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DENİZLİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar 

 

 (Değişik 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 

 Amaç 

MADDE 1 -  Bu yönetmeliğin amacı, Denizli İline içme ve kullanma suyu temin edilen 

veya edilecek olan tüm yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının çeşitli yollarla kirlenmesinin 

önlenmesi amacıyla tedbirlerin belirlenmesidir. 

  

Kapsam 

MADDE 2 -   

Bu Yönetmelik 2560 sayılı kanun ile belirlenen görev ve yetki alanı içinde şehrin içme 

ve kullanma suyu temini için yararlandığı tüm yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarını 

kapsamaktadır.  

  

Hukuki Dayanak 

MADDE 3 – Bu yönetmelik; 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 2.,6. ve 20. Maddelerinin verdiği 

yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 -  Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

Alıcı Ortam : Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı 

ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevreyi, 

Atıksu Arıtımı : Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek 

yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar 

kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve 

ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik arıtma işlemlerinin birini ve birkaçını, 

Atık : Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda, fiziksel, kimyasal ve 

bakteriyolojik özellikleriyle karıştıkları alıcı ortamların tabii bileşim ve özelliklerinin 

değişmesine sebep olarak dolaylı veya doğrudan zararlara yol açabilen ve ortamın kullanım 

potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerle atık enerjiyi, 

Atıksu : Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş veya 

özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama 

tesislerinden kaynaklanan sular ve yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden 

cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yüzey altı akışa dönüşmesi 

sonucunda gelen suları, 

Çevre Kirliliği :  Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlını, çevresel değerleri ve 

ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi, 

Dereler : Yeraltı ve yer üstü su kaynağına dayalı olarak yılın her ayında veya arazinin 

topoğrafik veya jeolojik yapısıyla iklim şartlarına bağlı olarak yılın muayyen aylarında önemli 

miktarda su taşıyabilen ve tabii yatağı olan akarsuları, 

DESKİ : Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü’nü, 
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Deşarj : Arıtılmış olsun olmasın, atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama 

(sulamadan dönen drenaj sularının kıyıdan veya uygun mühendislik yapıları kullanılarak 

toprağa sızdırılması hariç) veya sistemli bir şekilde yeraltına boşaltılmasını, 

Ekolojik Denge : İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için 

gerekli olan şartların bütününü, 

Endüstriyel Atıksu : Herhangi bir ticari veya endüstriyel faaliyetin yürütüldüğü 

alanlardan, evsel atıksu ve yağmur suyu dışında oluşan atıksuları, 

Entegre Tesis : Aynı üretim sahasında iki ya da daha fazla tesislerin bir arada meydana 

getirdiği tesisler topluluğunun bütünü olup, üretimden çıkan yan ürünlerin de işlenerek nihai 

üretim yapıldığı komple üretim tesisini, 

Evsel Atıksu : Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla evsel faaliyetler ile 

insanların günlük yaşam faaliyetlerinin yer aldığı okul, hastane, otel gibi hizmet sektörlerinden 

kaynaklanan atıksuları, 

Fosseptik : Yeraltı su seviyesinin durumuna bağlı olarak sızdırmasız olarak inşa edilen, 

atıksuların toplanması için yapılan fenni çukurları, 

Havza : Bir akarsu, göl, baraj rezervuarı veya yer altı suyu haznesi gibi bir su kaynağını 

besleyen yer altı ve yüzeysel suların toplandığı bölgenin tamamını, 

İçme ve Kullanma Suyu : İnsanların günlük faaliyetlerinde içme, yıkanma,  temizlik ve 

bu gibi ihtiyaçları için kullandıkları, sağlaması gereken özellikleri 17/2/2005 tarihli ve 25730 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında 

Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığı ile çok sayıda tüketicinin 

ortak kullanımına sunulan suları, 

İçme ve Kullanma Suyu Rezervuarı : İçme ve kullanma suyu temin edilen doğal 

gölleri veya bu amaçla oluşturulan baraj rezervuarlarını, 

İyi Tarım Uygulamaları: Tarımsal üretim sistemini sosyal açıdan yaşanabilir, 

ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye 

önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemleri,  

Kaynak Suları : DESKİ yetki ve sorumluluk sınırları dahilinde olan ve DENİZLİ 

halkının içme suyu ihtiyacını karşılayan kullanım hakları DESKİ tasarrufunda olan ve tabii 

olarak yeryüzüne ulaşan yer altı sularını, 

Kıta İçi Su Kaynağı : Karalarda bütün yapay ve doğal yer altı ve yüzeysel suları, 

denizle bağlantısı olan su kaynaklarında ise tatlı su sınır noktasına kadar olan suları, 

Mevcut yapı: Kaynağın içme ve kullanma suyu kapsamına alındığı veya bu 

yönetmeliğin yayım tarihinden önce mevcut olan tüm yapıları, 

 

(Eklenen 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 
Organik Tarım Faaliyetleri : Toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak 

organik ürün veya girdi üretilmesi ya da yetiştirilmesi, doğal alan ve kaynaklardan ürün 

toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma, 

pazarlama, ithalat, ihracat ile ürün veya girdinin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan diğer 

işlemlerini, 

Rezervuar : Doğal gölleri veya suyun bir sedde yapısı arkasında biriktirilmesiyle 

oluşan su hacmini, 

Sosyal Tesis : Özel, tüzel kişi kurum ve kuruluşlara mensup fertlerin ortak ihtiyaç ve 

maksatları için faydalanmak üzere kurulan tesisleri, 

Su Kirliliği : Su kaynağının fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik 

özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan 

biyolojik kaynaklarda, insan sağlığında, balıkçılıkta, su kalitesinde ve suyun diğer amaçlarla 

kullanılmasında engelleyici bozulmalar yaratacak madde veya enerji atıklarının boşaltılmasıdır. 

