ed�l�r ve bu �dareler tarafından ağaçlandırılır.

(5) Mevcut yapılar aynen korunur. Ancak, �nsan sağlığı ve çevrede telaf�s� mümkün olmayan net�celere yol
açab�lecek faal�yetler�n gerçekleşt�r�ld�ğ� tes�sler, tehl�kel� atık bertaraf tes�s�, tehl�kel� madde deposu ve benzer�
mevcut yapılar kaldırılır. Yapı �nşaat alanında değ�ş�kl�k yapmamak ve kullanım amacını değ�şt�rmemek şartıyla
gerekl� bakım ve onarım yapılab�l�r. Mevcut yapılardan, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından l�sanslandırılan
kurum ve kuruluşlarca r�skl� yapı olduğu tesp�t ed�lenler, �nşaat alanında değ�ş�kl�k yapmamak, kullanım amacını
değ�şt�rmemek ve üzer�nde bulunduğu taşınmazları �fraz �şlem�ne tab� tutmamak şartıyla yıkılarak yen�den �nşa
ed�leb�l�r. Parsel tevh�d� �le yapı yoğunluğu, �nşaat alanı ve emsal değer� arttırılamaz.

(6) Bu alanda beled�ye sınırı ve beled�ye mücav�r alan sınırları �ç�nde, bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h
�t�bar�yle yürürlüktek� �mar planları geçerl�d�r, �mar planlarının gel�şme alanlarındak� yapılaşmamış kısımların �ptal�ne
yönel�k rev�zyon yapılır. İçme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar bu planlar kapsamında
yoğunluk arttırıcı veya k�rl�l�k arttırıcı kullanım değ�ş�kl�ğ�ne yönel�k �mar değ�ş�kl�ğ� yapılamaz. 12/11/2012 tar�hl� ve
6360 sayılı On Dört İlde Büyükşeh�r Beled�yes� ve Y�rm� Yed� İlçe Kurulması �le Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun çerçeves�nde köy statüsünde �ken beled�ye sınırları �ç�ne alınarak
mahalle statüsüne geçen kırsal yerleş�m alanlarında yen� yapı yapılamaz, meskûn doku korunur.

(7) Bu alanda köy gel�şme alanı bel�rlenemez.
(8) Bu alanda, mevcut yapılardan kaynaklanan atıksular, kanal�zasyon s�stem� aracılığıyla öncel�kl� olarak

havza dışına, tekn�k ve ekonom�k açıdan uygulanab�l�r olmaması durumunda orta ve uzun mesafel� koruma
alanlarındak� uygun arıtma �le sonlanan atıksu altyapı tes�s�ne ver�l�r. Ancak, söz konusu yapılar; atıksuların
kanal�zasyon şebekes�yle toplanmasına �mkân verecek yoğunlukta değ�l �se, 19/3/1971 tar�hl� ve 13783 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara A�t Yönetmel�k
hükümler�ne göre yapılacak sızdırmaz fosept�klerde toplanarak orta mesafel� koruma alanındak�, uzun mesafel�
koruma alanındak� veya havza dışındak� arıtma �le sonlanan atıksu altyapı tes�s�ne ver�l�r. Eğer bunlar mümkün
değ�lse, �çme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar, atıksuların �çme-kullanma suyu kaynağının
su kal�tes�n� olumsuz yönde etk�lemeyecek sev�yede �ler� arıtmadan geç�r�lerek deşarjına, Çevre ve Şeh�rc�l�k
Bakanlığı tarafından �z�n ver�leb�l�r.

(9) Bu alanda atık ve artıkların boşaltılmasına, depolanmasına ve atık bertaraf tes�sler�ne �z�n ver�lmez.
(10) İçme suyu projes�ne ve mevcut yapıların kanal�zasyon s�stemler�ne a�t mecbur� tekn�k tes�sler �le

21/7/1983 tar�hl� ve 2863 sayılı Kültür ve Tab�at Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına g�ren uygulamalar har�c�nde
hafr�yat ve döküm yapılamaz. Bu alanlarda bulunan terk ed�lm�ş maden ocaklarının doğal yapısının �kame ed�lmes� ve
dolum sonrası ağaçlandırılması amacıyla �nşaat ve yıkıntı atıkları �le karıştırılmamış hafr�yat toprağı dökümüne �z�n
ver�leb�l�r.

(11) Bu alan �ç�nde, sport�f amaçlı olta balıkçılığı ve p�kn�k yapma �ht�yaçları �ç�n cepler teşk�l ed�leb�l�r. Bu
cepler �çme-kullanma suyu alma yapısına 500 metreden daha yakın olamaz. 5/3/2013 tar�hl� ve 28578 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Mes�re Yerler� Yönetmel�ğ� çerçeves�nde bel�rlenm�ş mes�re yerler�ne h�çb�r yapı yapılmamak
ve �çme-kullanma suyu alma yapısına 500 metreden, kıyıya maks�mum su sev�yes�nden �t�baren 50 metreden daha
fazla yaklaşmamak şartıyla �z�n ver�leb�l�r. Bu alanda oluşan �nsan� �ht�yaçlar kısa mesafel� koruma alanındak�
günüb�rl�k tes�slerden tem�n ed�l�r.

