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TEBLİĞ

Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğünden:

İÇME SUYU TEMİN EDİLEN AKİFER VE KAYNAKLARIN KORUMA

ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, �çme suyu tem�n ed�len ak�fer ve kaynakların n�tel�k ve n�cel�k olarak
mevcut durumunun korunması, k�rlenmes�n�n ve bozulmasının önlenmes� �ç�n koruma alanlarının bel�rlenmes�d�r.

(2) Bu Tebl�ğ, 3/6/2007 tar�hl� ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal M�nerall� Sular Kanununa konu
olan sular dışındak� tüm �çme suyu tem�n ed�len ak�fer ve kaynakları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 16/12/1960 tar�hl� ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun ve 7/4/2012 tar�hl�
ve 28257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeraltı Sularının K�rlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında
Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar, İlkeler, İçme Suyu Tem�n Ed�len Ak�fer ve Kaynakların F�z�k� ve

Tekn�k Özell�kler�n�n Bel�rlenmes�

Tanımlar

MADDE 3 – (1)  Bu Tebl�ğ�n uygulanmasında;

a) Ak�fer: Yeterl� m�ktarda yeraltı suyu akışına ya da �çerd�ğ� yeraltı suyunun kullanılmasına �z�n veren
gözenekl�l�k ve geç�rgenl�ğe sah�p l�toloj�k b�r�mler�,

b) Atık: Her türlü üret�m ve tüket�m faal�yetler� sonunda f�z�k�, k�myev�, bakter�yoloj�k ve radyoakt�f
özell�kler� �le karıştıkları alıcı ortamların doğal b�leş�m ve özell�kler�n�n değ�şmes�ne yol açarak zararlara neden olan
ve ortamın kullanım potans�yel�n� etk�leyen katı, sıvı veya gaz hal�ndek� maddeler�,

c) Bakanlık: Orman ve Su İşler� Bakanlığını,

ç) Beslen�m alanı: Ak�fere suyun g�rd�ğ� alanı,

d) Boşalım alanı: Ak�ferdek� yeraltı suyunun doğal olarak akarsu, bataklık, göl ve den�z g�b� su kütleler�ne
gen�ş b�r yüzey boyunca boşaldığı alanı,

e) Depolama katsayısı (S): Ak�ferden alındığında veya ak�fere ver�ld�ğ�nde ak�fer�n b�r�m kes�t alanındak�
yükte (su sev�yes�nde veya p�yezometr�k sev�yede), bu kes�t alanına d�k yönde b�r�m değ�ş�kl�k (düşüm veya
yüksel�m) yapan su m�ktarını,

f) Drenaj (Yağış) alanı:Yüzey akışını b�r akarsuyun aynı çıkış noktasına gönderen bölgey�,

g) DSİ: Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğünü,

ğ) H�drol�k eğ�m (�): Yeraltı suyu akım yönünde b�r�m mesafedek� h�drol�k yük azalmasını,

h) H�drol�k �letkenl�k (K): B�r�m h�drol�k eğ�m altında, akıma d�k b�r�m kes�tten b�r�m zamanda geçen su
m�ktarını (m/gün),

ı) İlet�ml�l�k (Transm�s�b�l�te) (T): B�r ak�fer�n tüm doygun kalınlığı boyunca, b�r�m gen�şl�ktek� kes�t�nden,

b�r�m zamanda, b�r�m h�drol�k eğ�m altında geçen su m�ktarını m2/gün (m3/gün/m),

�) Kaynak: Yeraltı suyunun, yeryüzüne tab�� hal�yle çıkış yer�n�,



j) K�rlenme: Suların, çeş�tl� maksatlar �ç�n bel�rt�lm�ş olan standartların dışına çıkarak �sten�len n�tel�kler�n�
kaybetmes�n�,

k) K�rlet�c�: K�rlenmeye sebep olan doğal ve yapay f�z�k� faktörler �le radyoakt�f, k�myev� ve b�yok�myev�
maddeler�,

l) Koruma alanı: Yeraltı suyu kal�tes�n�n yüzey k�rlenmeler�ne karşı korunması �ç�n gerekl� tedb�rler�n alındığı
alanı,