SKKY: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğini, 
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Tehlikeli ve zararlı maddeler : Su ve çevresi için önemli risk teşkil eden, zehirlilik, 

kalıcılık ve biyolojik birikme özelliğinde olan madde ve madde gruplarını, 

Yüzeysel Su : Kaynak suyu, çay, dere, nehir, ırmak, tabii göl, baraj ve göletler ile kıyı 

sularını, 

Yeraltı Suları : Yeraltında bulunan durgun veya hareket halindeki suları, 

(Eklenen 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 

Zati İhtiyaç: Bir ailenin asgari geçimini sağlayabilmesi için ihtiyaç duyulan ve ilgili 

valilik tarafından ailenin diğer gelir kaynakları da göz önünde bulundurularak belirlenen azami 

hayvan sayısını,  

 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

İlkeler 

 

İlkeler 

MADDE 5  
a) İçme ve kullanma suyu rezervuarına arıtılsa dahi atık su deşarj edilemez. 

b) Her türlü katı atık ve artıklar bu tür su kaynaklarına atılamaz ve atılmasına izin 

verilemez. 

c) İçme ve kullanma suyu rezervuarının su toplama havzaları içinde bulunan devlete, 

belediyelere ve kamuya ait arazi ve yapılar koruma alanı için verilen kısıtlamalara tabidir.  

ç) İçme ve kullanma suyu temin edilen baraj gölü rezervuarında yüzme, balık tutma, 

avlanma ve piknik yapmaya su alma yapısına 300 m’den daha yakın olan yerlerde izin 

verilemez. 

d) Su rezervuarlarını besleyen derelerden kum ve çakıl çıkarılması amacıyla kum ocağı 

açılmasına izin verilmez. 

(Değişik 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 
e) Bu yönetmeliğin kapsamında kalan alanlarda yapılacak yeni planların hazırlık 

safhasında alt-yapı konusunda gerekli uyumun sağlanması açısından DESKİ’nin görüşünün 

alınması şarttır. İçme ve kullanma suyu temin edilen su kaynağının içme ve kullanma suyu 

kapsamına alındığı veya bu yönetmeliğin yayım tarihinden önce usulüne uygun olarak 

yürürlüğe girmiş planlar aynen geçerlidir. Diğer planlar ise, bu yönetmelik hükümlerine göre 

revize edilir. 

(Değişik 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 
f) Bu yönetmelikte yer almayan hususlar ile ilgili olarak ilgili mevzuat hükümleri 

geçerlidir. 

g) Bütün koruma alanlarında içme ve kullanma suyu kaynağındaki suyun halkın 

hizmetine sunulabilmesi için su temini ve dağıtımından sorumlu kuruma ihtiyaç duyulacak her 

türlü boru döşeme, su deposu, içme suyu arıtma tesisi inşaatı, kazı yapılması için DESKİ 

Yönetim Kurulu’nun uygun görüşü alındıktan sonra izin verilir. 

(Değişik 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 
ğ) Plansız alanlarda ise, planlar hazırlanıncaya kadar yapılacak münferit müracaatlara 

DESKİ olumlu görüşü alınarak ilgili idari merciler tarafından yapılaşmanın bu yönetmeliğin 5, 

6, 7, 8,  ve 9 uncu maddeleri çerçevesinde olması şartıyla izin ve ruhsat verilebilir. 

h) İçme suyu havzalarında çalışan vidanjörler DESKİ'den çalışma izin belgesi almak ve 

atıksuları, DESKİ'nin gösterdiği atıksu altyapı tesislerine boşaltmak zorundadır. 
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(Değişik 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 
ı) Mutlak, kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında yürütülecek her türlü 

faaliyetler (bu yönetmelikle izin verilen faaliyetler ve her ölçekteki imar planı ve plan 

değişiklikleri) için öncelikle DESKİ'den izin alınması şarttır. İzin alınmadan başlanılması 

halinde bu faaliyetler derhal durdurulur ve kaldırma işlemlerine başlanılır. 

i) Havza sınırları hafriyat ve dolgu yapılmak suretiyle suni şekilde değiştirilemez. 

(Değişik 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 
j) İçme suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tüm havzalarda belirlenmiş olan 

koruma alanlarının çakışması durumunda koruma esasları en sıkı olan koruma alanı esas alınır. 

k) HES projeleri için, uygulama ve izin esasları çerçevesinde DSİ’den görüş alınır. 

l) 6360 Sayılı Kanun ile köy iken mahalle statüsüne dönüşen yerleşim birimlerinin 

uygulama imar planları yapılıncaya kadar Köy Yerleşik Alanı, Köy Yerleşik Alanı Civarı, Köy 

Yerleşme Planları, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri 

geçerlidir. 

(Eklenen 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile)  
m) Bu Yönetmelikte düzenlenen faaliyetler dışında farklı bir talebin iletilmesi 

durumunda DESKİ tarafından görüş oluşturulur, ihtiyaç duyulması halinde talep sahibi gerçek 

ve tüzel kişilerce bilimsel ve teknik rapor hazırlanır veya hazırlattırılır ve DESKİ’ye iletilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

(Değişik 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 

Yüzeysel Su Koruma Alanlarında Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Yöntemler 

 

Denizli İline içme suyu temin edilen veya edilecek olan, isimleri bu yönetmelik ekinde 

yer alan içme ve kullanma suyu rezervuarları için aşağıda belirlenen koruma alanları ve koruma 

esasları geçerlidir. 

Rezervuarın Korunmasına İlişkin Hükümler 

a) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve 

göletlere arıtılsa dahi atıksuların doğrudan deşarjına izin verilmez. 

b) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve 

göletlere doğrudan veya dolaylı olarak her türlü atık ve artıkların atılması yasaktır. 

c) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve 

göletlerde yelkenli, kürekli veya akümülatör ile çalışan vasıtalara ve sallara izin verilebilir. 

Akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların ise kullanılmasına izin verilmez. Ancak, 

baraj gölünün işletme ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla, akaryakıt ile çalışacak su araçlarının 

kullanılmasına, içme-kullanma suyu alma yapısına 300 metreden daha yakın olmamak şartıyla 

izin verilebilir. 