(12) Mevcut ve yen� açılacak tarım alanlarında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının denet�m�nde sadece
organ�k tarım faal�yetler�ne �z�n ver�l�r. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetk� ver�lm�ş kontrol ve
sert�f�kasyon kuruluşunun görüşler� doğrultusunda organ�k tarım yapılamayacağının tekn�k olarak raporlandığı
durumlarda, �y� tarım uygulamalarına �z�n ver�leb�l�r.

(13) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolünde mevcutta mutlak koruma alanında yaşayan yerleş�k
halkın zat� �ht�yacını karşılamak amacı �le hayvancılık faal�yetler�ne ve kontrollü otlatmaya �z�n ver�leb�l�r.

(14) Araz� ve toprak yapısının uygun olduğu alanlarda ağaçlandırma faal�yetler� yapılab�l�r.
(15) Yen� akaryakıt �stasyonlarına, gaz dolum �stasyonlarına ve k�myasal madde depolarına, sıvı ve katı yakıt

depolarına �z�n ver�lmez. Mevcut akaryakıt �stasyonları ve gaz dolum �stasyonları TSE’n�n �lg�l� standartlarına uygun
hale get�r�l�nceye kadar kapatılır. Standartlara uygun hale get�r�len �stasyonlarda akaryakıt ve gaz satışı dışında
d�nlenme tes�s�, oto yıkama, bakım, yağ değ�ş�m� ve benzer� faal�yetlere �z�n ver�lmez.
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(16) Mevcut yol güzergâhlarında bakım ve onarım çalışmaları, su kal�tes�n� ve m�ktarını olumsuz
etk�lemeyecek şek�lde yapılab�l�r. Mevcut karayolu altyapılarının korunması amacıyla �ht�yaç duyulan �st�nat duvarı,
menfez g�b� sanat yapıları yapılab�l�r. Kamu yararı gözet�lerek ve ekonom�k olarak başka alternat�f�n olmaması
durumunda, yen� karayollarının yapımına karayollarından kaynaklanan k�rl�l�ğ�n �çme-kullanma suyu kaynağına
ulaşmasını engelleyecek gerekl� tedb�rler�n alınması şartıyla Bakanlık uygun görüşü �le �z�n ver�leb�l�r. D�nlenme
tes�s�, serv�s �stasyonu, akaryakıt �stasyonu ve benzer� tes�sler yapılamaz.

(17) Madenc�l�k faal�yetler�ne �z�n ver�lmez.
Kısa mesafel� koruma alanı
MADDE 10 – (1) Kısa mesafel� koruma alanı, �çme-kullanma suyu tem�n ed�len veya ed�lmes� planlanan tab��

göl, baraj gölü ve göletler�n, mutlak koruma alanı sınırından �t�baren yatayda 700 metre gen�şl�ğ�ndek� kara alanıdır.
Söz konusu alan sınırının, �çme-kullanma suyu havzası sınırını aşması hâl�nde, kısa mesafel� koruma alanı havza
sınırında son bulur.

(2) Mevcut yapılar aynen korunur. Ancak, �nsan sağlığı ve çevrede telaf�s� mümkün olmayan net�celere yol
açab�lecek faal�yetler�n gerçekleşt�r�ld�ğ� tes�sler, tehl�kel� atık bertaraf tes�s�, tehl�kel� madde deposu ve benzer�
mevcut yapılar kaldırılır. Yapı �nşaat alanında değ�ş�kl�k yapmamak ve kullanım amacını değ�şt�rmemek şartıyla
gerekl� bakım ve onarım yapılab�l�r. Mevcut yapılardan, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından l�sanslandırılan
kurum ve kuruluşlarca r�skl� yapı olduğu tesp�t ed�lenler, �nşaat alanında değ�ş�kl�k yapmamak, kullanım amacını
değ�şt�rmemek ve üzer�nde bulunduğu taşınmazları �fraz �şlem�ne tab� tutmamak şartıyla yıkılarak yen�den �nşa
ed�leb�l�r. Parsel tevh�d� �le yapı yoğunluğu, �nşaat alanı ve emsal değer� arttırılamaz.

(3) Köy yerleş�k alanı ve c�varı sınırları �çer�s�nde ve köy gel�şme �ht�yacına yönel�k köy nüfusuna kayıtlı ve
köyde sürekl� �kamet edenler �ç�n barınma �ht�yacını karşılamak amacı �le yapılacak yapılar, köyün genel �ht�yaçlarına
yönel�k yapılacak köy konağı, �badethane, okul, spor alanı, harman yer�, pazar yer�, sağlık ocağı, sağlık ev�, PTT,
karakol, bakkal g�b� yapılara ve �fraz uygulamalarına; �mar planı veya köy yerleşme planı yapılmış �se bu
Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�bar�yle yürürlüktek� plan hükümler�ne göre; �mar planı veya köy yerleşme
planı yapılmamış �se Plansız Alanlar İmar Yönetmel�ğ� hükümler� çerçeves�nde �z�n ver�leb�l�r.