m) Mutlak koruma alanı (yeraltı suyu �şletme alanları ve su kaynakları): Kaynak veya kuyunun h�drojeoloj�k,
jeoloj�k, h�droloj�k ve coğraf�k durumuna göre DSİ tarafından yapılmış/yaptırılmış b�l�msel çalışmalarla bel�rlenm�ş su
kaynağının veya kuyunun yakın çevres�n�,

n) Yeraltı suyu: Yeraltında bulunan durgun veya hareket hal�ndek� suları,

o) Yeraltı suyu �şletme rezerv�: Herhang� b�r ak�ferden ekonom�k şartlar, tekn�k �mkanlar, su kal�tes�, ak�fer
kalınlığı ve yayılım alanı şartlarına bağlı olarak çek�len emn�yetl� su m�ktarını,

ö) Yeraltı suyu �şletme tes�s�: Ak�ferden yeraltı suyu tem�n� gayes� �le �nşa ed�len kuyu (sondaj kuyusu,  keson
ve benzer�),  kollektör kuyu, galer�, dren, kaptaj ve benzer� su alma yapısını,

�fade eder.

İlkeler

MADDE 4 – (1) İçme suyu olarak yeraltı suyu tem�n ed�len kuyu, kaynak, kaptaj, tünel, galer� ve benzer�
yapılar, 17/2/2005 tar�hl� ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan� Tüket�m Amaçlı Sular Hakkında
Yönetmel�k ve Yeraltı Sularının K�rlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmel�k hükümler�
gereğ�nce korunur.

(2) Kuyu, kaynak, kaptaj, tünel, galer� ve benzer� su noktası ve su yapısı �ç�n koruma alanları DSİ tarafından
bel�rlen�r, koruma şartları ve sınırları �le b�rl�kte Resmî Gazete’de �lan ed�l�r.  Bel�rlenen koruma alanlarının envanter�
tutulur.

(3) Yıllık ortalama deb�s� 50 l/s ve üzer�nde olan kaynaklar �ç�n mutlak, b�r�nc� ve �k�nc� derece koruma
alanları �lan ed�l�r.

(4) Yıllık ortalama deb�s� 50 l/s n�n altında olan kaynaklar �ç�n mutlak koruma alanı �lan ed�l�r. Mutlak koruma
alanı dışındak� faal�yetler �ç�n �lave tedb�rler gerekl� görülürse DSİ tarafından bel�rlen�r.

(5) İçme suyu tem�n ed�len, akarsu yataklarının bulunduğu vad�lerdek� ak�ferlerde, açılan kuyular �ç�n mutlak
koruma alanı �lan ed�l�r. Mutlak koruma alanı dışındak� faal�yetler �ç�n �lave tedb�rler gerekl� görülürse DSİ tarafından
bel�rlen�r.

İçme suyu tem�n ed�len ak�fer ve kaynakların f�z�k� ve tekn�k özell�kler�n�n bel�rlenmes�

MADDE 5 – (1) Kaynak veya yeraltı suyu çek�m� yapılan ak�fer sahalarının h�drojeoloj�k ve su kal�te
özell�kler� bel�rlen�r.  Bu kapsamda ak�fer�n ve kaynağın beslenme alanı ve beslenme şartları, yeraltı suyunun akım
yönü ve hızı,  ak�ferdek� geç�ş süres�, ak�fer�n h�drol�k �letkenl�k, �let�ml�l�k ve depolama katsayısı, kaynağın boşalım
katsayısı �le yeraltı suyu b�lançosu ve �şletme rezerv� hesaplanır. Eş yeraltı suyu sev�ye eğr�ler� ç�z�lerek ak�fer�n
beslen�m-boşalım �l�şk�s� göster�l�r.