ç) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve 

göletlerde su ürünleri yetiştiricilik ve avcılık faaliyetlerine izin verilmez. 

d) İçme-kullanma suyu alma yapısına 300 metreden daha uzak olan yerlerde, sportif 

amaçlı olta balıkçılığına izin verilebilir. 

 

Mutlak Koruma Alanı  (0-300m) 

MADDE 6 - Mutlak koruma alanı, içme ve kullanma suyu rezervuarının maksimum su 

seviyesinden veya kıyı kenar çizgisinden itibaren 300 m genişlikteki şerit, mutlak koruma 

alanıdır. Söz konusu alanın sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde, mutlak koruma 

alanı havza sınırında son bulur. Bu alanda aşağıda belirtilen koruma tedbirleri alınır; 
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(Değişik 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 
a) Bu alan içinde,  bu koruma bandında bahsedilen faaliyetler dışında hiçbir faaliyet 

yapılamaz. 

(Değişik 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 
b) İçme-kullanma suyu temin edilmesi amacıyla yapılmış ve yapılması planlanan baraj 

gölü ve göletler ile su alınması planlanan tabii göllerin çevresinde, maksimum su seviyesinden 

itibaren içme-kullanma suyu alma yapısını merkez alan, yarıçapı 300 metre genişliğindeki 

alanın kara kısmındaki bölümü, bir program dâhilinde DESKİ tarafından kamulaştırılır. DESKİ 

tarafından gerekli görülmesi durumunda yarıçapı 300 metre genişliğindeki alana ilave olarak 

mutlak koruma alanının bir kısmı veya tamamı yine bir program dâhilinde DESKİ tarafından 

kamulaştırılabilir. 

(Değişik 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 
 c) İçme ve kullanma suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait 

mecburi teknik tesisler, barajın mütemmim cüzü niteliğindeki yapılar ve rekreasyona yönelik 

sökülüp takılabilir nitelikte yapılar hariç olmak üzere, bu alanda hiçbir yapı yapılamaz. Bu 

alanda kalan mevcut yapılar dondurulmuştur. Ancak, kaynağın içme ve kullanma suyu 

kapsamına alındığı veya bu yönetmeliğin yayım tarihinden önce mevcut olan yapılarda bu 

alanda kamulaştırma yapılıncaya kadar, yapı inşaat alanında değişiklik yapmamak ve kullanım 

maksadını değiştirmemek şartıyla gerekli bakım onarım yapılabilir. 

ç) Çevre düzeni planına uyularak, bu alan içinde gölden faydalanma, piknik, balık tutma 

ve avlanma ihtiyaçları, gezi, seyir ve açık spor alanları için cepler teşkil edilir. Bu alan 

rekreasyon amaçlı günü birlik kullanımlara uygun olarak kullanılabilir. Bu cepler su alma 

yapısına 300 metreden daha yakın olamaz.  

d) DESKİ tarafından gerekli görülen yerlerde alan çitle çevrilir veya koruma alanı teşkil 

edilir. 

e) Bu alanda çöp, moloz, çamur gibi her türlü atık ve artıkların dökülmesine izin 

verilmez. 

f) Kazı yapılmasına, taş, kum, kil ve maden ocağı açılmasına ve işletilmesine izin 

verilmez. 

g) Bu alan içerisinde tabii gübrelerin açıkta depolanmasına ve sıvı ile katı yakıt 

depolama tesislerine, mezarlıklara izin verilmez. 

(Değişik 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 
ğ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolünde, DESKİ izni alınmak şartı ile; 

mevcutta mutlak koruma alanında yaşayan yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı ile 

hayvancılık faaliyetlerine ve kontrollü otlatmaya izin verilebilir. 

h) Bu alandaki mevcut yapılardan kaynaklanan atık sular, teknik ve ekonomik açıdan 

mümkün olması durumunda havza dışına çıkarılır veya Lağım Mecrası İnşası Mümkün 

Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan 

sızdırmaz nitelikteki fosseptiklerde toplanarak atıksu altyapı tesisine verilir.   

(Eklenen 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 
ı) Bu alanda, akarsulara kullanım suyunu deşarj eden karada kurulu yeni su ürünleri 

yetiştiriciliği tesisi açılmasına hiçbir şekilde izin verilmez. Mevcut tesislerde ilave kapasite 

artışına izin verilmez ve mevcut tesisler Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ndeki ilgili deşarj 

standartlarını sağlayacak şekilde arıtma yapmak zorundadır.  

(Eklenen 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 
i) Bu alan içinde bulunan Devlete, Belediyeye ve kamuya ait alanlar gerçek ve tüzel 

kişilere satılamaz veya devredilemez. 
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Kısa Mesafeli Koruma Alanı (300-1000m) 

MADDE 7 - Kısa mesafeli koruma alanı, içme ve kullanma suyu rezervuarlarının 

mutlak koruma alanı sınırından itibaren 700 m genişliğindeki şerittir. Söz konusu alan sınırının, 

su toplama havzası sınırını aşması halinde, kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son 

bulur. Kısa mesafeli koruma alanı içinde; 

(Değişik 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile)  

a) Bu alanda yeni sanayiye izin verilemez. Ancak çevre düzeni planı ve imar planına 

uygun olarak ve /veya kamu yararı olan okul, aile sağlığı merkezi, ibadethane, spor kompleksi 

vb. yapılara izin verilir.   

b) Her türlü katı atık ve artıkların depolanmasına,  atılmasına izin verilemez. 

(Değişik 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile)  
c) Bu Yönetmeliğin 6. maddesinin (c) bendinde anılan mecburi teknik tesisler ile 2863 

sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren uygulamalar dışında 

hafriyat yapılamaz.  