(4) Bu alanda beled�ye sınırı ve beled�ye mücav�r alan sınırları �ç�nde, bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h
�t�barıyla yürürlüktek� �mar planları geçerl�d�r, �mar planlarının gel�şme alanındak� yapılaşmamış kısımların �ptal�ne
yönel�k rev�zyon yapılır. İçme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar bu planlar kapsamında
yoğunluk arttırıcı veya k�rl�l�k arttırıcı kullanım değ�ş�kl�ğ�ne yönel�k �mar değ�ş�kl�ğ� yapılamaz. Ancak 6360 sayılı
Kanun çerçeves�nde köy statüsünde �ken beled�ye sınırları �ç�ne alınarak mahalle statüsüne geçen kırsal yerleş�m
alanlarının mahalle olarak bağlandığı tar�htek� nüfusları ve bu nüfusların doğal artışı �ç�n �ht�yaç duyulan yapılaşmaya
�z�n ver�leb�l�r.

(5) İskân dışı alanlarda yapılacak yapılara ve �fraz uygulamalarına Plansız Alanlar İmar Yönetmel�ğ�
hükümler� çerçeves�nde �z�n ver�l�r. Bu alandak� tarım araz�ler� �ç�n yapılacak �fraz uygulamalarında 3/7/2005 tar�hl�
ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Araz� Kullanımı Kanunu hükümler� esas alınır.

(6) Yen� sanay� tes�s� kurulmasına �z�n ver�lmez.
(7) Mes�re Yerler� Yönetmel�ğ� çerçeves�nde bel�rlenm�ş mes�re yerler�ne, bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ�

tar�h �t�bar�yle yürürlüktek� �mar planlarında yer alan rekreasyon alanlarına ve bu alanlarda kapalı kısımlarının toplam
alanı her parselde 100 metrekarey� geçmemek şartıyla günüb�rl�k tes�slere �z�n ver�leb�l�r. Yürürlüktek� mes�re yer�
gel�ş�m ve yönet�m planları �le �mar planları, bu fıkrada günüb�rl�k tes�sler �ç�n bel�rlenen yapılaşma şartlarına uygun
olarak rev�ze ed�l�r. Günüb�rl�k tur�zm tes�sler� dışında yen� tur�zm tes�sler�ne �z�n ver�lmez.

(8) Bu alanda, mevcut yerleş�m ve sanay� tes�sler� �le bu madde kapsamında �z�n ver�len yen� yapılardan
kaynaklanan atıksular, kanal�zasyon s�stem� aracılığıyla öncel�kl� olarak havza dışına, tekn�k ve ekonom�k olarak
mümkün olmaması durumunda orta ve uzun mesafel� koruma alanlarındak� uygun arıtma �le sonlanan atıksu altyapı
tes�s�ne ver�l�r. Ancak, söz konusu yapılar; atıksuların kanal�zasyon şebekes�yle toplanmasına �mkân verecek
yoğunlukta değ�l �se, Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara A�t Yönetmel�k
hükümler�ne göre yapılacak sızdırmaz fosept�klerde toplanarak orta mesafel� koruma alanındak�, uzun mesafel�
koruma alanındak� veya havza dışındak� arıtma �le sonlanan atıksu altyapı tes�s�ne ver�l�r. Şayet, bunlar mümkün
değ�lse �çme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar mevcut olan yerleş�m ve sanay� tes�sler� �le bu
madde kapsamında �z�n ver�len yen� yapılardan kaynaklanan atıksuların �çme-kullanma suyu kaynağının su kal�tes�n�
olumsuz yönde etk�lemeyecek sev�yede �ler� arıtmadan geç�r�lerek deşarjına, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından
�z�n ver�leb�l�r.

(9) Bu alanda atık ve artıkların boşaltılmasına, depolanmasına ve atık bertaraf tes�sler�ne �z�n ver�lmez.
(10) İçme suyu projes�ne ve mevcut yapıların kanal�zasyon s�stemler�ne a�t mecbur� tekn�k tes�sler, 2863 sayılı

Kanun kapsamına g�ren uygulamalar �le bu madde kapsamında �z�n ver�len yen� yapıların �nşası har�c�nde hafr�yat ve
döküm yapılamaz. Bu alanlarda bulunan terk ed�lm�ş maden ocaklarının doğal yapısının �kame ed�lmes� ve dolum
sonrası ağaçlandırılması amacıyla �nşaat ve yıkıntı atıkları �le karıştırılmamış hafr�yat toprağı dökümüne �z�n
ver�leb�l�r.
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(11) Mevcut ve yen� açılacak tarım alanlarında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının denet�m�nde sadece
organ�k tarım faal�yetler�ne �z�n ver�l�r. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetk� ver�lm�ş kontrol ve
sert�f�kasyon kuruluşunun görüşler� doğrultusunda organ�k tarım yapılamayacağının tekn�k olarak raporlandığı
durumlarda, İy� Tarım Uygulamaları Koduna uyulması şartıyla tarımsal faal�yetlere �z�n ver�leb�l�r.