(2) İnsan� Tüket�m Amaçlı Sular Hakkında Yönetmel�k hükümler� gereğ�nce,  k�rlenme bel�rt�ler� görülen
ak�ferlerdek� gözlem kuyularından ve kaynaklardan her ay, k�rlenme bel�rt�s� görülmeyenlerden �se genell�kle su
sev�yes�n�n yüksek olduğu Mart veya N�san ayları �le düşük olduğu Ek�m veya Kasım aylarında olmak üzere yılda �k�
defa su numunes� alınır ve gerekl� anal�zler yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İçme Suyu Tem�n Ed�len Ak�fer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Bel�rlenmes�

İçme suyu tem�n ed�len ak�fer ve kaynakların koruma alanlarının bel�rlenmes�

MADDE 6 – (1) Koruma alanlarının sınırları, ak�fer�n çeş�d�ne, h�drol�k �letkenl�k katsayısına (K), �let�ml�l�k
katsayısına (T), poroz�te katsayısına (n), h�drol�k eğ�me (�), depolama katsayısına (S), yeraltı suyu sev�yes� der�nl�ğ�ne,
negat�f sınır şartlarına, jeoloj�k yapı ve topografya g�b� faktörlere bağlı olarak bel�rlen�r. Koruma alanlarının tesp�t�
sırasında ak�fer�n h�drojeoloj�k özell�kler�n� bel�rlemek �ç�n yeterl� kuyu g�b� tes�sler�n bulunmaması hal�nde, uygun
yerlerde yeterl� der�nl�k ve sayıda su sondaj veya araştırma kuyuları açılarak ak�ferle �lg�l� gerekl� değerlend�rmeler
yapılır.



(2) İçme suyu tem�n ed�len yeraltı suyu �şletme tes�s�n�n koruma alanları önem dereceler�ne ve bel�rlenen
şartlara göre en fazla üçe  ayrılır.

Mutlak koruma alanı

MADDE 7 – (1) Mutlak koruma alanının çevres� 50 (ell�) metre d�kenl� tel, duvar g�b� engeller �le çevr�l�r, bu
alan �çme suyunun tem�n ed�ld�ğ� �dare veya �dareler tarafından kamulaştırılarak emn�yete alınır ve tapu kaydına
koruma alanı olarak �şlen�r.

(2) İçme suyu tem�n� maksadıyla kullanılan kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galer� ve benzer� yapıların
korunması maksadıyla;

a) Mutlak koruma alanı 50 (ell�)  metreden daha yakın mesafede h�çb�r yapıya ve faal�yete �z�n ver�lmez.
Başka h�çb�r maksat �ç�n kullanılmaz.

b) Bu koruma tedb�r�n� uygulayab�lmek �ç�n yeraltı suyu kaynağının 50 (ell�)  metre çevres�ne gerekl� uyarı
tabelaları konur.

c) Yalnız yeraltı suyu �şletme tes�s�n�n bulunmasına ve çalışmasına müsaade ed�l�r.

B�r�nc� derece koruma alanı

MADDE 8 – (1) B�r�nc� derece koruma alanı,  beslenme alanı yüzey�nden ak�fere süzülen suyun yeraltı suyu
�şletme tes�s�ne ulaşıncaya kadar 50 (ell�) günde kat etmes� gereken yola eş�t mesafen�n sınırı �le mutlak koruma alanı
sınırı arasında kalan bölged�r.

(2) Ağır metal ve zeh�rl� maddeler, radyoakt�f maddeler, z�ra� mücadele ve korunmada kullanılan k�myasal
maddeler, b�tümlü maddeler ve deterjanlar g�b� çeş�tl� k�rlet�c�ler yeraltında çok uzun süre kalsalar b�le zararlı
etk�ler�n� genelde kaybetmezler. Bu t�p k�rlet�c�ler�n olduğu bölgelerde yapılacak çalışmalarla genel koruma
tedb�rler�ne �lave olarak özel şartlar bel�rlen�r.

(3) Bu alanda koruma alanı �lanından önce mevcut olan yapılarda b�r�nc� derece koruma alanı şartları
sağlanmalıdır.

(4) Bu alana a�t yasaklar EK-1’de ver�lm�şt�r.

(5) Gerekl� görülmes� hal�nde bu alanın dışında �k�nc� derece koruma alanı bel�rlen�r.

(6) Gerekl� görülmes� hal�nde EK-1’de 1 �nc� ve 2 nc� derece koruma alanlarına a�t yasaklara �lave yasaklar
uygulanır.