 ç) Sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilemez. Bu alanda kaynağın içme ve kullanma 

suyu kapsamına alındığı veya bu yönetmeliğin yayım tarihinden önce mevcut olan yapılar 

dondurulmuştur. Dondurulan binalarda mevcut yapı inşaat alanında değişiklik yapmamak, 

kullanım maksadını değiştirmemek şartıyla gerekli tadilat ve bakım yapılabilir. 

 d) Bu alanın rekreasyon ve piknik amacıyla kullanılmasına dönük kamu yararlı ve günü 

birlik turizm ihtiyacına cevap verecek, sökülüp, takılabilir elemanlardan meydana gelen, geçici 

nitelikte kır kahvesi, büfe gibi yapılara, DESKİ tarafından, onanmış çevre düzeni ve uygulama 

planlarına ve plan kararlarına uygun olarak izin verilebilir. 

e) Bu alanda yapılacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parsel 10.000 m2’den küçük 

olamaz. (d) bendinde belirtilen nitelikteki yapıların kapalı kısımlarının toplam alanı her 

parselde 100 m2’yi geçemez. 

 f)  Bu alandaki mevcut yapılardan ve (e) bendindeki yapılardan kaynaklanan atık sular, 

teknik ve ekonomik açıdan mümkün olması durumunda havza dışına çıkarılır veya Lağım 

Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine 

göre yapılacak olan sızdırmaz nitelikteki fosseptiklerde toplanarak atıksu altyapı tesisine verilir. 

 (Değişik 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 
 g) Mevcut ve yeni açılacak tarım alanlarında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 

denetiminde DESKİ izni alınmak şartı ile sadece organik tarım faaliyetlerine izin verilir. Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun 

görüşleri doğrultusunda organik tarım yapılamayacağının teknik olarak raporlandığı 

durumlarda, İyi Tarım Uygulamaları Koduna uyulması şartıyla tarımsal faaliyetlere izin 

verilebilir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolünde yerleşik halkın zati ihtiyacını 

karşılamak amacı ile hayvancılık faaliyetlerine ve kontrollü otlatmaya izin verilebilir. 

(Değişik 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 
 ğ) Zorunlu hallerde, imar planı gereği yapılacak yolların bu alandan geçecek olan 

kısımlarında sadece ulaşımla ilgili işlevlerine gerekli tedbirlerin alınması şartı ile izin 

verilebilir. Dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu ve benzeri tesisler yapılamaz. Mevcut akaryakıt 

istasyonları ve gaz dolum istasyonları ise TSE’nin ilgili standartlarına uygun hale getirilinceye 

kadar kapatılır. Standartlara uygun hale getirilen istasyonlarda akaryakıt ve gaz satışı dışında 

dinlenme tesisi, oto yıkama, bakım, yağ değişimi ve benzeri faaliyetlere izin verilmez. 

h) Güneş ve rüzgâr enerji santrali kurulmasına izin verilmez. 

(Eklenen 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 

ı) Bu alanda, akarsulara kullanım suyunu deşarj eden karada kurulu yeni su ürünleri 

yetiştiriciliği tesisi açılmasına izin verilmez. Mevcut tesislerde ilave kapasite artışına izin 

verilmez ve mevcut tesisler Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ndeki ilgili deşarj standartlarını 

sağlayacak şekilde arıtma yapmak zorundadır. 
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(Eklenen 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 
i) Hiçbir madencilik faaliyetine izin verilmez. 

(Eklenen 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 
j) Bu alan içinde bulunan Devlete, Belediyeye ve kamuya ait alanlar gerçek ve tüzel 

kişilere satılamaz veya devredilemez. 

  

Orta Mesafeli Koruma Alanı (1000-2000 m.) 

MADDE 8 - Orta mesafeli koruma alanı içme ve kullanma suyu rezervuarlarının kısa 

mesafeli koruma alanı sınırından itibaren 1 kilometre genişliğindeki şerittir. Söz konusu alan 

sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde, orta mesafeli koruma alanı havza sınırında 

son bulur. Bu alandaki koruma tedbirleri aşağıda belirtilmiştir;  

a) Bu alanda yeni sanayiye izin verilemez. Ancak çevre düzeni planı ve imar planına 

uygun yapılar ile kamu yararı olan okul, aile sağlığı merkezi, ibadethane, spor kompleksi vb. 

yapılara izin verilir.   

b) Kaynağın içme ve kullanma suyu kapsamına alındığı tarihten önce imar mevzuatına 

uygun olarak hazırlanmış uygulama imar planları ve plan hükümleri aynen geçerlidir. Ancak bu 

planlarda yoğunluk arttırıcı ve su kalitesini olumsuz etkileyecek plan değişikliği yapılamaz.   

c) Bu alanda yapılacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parsel 5000 m2 den küçük 

olamaz. Bu parsellerin tapu ve kadastro veya tapulama haritasında bulunan bir yola, yapılan 

ifrazdan sonra en az 25 metre cephesi bulunması mecburidir. 

ç) Bu alanda bulunan parsellerde sıhhi ve estetik mahzur bulunmadığı taktirde; parsel 

sathının % 5 inden fazla yer işgal etmemek, inşaat alanları toplamı 2 katta 250 m2’yi, saçak 

seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği yençok= 6.50 metreyi aşmamak, yola ve parsel sınırlarına 

5 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturmasına mahsus bağ veya sayfiye evleri 

yapılmasına izin verilebilir.  

d) Bu alanda ayrıca, yerleşik halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla entegre tesis 

niteliğinde olmayan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve 

silaj çukurları, arıhaneler ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılara, mahreç aldığı yola 10 

metreden, parsel hudutlarına 5 metreden fazla yaklaşmamak ve inşaat alanı kat sayısı % 40’ı ve 

yapı yüksekliği yençok = 6.50 metreyi geçmemek şartı ile DESKİ tarafından izin verilebilir.  

e) Bu alanda oluşan evsel nitelikli atıksular ile (d) bendinde belirtilen tesislerden 

kaynaklanan atıksular SKKY Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği’nde yer alan 

sulama suyu kriterlerine kadar arıtıldıktan sonra geri dönüşümlü olarak kullanılabilir. 

f) Bu alandaki madencilik faaliyetlerine 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında, 

kazanılmış haklar korunmak kaydıyla içme ve kullanma suyu rezervuarının maksimum su 

seviyesinden itibaren 1000-2000 metre mesafe genişliğindeki şeritte galeri usulü patlatma 

yapılmaması, atıksuların arıtılarak havza dışına çıkarılması şartıyla çevre ve insan sağlığına 

zarar vermeyeceği, bilimsel ve teknik rapora bağlı olarak belirlenen maden arama ve işletme 

faaliyetleri ile altyapı tesislerine DESKİ tarafından izin verilir. 

g) Bu alanda suni gübre ve tarım ilaçları kullanılamaz.  