(12) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolünde yerleş�k halkın zat� �ht�yacını karşılamak amacı �le
hayvancılık faal�yetler�ne ve kontrollü otlatmaya �z�n ver�leb�l�r.

(13) Yen� akaryakıt �stasyonlarına, gaz dolum �stasyonlarına ve k�myasal madde depolarına, sıvı ve katı yakıt
depolarına �z�n ver�lmez. Mevcut akaryakıt �stasyonları ve gaz dolum �stasyonları TSE’n�n �lg�l� standartlarına uygun
hale get�r�l�nceye kadar kapatılır. Standartlara uygun hale get�r�len �stasyonlarda akaryakıt ve gaz satışı dışında
d�nlenme tes�s�, oto yıkama, bakım, yağ değ�ş�m� ve benzer� faal�yetlere �z�n ver�lmez.

(14) Mevcut yol güzergâhlarında bakım ve onarım çalışmaları, su kal�tes�n� ve m�ktarını olumsuz
etk�lemeyecek şek�lde yapılab�l�r. Mevcut karayolu altyapılarının korunması amacıyla �ht�yaç duyulan �st�nat duvarı,
menfez g�b� sanat yapıları yapılab�l�r. Kamu yararı gözet�lerek ve ekonom�k olarak başka b�r alternat�f�n olmaması
durumunda, yen� karayollarının yapımına ve söz konusu karayolunun er�şme kontrollü karayolu olması hal�nde, bu yol
üzer�nde yer alan ve ayrılmaz parçası n�tel�ğ� taşıyan er�şme kontrollü karayolu h�zmet tes�sler�n�n yapımı, bakımı ve
�şlet�m�ne veya �şlett�r�lmes�ne; karayollarından kaynaklanan k�rl�l�ğ�n �çme-kullanma suyu kaynağına ulaşmasını
engelleyecek gerekl� tedb�rler�n alınması şartıyla Bakanlık uygun görüşü �le �z�n ver�leb�l�r. D�nlenme tes�s�, serv�s
�stasyonu, akaryakıt �stasyonu ve benzer� tes�sler yapılamaz.

(15) Madenc�l�k faal�yetler�ne �z�n ver�lmez.
Orta mesafel� koruma alanı
MADDE 11 – (1) Orta mesafel� koruma alanı, �çme-kullanma suyu tem�n ed�len veya ed�lmes� planlanan tab��

göl, baraj gölü ve göletler�n, kısa mesafel� koruma alanı sınırından �t�baren yatayda 1000 metre gen�şl�ğ�ndek� kara
alanıdır. Söz konusu alan sınırının, �çme-kullanma suyu havzası sınırını aşması hâl�nde, orta mesafel� koruma alanı
havza sınırında son bulur.

(2) Mevcut yapılar aynen korunur. Ancak, �nsan sağlığı ve çevrede telaf�s� mümkün olmayan net�celere yol
açab�lecek faal�yetler�n gerçekleşt�r�ld�ğ� tes�sler, tehl�kel� atık bertaraf tes�s�, tehl�kel� madde deposu ve benzer�
mevcut yapılar kaldırılır. Yapı �nşaat alanında değ�ş�kl�k yapmamak ve kullanım amacını değ�şt�rmemek şartıyla
gerekl� bakım ve onarım yapılab�l�r.

(3) Köy yerleş�k alanı ve c�varı sınırları �çer�s�nde ve köy gel�şme �ht�yacına yönel�k köy nüfusuna kayıtlı ve
köyde sürekl� �kamet edenler �ç�n barınma �ht�yacını karşılamak amacı �le yapılacak yapılar, köyün genel �ht�yaçlarına
yönel�k yapılacak köy konağı, �badethane, okul, spor alanı, harman yer�, pazar yer�, sağlık ocağı, sağlık ev�, PTT,
karakol, bakkal g�b� yapılara ve �fraz uygulamalarına; �mar planı veya köy yerleşme planı yapılmış �se bu
Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�bar�yle yürürlüktek� plan hükümler�ne göre; �mar planı veya köy yerleşme
planı yapılmamış �se Plansız Alanlar İmar Yönetmel�ğ� hükümler� çerçeves�nde �z�n ver�leb�l�r.

(4) Bu alanda beled�ye sınırı ve beled�ye mücav�r alan sınırları �ç�nde, bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h
�t�bar�yle yürürlüktek� �mar planları aynen geçerl�d�r. İçme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar
bu planlar kapsamında yoğunluk arttırıcı veya k�rl�l�k arttırıcı kullanım değ�ş�kl�ğ�ne yönel�k �mar değ�ş�kl�ğ�
yapılamaz. Ancak 6360 sayılı Kanun çerçeves�nde köy statüsünde �ken beled�ye sınırları �ç�ne alınarak mahalle
statüsüne geçen kırsal yerleş�m alanlarının mahalle olarak bağlandığı tar�htek� nüfusları ve bu nüfusların doğal artışı
�ç�n �ht�yaç duyulan yapılaşmaya �z�n ver�leb�l�r.