İk�nc� derece koruma alanı

MADDE 9 – (1) İk�nc� derece koruma alanı, b�r�nc� derece koruma alanının dış sınırından başlayarak
kaynağın beslenme alanı sınırı, ak�fer�n sınırı göz önüne alınarak bel�rlen�r. İk�nc� derece koruma alanı en fazla yüzey
suyu drenaj alanına kadar uzatılab�l�r. Yan havzadan beslen�m olması durumunda �se, beslen�m� sağlayan ak�fer
koruma alanına dah�l ed�leb�l�r.

(2) İk�nc� derece koruma alanı dış sınırı, yüzey suyu drenaj alanı �le bel�rlenemed�ğ� durumda, aşağıdak�
formül kullanılır.

        Q

L= ——

        Tx�

L=Kaynağın �k�nc� derece alan dış sınırına olan mesafes�; m

T=Ak�fer�n �let�ml�l�k (transm�ss�b�l�te) katsayısı; m /gün

Q=Yeraltı suyu �şletme deb�s�; m /gün

�=H�drol�k eğ�m; m/m

(3) Bu alana a�t yasaklar EK-1’de ver�lm�şt�r.

(4) Gerekl� görülmes� hal�nde EK-1’de 1 �nc� ve 2 nc� derece koruma alanlarına a�t yasaklara �lave yasaklar
uygulanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Özel Şartlar

Karst�k, çatlaklı ve kırıklı ak�ferler �le kaynakların bulunduğu sahalarda koruma alanlarının
bel�rlenmes�

MADDE 10 – (1) Karst�k, çatlaklı ve kırıklı ak�ferlerde  yeraltı suyu dolaşımı, genell�kle geç�r�ml�l�k
konusunda büyük değ�ş�mler göster�r. Bu tür araz�lerde yeraltı suyu akımı yüksek hızla karakter�ze ed�l�r.  Bu tür
ak�ferlerde k�rlenme potans�yel� genell�kle yüksekt�r. Tüm karst�k ve çatlaklı kırıklı ak�ferde, yeraltı suları
h�drojeoloj�k olarak yüzey �le temas hal�nde olduğundan, bu temasın f�z�ksel özell�kler� k�rlenme potans�yel�n�n
dereces�n� de ortaya koyar. Karst�k s�stemdek� k�rlenme potans�yel� değerlend�r�l�rken aşağıdak� faktörler göz önüne
alınmalıdır.

a) Karst�k ak�fer üzer�ndek� örtü tabakasının kalınlığı,

b) Karst�k ak�fere süzülme t�p� (alansal ya da noktasal veya �k�s� b�rden),

c) Karst�k ak�ferdek� yeraltısuyu dolaşımı (yersel ya da yaygın dolaşım).

(2) Mutlak koruma alanı: Karst kaynakları �ç�n kaynak çıkış yer� veya su sondaj kuyularından çek�m yapılan
sahanın yeraltı suyu akış yönünde kaynağı besleyen karst ak�fer�n�n özell�ğ�ne göre 50 �le 100 metre arasında
bel�rlen�r.

(3) B�r�nc� derece koruma alanı: Karst�k ak�ferdek� yeraltı suyunun boşalım noktasına en az 10 günde ulaşan
bölgey� kapsar. Bu alanda bulunan ve noktasal olarak yüzey veya yağış suyunu yeraltı suyuna d�rekt �leten düdenler 
(suyutan) �ç�n mutlak koruma alanı tedb�rler� uygulanır.

(4) İk�nc� derece koruma alanı: Bu alan 1 �nc� derece koruma alanı �le beslen�m alanının topoğraf�k yüzey suyu
bölüm hattı veya yeraltı suyu akım yönünün değ�şt�ğ� tal� yüzey suyu bölüm hattı arasında kalan bölged�r. Bu alanda
bulunan ve noktasal olarak yüzey veya yağış suyunu yeraltı suyuna d�rekt �leten düdenler  (suyutan) �ç�n mutlak
koruma alanı tedb�rler� uygulanır.

(5) Bu alana a�t yasaklar EK-1’de ver�lm�şt�r.

(6) Gerekl� görülmes� hal�nde EK-1’de bel�rt�len 1 �nc� ve 2 nc� derece koruma alanlarına a�t yasaklara �lave
yasaklar uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� DSİ Genel Müdürü yürütür.
 
 

Ek� �ç�n tıklayınız.
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/10/20121010-32-1.doc