ğ) Bu alanda hiçbir surette katı atık ve artıkların depolanmasına ve atılmasına izin 

verilemez. 

h) İmar planı gereği yapılacak yolların bu alandan geçirilecek kısımlarında sadece 

ulaşımla ilgili fonksiyonlarına izin verilir. Yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum 

istasyonlarına ve kimyasal madde depolarına, sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. 

Mevcut akaryakıt istasyonları ve gaz dolum istasyonları TSE’nin ilgili standartlarına uygun 

hale getirilinceye kadar kapatılır. Standartlara uygun hale getirilen istasyonlarda akaryakıt ve 

gaz satışı dışında dinlenme tesisi, oto yıkama, bakım, yağ değişimi ve benzeri faaliyetlere izin 

verilmez. 
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ı) Bu alandaki mevcut yapılardan ve imar uygulaması sonucu yapılacak yapılardan 

kaynaklanan atık sular, teknik ve ekonomik açıdan mümkün olması durumunda havza dışına 

çıkarılır veya Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait 

Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan sızdırmaz nitelikteki fosseptiklerde toplanarak 

atıksu altyapı tesisine verilir. 

(Eklenen 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 
i) Güneş ve rüzgâr enerji santrali kurulmasına Bakanlığın ilgili düzenleyici işlemlerinde 

yer alan hükümlerin sağlanması şartıyla ve DESKİ onayı ile izin verilebilir. 

(Eklenen 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 
j) Tarım alanlarında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolünde organik tarım 

faaliyetlerine veya iyi tarım uygulamalarına geçilmesi teşvik edilir. 

(Eklenen 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 
k) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolünde DESKİ izni alınmak şartı ile 

hayvancılık faaliyetlerine ve otlatmaya izin verilir. 

(Eklenen 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 
l) Bu alanda, akarsulara kullanım suyunu deşarj eden karada kurulu yeni su ürünleri 

yetiştiriciliği tesisi açılmasına izin verilmez. Mevcut tesislerde ilave kapasite artışına izin 

verilmez ve mevcut tesisler Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ndeki ilgili deşarj standartlarını 

sağlayacak şekilde arıtma yapmak zorundadır. 

 

Uzun Mesafeli Koruma Alanı (2000 – Havza Sınırı) 

MADDE 9 - İçme ve kullanma suyu rezervuarının yukarıda tanımlanan koruma 

alanlarının  dışında kalan su toplama havzasının tümü uzun mesafeli koruma alanıdır. Bu 

alanda aşağıda belirtilen tedbirler alınır. 

(Değişik 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 
a) Bu alanın, orta mesafeli koruma alanı sınırından itibaren yatay olarak 3 kilometre 

genişliğindeki kısmında tamamen kuru tipte çalışan, tehlikeli atık üretmeyen ve endüstriyel 

atıksu oluşturmayan sanayi kuruluşlarına izin verilebilir. Bu tesislerden kaynaklanacak katı atık 

ve hava emisyonunun rezervuarın kalitesini etkilemeyecek ölçüde ve şekilde uygun bertarafının 

sağlanması gerekir. Çöp depolama alanlarına ve bertaraf tesislerine izin verilmez. Bu alanda 

turizm ve iskâna 8. maddede belirlendiği şekilde izin verilir. 

Bu alanda madencilik faaliyetleri 3213 Sayılı Maden Kanunu’na göre yapılır.  

Bu alandaki faaliyetlerden oluşan atık suların; SKKY’de belirtilen ilgili sektörün alıcı 

ortama deşarj standartlarını sağlayarak havza dışına çıkartılması ya da geri dönüşüm olarak 

kullanılması zorunludur. 

b) (a) bendinde belirtilen alanın bittiği yerden itibaren su toplama havzasının sınırına 

kadar olan alandaki faaliyetlerden kaynaklanan atıksuların, SKKY Tablo 5’ten Tablo 21’e 

kadar olan deşarj standartlarını sağlayarak havza dışına çıkarılması veya geri dönüşümlü olarak 

kullanılması zorunludur. 

Bu alanda çöp depolama ve bertaraf alanları Bakanlığın uygun görüşü alınarak 

yapılabilir. 

Bu alanda madencilik faaliyetleri 3213 sayılı Maden Kanunu’na göre yapılır. 

c) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kontrolünde hayvancılık faaliyetlerine ve 

otlatmaya izin verilir. 

(Eklenen 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 
ç) Mevcut akaryakıt istasyonları ve gaz dolum istasyonları TSE’nin ilgili standartlarına 

uygun hale getirilinceye kadar kapatılır. Bu alanda TSE’nin ilgili standartlarına uygun olmak 

şartıyla yeni akaryakıt istasyonu kurulabilir. 

d) Mevcut yol güzergâhlarında bakım, onarım ve genişletme çalışmaları ile yeni karayolu 

yapımına su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde izin verilebilir. Karayolu 
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altyapılarının korunması maksadıyla ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi sanat yapıları 

yapılabilir. 

(Eklenen 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 
e) Tarım alanlarında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolünde organik 

tarım faaliyetlerine veya tarımsal faaliyetlerin İyi Tarım Uygulamaları Koduna uygun olarak 

yapılması teşvik edilir. 

(Eklenen 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 
f) Bu alanda, akarsulara kullanım suyunu deşarj eden karada kurulu yeni su ürünleri 

yetiştiriciliği tesisi açılmasına ve mevcut tesislerde ilave kapasite artışına, Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği’ndeki ilgili deşarj standartlarını sağlayacak şekilde arıtma yapmak şartıyla izin 

verilebilir.  