(5) İskân dışı alanlarda yapılacak yapılara ve �fraz uygulamalarına Plansız Alanlar İmar Yönetmel�ğ�
hükümler� çerçeves�nde �z�n ver�l�r. Bu alandak� tarım araz�ler� �ç�n yapılacak �fraz uygulamalarında 5403 sayılı
Kanun hükümler� esas alınır.

(6) Yen� sanay� tes�s� kurulmasına �z�n ver�lmez.
(7) Mes�re Yerler� Yönetmel�ğ� çerçeves�nde bel�rlenm�ş mes�re yerler�ne, bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ�

tar�h �t�bar�yle yürürlüktek� �mar planlarında yer alan rekreasyon alanlarına ve bu alanlarda kapalı kısımlarının toplam
alanı her parselde 100 metrekarey� geçmemek şartıyla günüb�rl�k tes�slere �z�n ver�leb�l�r. Yürürlüktek� mes�re yer�
gel�ş�m ve yönet�m planları �le �mar planları, bu fıkrada günüb�rl�k tes�sler �ç�n bel�rlenen yapılaşma şartlarına uygun
olarak rev�ze ed�l�r. Günüb�rl�k tur�zm tes�sler� dışında yen� tur�zm tes�sler�ne �z�n ver�lmez.

(8) Kentsel atıksular öncel�kle havza dışına veya uzun mesafel� koruma alanındak� arıtma �le sonlanan atıksu
altyapı tes�s�ne ver�l�r. Ancak kentsel atıksuların tarımsal sulama suyu amaçlı yen�den kullanılmasına �lg�l�
mevzuattak� standartlara uygun arıtılması şartı �le Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ve Devlet Su İşler� Genel
Müdürlüğünün görüşü alınarak Bakanlıkça �z�n ver�l�r. Kentsel atıksuların, tekn�k ve ekonom�k olarak havza dışına
çıkarılmasının veya yen�den kullanımının mümkün olmadığı hallerde, �çme-kullanma suyu kaynağının su kal�tes�n�
olumsuz yönde etk�lemeyecek sev�yede arıtılarak deşarjına Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından �z�n ver�leb�l�r.

(9) Bu alanda atık ve artıkların boşaltılmasına, depolanmasına ve atık bertaraf tes�sler�ne �z�n ver�lmez. Bu
alanlarda bulunan terk ed�lm�ş maden ocaklarının doğal yapısının �kame ed�lmes� ve dolum sonrası ağaçlandırılması
amacıyla �nşaat ve yıkıntı atıkları �le karıştırılmamış hafr�yat toprağı dökümüne �z�n ver�leb�l�r.
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(10) Tarım alanlarında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolünde organ�k tarım faal�yetler�ne
veya �y� tarım uygulamalarına geç�lmes� teşv�k ed�l�r.

(11) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolünde hayvancılık faal�yetler�ne ve otlatmaya �z�n ver�l�r.
(12) Yen� akaryakıt �stasyonlarına, gaz dolum �stasyonlarına ve k�myasal madde depolarına, sıvı ve katı yakıt

depolarına �z�n ver�lmez. Mevcut akaryakıt �stasyonları ve gaz dolum �stasyonları TSE’n�n �lg�l� standartlarına uygun
hale get�r�l�nceye kadar kapatılır. Standartlara uygun hale get�r�len �stasyonlarda akaryakıt ve gaz satışı dışında
d�nlenme tes�s�, oto yıkama, bakım, yağ değ�ş�m� ve benzer� faal�yetlere �z�n ver�lmez.

(13) Mevcut yol güzergâhlarında bakım ve onarım �le gen�şletme çalışmaları, su kal�tes�n� ve m�ktarını
olumsuz etk�lemeyecek şek�lde yapılab�l�r. Mevcut karayolu altyapılarının korunması amacıyla �ht�yaç duyulan �st�nat
duvarı, menfez g�b� sanat yapıları yapılab�l�r. Bu alandan geçecek olan ulaşım altyapısının sadece ulaşımla �lg�l�
�şlevler�ne ve söz konusu ulaşım altyapısının er�şme kontrollü karayolu olması hal�nde, bu yol üzer�nde yer alan ve
ayrılmaz parçası n�tel�ğ� taşıyan er�şme kontrollü karayolu h�zmet tes�sler�n�n yapımı, bakımı ve
�şlet�m�ne/�şlett�r�lmes�ne karayollarından kaynaklanan k�rl�l�ğ�n �çme-kullanma suyu kaynağına ulaşmasını
engelleyecek gerekl� tedb�rler�n alınması şartıyla �z�n ver�leb�l�r. D�nlenme tes�s�, akaryakıt �stasyonu ve benzer�
tes�sler yapılamaz.

(14) 4/6/1985 tar�hl� ve 3213 sayılı Maden Kanunu çerçeves�nde madenc�l�k faal�yetler�ne �z�n ver�l�r.
(15) Güneş ve rüzgâr enerj� santral� kurulmasına Bakanlığın �lg�l� düzenley�c� �şlemler�nde yer alan

hükümler�n sağlanması şartıyla �z�n ver�leb�l�r.
Uzun mesafel� koruma alanı
MADDE 12 – (1) Uzun mesafel� koruma alanı, �çme-kullanma suyu tem�n ed�len veya ed�lmes� planlanan

tab�� göl, baraj gölü ve göletler�n mutlak, kısa ve orta mesafel� koruma alanlarının dışında kalan �çme-kullanma suyu
havzasının bütünüdür.