 

Yeraltı Suyu Koruma Alanlarında Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Yöntemler 

(Değişik 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 

MADDE 10 –Bu yönetmeliğin ekinde yer alan Denizli ili sınırları içerisindeki içme suyu 

maksatlı mevcut ve yeni işletmeye alınacak kaynak ve kuyuların koruma alanlarında aşağıdaki 

hükümler geçerlidir.  

Yeraltı suyu hangi sınıftan olursa olsun, kalitesinde meydana gelen değişiklik ve 

bozulmalarda, kirletici kaynak belirlenir ve kirleticilere 2872 sayılı Çevre Kanunun 20, 21, 23 

ve 24. maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanmak üzere Valiliğe bildirilir. 

(Değişik14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 

Yeraltısuyu Mutlak Koruma Alanı 

MADDE 11 - Yeraltısuyu işletme alanları ve su kaynaklarında; kaynak veya kuyunun 

hidrojeolojik, jeolojik, hidrolojik ve coğrafik durumuna göre İdare tarafından 

yapılmış/yaptırılmış bilimsel çalışmalarla belirlenmiş su kaynağı veya kuyunun yakın çevresi 

Yeraltısuyu Mutlak Koruma Alanı olarak belirlenir.  

a) Bu alanda sadece DESKİ tarafından yapılacak yeraltı suyu işletme tesislerinin 

bulunmasına, yenilerinin inşasına ve çalışmasına müsaade edilir.  

b) Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve tellerin üzerine bölgenin su havzası 

koruma alanı olduğunu belirten yazılı tabelalar asılır.  

c) Bu alanda mevcut meskenler dondurularak, yeni her türlü yapının yapılmasına izin 

verilmez. Bölgedeki mevcut yapılarda üretilen atıksular, bölgedeki kanalizasyon sistemi 

tamamlanıncaya kadar, vidanjörlerle DESKİ’nin uygun gördüğü alana taşınır.  

ç) Bu alanda ilave olarak Birinci ve İkinci Derece Koruma Alanında uygulanan tedbirler 

de aynen uygulanır.  

d) Bu alanda, hayvancılık faaliyetlerine yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı 

ile izin verilir. Halkın zati ihtiyacını karşılayacak hayvan sayısına göre Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı’nın kontrolünde otlatmaya izin verilir.  

e) İçme ve kullanma suyu temin edilen yeraltı sularının alındığı kuyu, pınar ve 

infiltrasyon galerilerinin toplu içme suyu temini amacıyla kullanılanların, 50 metreden daha 

yakın mesafelerde hiçbir yapıya, katı ve sıvı atık boşaltımına ve geçişe izin verilemez. Bu 

koruma tedbirini uygulayabilmek için yeraltı suyu kaynağının 50 metre çevresi dikenli tel ile 

çevrilir.   

f) Bu alanda, hiçbir faaliyete (sanayi, turizm, madencilik) izin verilmez.  

 

(Değişik14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 

Yeraltısuyu Birinci Derece Koruma Alanı 

MADDE 12 -  

a) Bu alanda, 26/11/2005 tarihli ve 26005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli 

Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 
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listelerinde yer alan maddeleri ihtiva eden atık suların, arıtılmış dahi olsa YAS kütlelerine 

doğrudan ve dolaylı deşarjı yasaktır. 

b) Katı atık depolama sahası inşa edilemez. Eskiden inşa edilmiş çöp alanları en kısa 

sürede ıslah edilerek terk edilir.  

c) Metalurji tesisi, Nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen, radyoaktif atığı 

olan fabrika kurulamaz.  

ç) Yeni mezarlıklar inşa edilemez.  

d) Mezbaha, entegre et tesisi, rendering tesisi kurulamaz.  

e) Birinci Derece Koruma Alanı olarak ilan edilmiş bölgelerde Jeotermal faaliyetler, 

madencilik faaliyetleri, kum-çakıl alınması ile ilgili DESKİ görüşü alınması zorunludur.  

f) Yeraltına hiçbir şekilde (kuyu açarak, yüzeyde göllendirerek, fosseptik çukuru vb.) 

atık su deşarjı yapılamaz. Atık su deşarjı amaçlı daha önce açılmış olan kuyular kapatılır.  

g) Bu alanda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimleri tarafından izin 

verilenler dışında hiçbir tarımsal ilaç, kimyasal madde ve gübre kullanılamaz. Kimyasal 

ilaçların ambalajları tehlikeli atık kapsamında değerlendirilerek bertarafı sağlanır. Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilen gübre, kimyasal madde ve tarımsal ilaçlar 

kullanımı ile ilgili ise kullanıcılar gerekli izleme ve raporlama çalışmalarını yapmak 

zorundadır.  

ğ) Bu alanda ilave olarak İkinci Derece Koruma Alanında uygulanan koruma tedbirleri 

de uygulanır.  

h) Sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. Her türlü katı – sıvı atık ve artıkların 

depolanmasına ve atılmasına izin verilemez.  

ı) Bu alanda, yeni Organize Sanayi Bölgesi alanına izin verilmez. 

 

(Değişik14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 

Yeraltısuyu İkinci Derece Koruma Alanı  

MADDE 13 -  

a) Bu alanda, 26/11/2005 tarihli ve 26005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli 

Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 

listelerinde yer alan maddeleri ihtiva eden atık suların arıtılmış dahi olsa YAS kütlelerine 

doğrudan ve dolaylı deşarjı yasaktır. 

b) Nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen, radyoaktif atığı olan fabrikalar, 

kimyasal atığı olan deri işleme fabrikaları, rendering tesisi olan et kombine tesisleri kurulamaz.  

c) Metalurji tesisi, petrokimya tesisi ve petrol rafinerisi kurulamaz.  

ç) Yeni mezarlıklar inşa edilemez.  

d) Yeraltına hiçbir şekilde (kuyu açarak, yüzeyde göllendirerek, fosseptik çukuru v.b) 

atık su deşarjı yapılamaz. Ancak, kapalı havzalarda arıtma prosesinden geçirilen evsel atık sular 

DESKİ’nin uygun göreceği şekilde rehabilite edilerek deşarj edilebilir.  

e) Bu alanda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimleri tarafından izin 

verilenler dışında hiçbir tarımsal ilaç, kimyasal madde ve gübre kullanılamaz. Kimyasal 

ilaçların ambalajları tehlikeli atık kapsamında değerlendirilerek bertarafı sağlanır.  

f) Endüstriyel tesislerde üretilen proses dışı sular yeraltına verilemez.  

g) Atıksularla veya yağmur suları ile çözünerek yeraltı suyuna taşınabilecek nitelikteki 

maddeler yeraltı suyu besleme havzası içerisinde zeminde doğrudan depolanamaz. 

ğ) Yeraltı sularının kirlenmemesi için tedbir almak amacıyla her türlü kimyasal madde, 

proses ve arıtma çamurları ve çöp çürütme tankları özel atıklar ve benzeri maddelerin depolama 

tankları sızdırmaz nitelikli olarak yapılır.  

h) Tehlikeli maddelerin kullanıldığı faaliyetler sırasında, kaza ihtimali göz önüne 

alınarak, yeraltı suyu kirlenmesine engel olacak tedbirler alınır.  
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ı) Sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. Her türlü katı – sıvı atık ve artıkların 

depolanmasına ve atılmasına izin verilemez.  

i) Bu alanda, yeni Organize Sanayi Bölgesi alanına izin verilmez. 

 
Dereler 

(Değişik 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 

MADDE 14 - İçme ve kullanma suyu temin edilen rezervuarları besleyen ve içme suyu 

kaynağına önemli miktarda su taşıyan ve su toplama havzasında DESKİ sorumluluk sınırı 

içerisinde bulunan tüm dereler ile bunun dışında havzaya akan bütün dereler, derelerin sağ ve 

sol sahil kıyı çizgisinden itibaren DSİ’den alınacak görüş esas alınmak üzere belirlenecek 

alanlar,  DESKİ tarafından yönetmeliğin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13’üncü maddelerindeki 

koruma önlemleri dikkate alınarak koruma altına alınır. Ayrıca tüm dereler için “Dere Yatakları 

ve Taşkınlar” hakkında 2006/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi bu yönetmeliğin eki olarak 

değerlendirilir. 

 

Ceza Yaptırımları 

MADDE 15 - Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak bu 

yönetmelikte yer alan hüküm ve yasaklara aykırı eylem ve durumların saptanması halinde, 

DESKİ Genel Müdürlüğünce aşağıdaki işlemler yapılır. 

a) En az iki DESKİ görevlisi tarafından tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, Yönetmelikte 

hüküm ve yasaklara aykırı durum ve eylemin nitelik, nicelik ve kapsamı ile bu eylem ya da 

durumdan sorumlu tutulabilecek gerçek ya da tüzel kişilerin kimliği ile ilgili bilgiler gösterilir. 

Tutanağın hazırlanmasında, mümkün olduğu takdirde sorumlu tutulabilecek kişi veya temsilcisi 

ile yerel kolluk örgütünün bir görevlisi de hazır bulundurulur. 

b) DESKİ Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde ilgilileri çağırır dinler ve tutanağı 

inceleyip değerlendirerek Yönetmelik hükümlerine aykırı eylem veya durumun, Türk Ceza 

Kanunu kapsamında giren bir suç oluşturduğu sonucuna varırsa, bu suç hakkında gerekli 

kovuşturmanın yapılması için tutanağı, kendi mütalaası ile birlikte ilgili Cumhuriyet 

Başsavcılığına gönderir. 

c) Genel Müdürlük, yaptığı inceleme ve değerlendirmede tutanakta belirtilen eylem ve 

durumun, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak yapılmış düzenlemelere göre idari 

nitelikte ceza verilmesini gerektiren bir eylem yahut durum olduğu sonucuna varırsa, 

sorumlular hakkında Çevre Kanununun 20, 21, 23'ncü maddelerinde öngörülen cezaların tertip 

edilmesi için tutanağın kendi görüşünü de içeren bir istek yazısı ile Çevre Kanununun 

24.maddesinde anılan ilgili mülki amirliğe gönderir. 

ç)  Yetkili makamların ceza kovuşturması ve ceza tertibi ile ilgili işlemleri, DESKİ 

Genel Müdürlüğünce sürekli olarak izlenir ve Genel Müdürlükçe uygun görülen hallerde, 

yargılama aşamasında DESKİ'nin davaya müdahil sıfatı ile katılması sağlanır. 

d) Aykırı eylem ve işlemleri durumuna göre bir defaya mahsus olmak üzere bir yılı 

aşmamak koşuluyla süre verilebilir. Süre sonunda ihlal giderilmezse faaliyetin kısmen veya 

tamamen, süreli veya süresiz durdurulmasına karar verilir. 

e) Yönetmelik hükümlerini ihlal eden yapı ve tesislerden uygun hale getirilebilecek 

olanların en çok bir ay süre içerisinde uygun hale getirilmesi istenir. Uygun hale 

getirilemeyecek nitelikte olanlar ile verilen sürede ihlal giderilmeyen yapı ve tesisleri yıkımına 

karar verilir. DESKİ tarafından yıkılır ya da yıktırılır. 

f) DESKİ’ye ait her türlü menkul ve gayrimenkul mallar 2560 sayılı kanunun 27. 

maddesi gereğince kamu malı sayılıp, bu mallara verilen zararlardan dolayı TCK’nın ilgili 

gereğince gerekli işlemler yapılır. 

g) DESKİ’ye zarar verilen hallerde zararın tazmini için gerekli kanuni işlemler yapılır. 

Ayrıca 2560 sayılı İSKİ kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince para cezası uygulanır. 