(2) Köy yerleş�k alanı ve c�varı sınırları �çer�s�nde, köy gel�şme �ht�yacına yönel�k barınma �ht�yacını
karşılamak amacıyla yapılacak yapılar �le köyün genel �ht�yaçlarına yönel�k yapılacak sosyal ve t�car� tes�sler
kapsamındak� köy konağı, �badethane, okul, spor alanı, harman yer�, pazar yer�, sağlık ocağı, sağlık ev�, PTT, karakol,
t�carethane, mezarlık g�b� yapılara ve �fraz uygulamalarına, �mar planı veya köy yerleş�m planı yapılmış �se bu
Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�bar�yle yürürlüktek� �mar planı hükümler�ne göre; �mar planı veya köy yerleş�m
planı yapılmamış �se Plansız Alanlar İmar Yönetmel�ğ� hükümler� çerçeves�nde �z�n ver�l�r.

(3) İskân dışı alanlarda yapılacak yapılara ve �fraz uygulamalarına Plansız Alanlar İmar Yönetmel�ğ�
hükümler� çerçeves�nde �z�n ver�l�r. Bu alandak� tarım araz�ler� �ç�n yapılacak �fraz uygulamalarında 5403 sayılı
Kanun hükümler� esas alınır.

(4) Bu alanda beled�ye sınırı ve beled�ye mücav�r alan sınırları �ç�nde, bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h
�t�bar�yle yürürlüktek� �mar planları aynen geçerl�d�r. Mevcut �mar planlarında; su kal�tes� ve m�ktarını olumsuz yönde
etk�lememes�, gerekl� çevresel altyapı ve k�rlenme kontrolü tedb�rler�n�n yer�ne get�r�lmes� şartıyla ve Bakanlık �le
Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının görüşler� �le değ�ş�kl�k yapılab�l�r.

(5) Kentsel atıksular havza dışındak� arıtma �le sonlanan atıksu altyapı tes�s�ne ver�l�r. Ancak kentsel
atıksuların tarımsal sulama suyu amaçlı yen�den kullanılmasına �lg�l� mevzuattak� standartlara uygun arıtılması şartı
�le Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı �le Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak Bakanlıkça �z�n
ver�l�r. Kentsel atıksuların, tekn�k ve ekonom�k olarak havza dışına çıkarılmasının veya yen�den kullanımının mümkün
olmadığı hallerde, �çme-kullanma suyu kaynağının su kal�tes�n� olumsuz yönde etk�lemeyecek sev�yede arıtılarak
deşarjına Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından �z�n ver�leb�l�r.

(6) Maks�mum su sev�yes�nden �t�baren yatayda 2000 �le 5000 metre arasında kalan kısımlarda, tehl�kel� atık
ve madde üretmeyen ve depolamayan, endüstr�yel atıksu oluşturmayan sanay� tes�sler�ne �z�n ver�leb�l�r. Maks�mum
su sev�yes�nden �t�baren yatayda 5000 metreden sonra yen� sanay� tes�sler�ne, yed�nc� fıkrada bel�rt�len şartların yer�ne
get�r�lmes� durumunda �z�n ver�leb�l�r.

(7) Bu alandak�, mevcut ve yen� sanay� tes�sler�nden kaynaklanan atıksular, �lg�l� mevzuattak� standartlarda
arıtılarak havza dışına çıkartılır. Endüstr�yel atıksuların havza dışına çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlarda,
�çme-kullanma suyu kaynağının su kal�tes�n� olumsuz yönde etk�lemeyecek sev�yede arıtılarak deşarjına, Çevre ve
Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından �z�n ver�leb�l�r.

(8) Uzun mesafel� koruma alanının, maks�mum su sev�yes�nden �t�baren yatayda 5000 metreden daha uzakta
olan kısımlarında, 26/3/2010 tar�hl� ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Düzenl� Depolanmasına
Da�r Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak �nşa ed�lmes� ve �şlet�lmes� şartlarıyla düzenl� katı atık depolama ve
bertaraf alanlarına Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının uygun görüşü �le �z�n ver�l�r. Oluşacak sızıntı suları havza
dışındak� arıtma �le sonlanan atıksu altyapı tes�s�ne ver�l�r. Ancak sızıntı sularının tekn�k ve ekonom�k sebeplerle
havza dışına çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlarda, �çme-kullanma suyu kaynağının su kal�tes�n� olumsuz
yönde etk�lemeyecek sev�yede �ler� arıtmadan geç�r�lerek deşarjına, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından �z�n
ver�l�r.

(9) Tarım alanlarında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolünde organ�k tarım faal�yetler�ne veya
tarımsal faal�yetler�n İy� Tarım Uygulamaları Koduna uygun olarak yapılması teşv�k ed�l�r.
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(10) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolünde hayvancılık faal�yetler�ne ve otlatmaya �z�n ver�l�r.
(11) Mevcut akaryakıt �stasyonları ve gaz dolum �stasyonları TSE’n�n �lg�l� standartlarına uygun hale

get�r�l�nceye kadar kapatılır. Bu alanda TSE’n�n �lg�l� standartlarına uygun olmak şartıyla yen� akaryakıt �stasyonu
kurulab�l�r.

(12) Mevcut yol güzergâhlarında bakım, onarım ve gen�şletme çalışmaları �le yen� karayolu yapımına su
kal�tes�n� ve m�ktarını olumsuz etk�lemeyecek şek�lde �z�n ver�leb�l�r. Karayolu altyapılarının korunması amacıyla
�ht�yaç duyulan �st�nat duvarı, menfez g�b� sanat yapıları yapılab�l�r.

(13) 3213 sayılı Kanun çerçeves�nde madenc�l�k faal�yetler�ne �z�n ver�l�r.
(14) Güneş ve rüzgâr enerj� santral� kurulmasına Bakanlığın düzenley�c� �şlemler�nde yer alan hükümler�n

sağlanması şartıyla �z�n ver�leb�l�r.
Dere, çay ve neh�rler �ç�n genel esaslar ve koruma alanı
MADDE 13 – (1) İçme-kullanma suyu tem�n ed�len ve tem�n ed�lmes� planlanan dere, çay ve neh�rler�n

korunması amacıyla, regülatör, bent ve benzer� �çme-kullanma suyu alma yapısını merkez alan, yarıçapı 300 metre
gen�şl�ğ�ndek� memba tarafındak� bölge, �çme-kullanma suyunu kullanan �dare tarafından kamulaştırılır. Bu alanda,
�çme-kullanma suyu projes�ne a�t mecbur� tekn�k tes�sler har�c�nde h�çb�r yapı yapılamaz ve faal�yete �z�n ver�lemez.
Söz konusu dere, çay ve neh�rlerden su alınarak faal�yet�ne �z�n ver�lm�ş olan su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�sler�n�n
müktesep hakları saklıdır.

(2) İçme-kullanma suyu alma yapısının memba yönündek� �lk su yapısında son bulmak şartıyla, �çme-
kullanma suyu su alma yapısından �t�baren maks�mum 2000 metre mesafede, arıtılsa dah� atıksu deşarjına �z�n
ver�lmez, �lg�l� mevzuattak� standartlara uygun arıtılmış atıksular su alma yapısının mansabına b�r kollektör �le deşarj
ed�leb�l�r. Ancak, atıksuların �çme-kullanma suyu kaynağının su kal�tes�n� olumsuz yönde etk�lemeyecek sev�yede �ler�
arıtmadan geç�r�lerek deşarjına, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından �z�n ver�leb�l�r.

(3) İçme-kullanma suyu alma yapısının memba yönündek� �lk su yapısında son bulmak şartıyla, �çme-
kullanma suyu su alma yapısından �t�baren maks�mum 2000 metre mesafedek� alan �le dere, çay ve neh�rler�n şev
üstünden sağ ve sol sah�l kıyı ç�zg�s�nden �t�baren 15 metre gen�şl�ğ�ndek� alanda atık ve artıkların boşaltılmasına,
depolanmasına ve atık bertaraf tes�sler�ne �z�n ver�lmez.

(4) İçme-kullanma suyu tem�n ed�len ve ed�lmes� planlanan dere, çay ve neh�rler�n membasındak� su toplama
alanına �l�şk�n olarak, �çme-kullanma suyunu kullanan �dare tarafından koruma planı hazırlanab�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yeraltı Suları İç�n Koruma Esasları ve Alanları

Yeraltı suları �ç�n genel koruma esasları ve koruma alanları
MADDE 14 – (1) İçme-kullanma suyu tem�n ed�len veya ed�lmes� planlanan yer altı suyu kütleler�n�n kal�te

durumu İnsan� Tüket�m Amaçlı Sular Hakkında Yönetmel�k ekler�nde yer alan parametre l�stes� ve standartları d�kkate
alınarak Yeraltı Sularının K�rlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmel�kte bel�rt�len esaslara göre
değerlend�r�l�r.

(2) İçme-kullanma suyu tem�n ed�len kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galer� ve benzer� yapılarda İnsan�
Tüket�m Amaçlı Sular Hakkında Yönetmel�kte yer alan kal�te parametreler� ve standartları d�kkate alınarak �zleme
yapılır. İzleme, büyükşeh�r beled�ye sınırları �çer�s�nde büyükşeh�r beled�yeler� su ve kanal�zasyon �dareler� genel
müdürlükler�nce, d�ğer alanlarda �se Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğünce yapılır.

(3) İçme-kullanma suyu tem�n ed�len yeraltı sularının koruma alanları ve esasları, Yeraltı Sularının
K�rlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmel�ğe göre Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğü
tarafından bel�rlen�r.