12 / 13 

 

 

Önlemler  

MADDE 16 - Su kaynaklarının kirlenmeye Karşı korunmasıyla ilgili olarak bu 

Yönetmelikte ve diğer mevzuatta yer alan hüküm ve yasaklar ile bunlara dayanarak DESKİ 

tarafından alınmış karar ve önlemlere aykırı durum ve eylemlerin saptanması halinde DESKİ 

Genel Müdürlüğünce aşağıdaki işlemler yapılır. 

a) Yüzeysel veya yeraltı su kaynağının kirlenmesine neden olan yada böyle bir sonucun 

doğmasına yol açma tehlikesi arz eden eylemlerin yada faaliyetlerin tespiti halinde, bu 

faaliyetlerin veya eylemlerin durdurulması, engellenmesi yada ortadan kaldırılması için gerekli 

önlemlerin alınması, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yahut ilgili Belediye Başkanlığına bağlı 

Belediye Zabıta Müdürlüğünden talep edilir. 

1) Doğrudan içme ve kullanma suyu kaynağı veya şebekesini kirleten eylem ve 

faaliyetler ile havzadaki koruma alanlarında yapılması bu yönetmelik hükümleri uyarınca 

yasaklanmış olan eylem ve faaliyetler, su kaynağının kirlenmesine neden olan veya böyle bir 

sonucun doğmasına yol açma tehlikesi arz eden eylem ve faaliyetler sayılır. 

b) Yönetmelik hükümleri uyarınca koruma alanlarında inşası yasaklanmış binalar ile her 

çeşit tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, yapılması sürenlerin yapımının durdurulması 

ve mühürlenmesi yetki alanına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığından veya ilgili Belediye 

Başkanlığından talep edilir. 

c) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılmış Yönetmeliklerde su 

kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak konmuş bulunan yasak ve hükümlere 

aykırı eylem ve faaliyetlerin tutanakla tespiti yapılan hususlar Çevre Kanunu çerçevesinde idari 

yaptırımın tutanakla birlikte Valiliğe bildirilir. 

 

Uygulama Esasları 

MADDE 17 - Kirlenmeye karşı koruma önlemlerinin alınması ile yukarıdaki 15. ve 16.  

maddede yazılı hükümlerin uygulanmasında aşağıda ki esaslara uyulur. 

a) Belediye Zabıta Müdürlüklerinden doğrudan istenen durdurma, engelleme ve ortadan 

kaldırma önlemlerine başvurma talepleri bakımından, DESKİ Genel Müdürlüğü 2560 sayılı 

kanunun 2/d maddesi uyarınca, Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin ilgili maddesinde 

anılan yetkili Belediye organı sayılır. Bu tür talebi alan Zabıta Müdürlüğü, gereken önlemin 

alınmasında gecikmeye neden olmayacak surette DESKİ'nin önlem istemi hakkında, Belediye 

Başkanına da bilgi verir. 

b) DESKİ tarafından talep edilen içme ve kullanma suyu kaynaklarının korunması ile 

ilgili önlemlerin alınmasına ilişkin iş ve işlemler bakımından Belediye Zabıta Müdürlüğünün 

yetki alanı, 831 sayılı Kanun ile 2560 sayılı Kanunun l. maddesi uyarınca belirlenen alandır. 

c) Ayrıca Yönetmelik hükümlerine göre inşası yasaklanmış binalar ile diğer tesisat ve 

muhdesatın yapımının önlenmesi, durdurulması ve mühürlenmesinde, 3194 sayılı kanunun 

kanunda verilen hükümler saklıdır. 

ç) Yönetmelik EK-5’de kullanılan tablo 10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği EK-5 Tablo 2’den alıntılanarak 

kullanılmıştır. İlgili yönetmelik değiştiği taktirde güncel yönetmelik şartları ve tabloları geçerli 

olacaktır. 

 

Harcama ve Diğer Giderlerin Tahsili 

MADDE 18 - Su kaynaklarının korunmasına ilişkin hüküm ve yasaklara aykırı 

davranışların önlenmesi, meydana gelen zararların giderilmesi ve her çeşit yapılaşmanın 

ortadan kaldırılması için DESKİ Genel Müdürlüğünce yapılan harcamalar ve diğer giderlerin 

6183 sayılı Kanuna göre tahsilinde, aşağıdaki hükümler uygulanır. 
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a) Harcama, gider ve zararların belgeye bağlanmış tutarı bir tutanağa geçirilerek, 

tahsilatı yapacak yetkili daireye gönderilerek, gerekli kovuşturmanın başlanması talep edilir. 

b) Kovuşturma aşamaları, DESKİ görevlilerince sürekli olarak izlenir ve ilgili dairece 

talep edilmesi halinde, tahsilâtı yapacak yetkililere her türlü yardım sağlanır. 

c) Tahsil edilen paralar DESKİ hesabına gelir yazılır. 

 

İlgili Yönetmelik 

(Değişik 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 

MADDE 19 - Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlarda “Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği”, “İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik”, 

“Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği”, “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı 

Korunması Hakkında Yönetmelik”, “İçme Suyu Temin Edilen Akifer Ve Kaynakların 

Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” ve hükümleri ile ilgili diğer kanun, 

yönetmelik ve tebliğler geçerlidir. 

 

(Değişik 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 
GEÇİCİ MADDE 1-  Bu yönetmelikte belirlenen koruma alanları ve koruma esasları 

her havzaya özgü içme-kullanma suyu koruma planı hazırlanıncaya kadar geçerlidir. 

 

 (Değişik 14.05.2018 tarihli ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile) 

Yürürlük  
MADDE 20 - Bu Yönetmelik, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görüşünün alınmasına 

müteakip Genel Kurulun (Büyükşehir Belediye Meclisi) kabulü ve Genel Müdürlüğün 

(www.deski.gov.tr) web sitesinde yayımlanması ile yürürlüğe girer.    

   

Yürütme  
MADDE 21 - Bu yönetmelik hükümlerini Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) 

Genel Müdürü yürütür. 

 

 

 

http://www.deski.gov.tr/