(4) İçme-kullanma suyu tem�n ed�len yeraltı sularının korunmasına yönel�k tedb�rler�n alınmasına rağmen
yeraltı suyunun kal�te standartlarını sağlamadığı ve r�sk altında olduğunun bel�rlend�ğ�, ancak �çme-kullanma suyunun
söz konusu yeraltı su kütles�nden tem�n ed�lmes�n�n zorunlu olduğu durumlarda, bu alanlara �l�şk�n �çme-kullanma
suyu havzası koruma planı Bakanlığın koord�nasyonunda �lg�l� kurumların görüşler� alınarak Devlet Su İşler� Genel
Müdürlüğünce hazırlanır veya hazırlatılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denet�m, İdar� Yaptırım, Çeş�tl� ve Son Hükümler

Denet�m ve �dar� yaptırım
MADDE 15 – (1) Büyükşeh�r beled�yeler�ne �çme-kullanma suyu tem�n ed�len veya ed�lmes� planlanan

yerüstü suyu kaynaklarının havzalarındak� denet�m faal�yetler�nden 23/11/1981 tar�hl� ve 2560 sayılı İstanbul Su ve
Kanal�zasyon İdares� Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevler� Hakkında Kanun çerçeves�nde büyükşeh�r beled�yeler�
su ve kanal�zasyon �dareler� genel müdürlükler� ve 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçeves�nde Çevre
ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı sorumludur. Yapılacak denet�mlerde atıksuların bertarafına �l�şk�n tesp�t ed�len aykırı hususlar
2872 sayılı Kanun kapsamında �şlem yapılmak üzere �lg�l� val�l�ğe b�ld�r�l�r.

(2) 2872 sayılı Kanun çerçeves�nde büyükşeh�r beled�yeler� har�c�ndek� yerleş�mlere �çme-kullanma suyu
tem�n ed�len su havzalarındak� faal�yetler sonucu oluşan atıksulara �l�şk�n denet�m faal�yetler�nden Çevre ve Şeh�rc�l�k
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Bakanlığı sorumludur.
(3) İçme-kullanma suyu havzalarında, hayvansal ve k�myasal gübre ve z�ra� �laç kullanımına �l�şk�n denet�mler

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından öncel�kl� olarak yapılır.
(4) İçme-kullanma suyu havzalarındak� her türlü �mar faal�yetler�n�n �mar mevzuatına uygunluğunun denet�m�,

3/5/1985 tar�hl� ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 10/7/2004 tar�hl� ve 5216 sayılı Büyükşeh�r Beled�yes� Kanunu ve
3/7/2005 tar�hl� ve 5393 sayılı Beled�ye Kanununa �st�naden Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı, büyükşeh�r beled�yes� ve
d�ğer beled�yeler�n görev ve sorumluluğundadır.

(5) Koruma planı yürürlüğe g�rm�ş olan �çme-kullanma suyu havzalarında yapılan denet�mlerle �lg�l� en geç
altı ayda b�r, denet�m� yapan �dare tarafından Bakanlığa raporlama yapılır.

D�ğer hükümler
MADDE 16 – (1) 2560 sayılı Kanun gereğ�, büyükşeh�r beled�yeler�nce �çme-kullanma suyu alınan havzaların

korunması �ç�n yapılacak düzenlemelerde Bakanlığın uygun görüşü alınır.
(2) İçme-kullanma suyu havzalarında koruma planı hazırlanıncaya kadar bu Yönetmel�k hükümler� mevcut ve

yen� hazırlanacak �mar ve çevre düzen� planlarına aynen �şlen�r.
(3) İçme-kullanma suyu havzalarında bulunan kamuya a�t araz�lerde de �çme-kullanma suyu havzası koruma

planı hazırlanıncaya kadar bu Yönetmel�k hükümler� uygulanır.
Uyum süreler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Büyükşeh�r beled�yeler�, �çme-kullanma suyu havzaları �ç�n yürürlüktek� mevzuat

düzenlemeler�n�, bu Yönetmel�ğ�n madenc�l�k faal�yetler�ne �l�şk�n hükümler� çerçeves�nde en geç b�r yıl �çer�s�nde
rev�ze eder ve görüş alınmak üzere Bakanlığa sunar.

(2) Yerüstü suyu kaynakları �ç�n �çme-kullanma suyu havzaları koruma planları, bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe
g�rmes�nden �t�baren en geç beş yıl �ç�nde hazırlanarak Bakanlığa sunulur. İçme-kullanma suyu tem�n ed�len yerüstü
suyu kaynaklarına �l�şk�n koruma planının beş yıl �ç�nde hazırlanmaması durumunda ve �çme-kullanma suyu tem�n
ed�lmes� planlanan yerüstü suyu kaynaklarına �l�şk�n koruma planlarının hazırlanmasına �se planlama raporu �le
eşzamanlı olarak başlanılmaması durumunda, �çme-kullanma suyu havzası koruma planı Bakanlıkça hazırlanır veya
hazırlatılır, bedel� �çme-kullanma suyunu kullanan �dareden tahs�l ed�l�r.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Orman ve Su İşler� Bakanı yürütür.

 
 


