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Madde 0004:
Mutlak Koruma Alanı (0-300 m)
Mutlak koruma alanı içinde içme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su
kaynaklarının kirlenmesine sebep olacak hiçbir faaliyet yapılamaz.
Mutlak Koruma Alanı içinde kalan yerler bir program dahilinde ASKİ Genel Müdürlüğü'nce
kamulaştırılır.
Bu mutlak koruma alanları ağaçlandırılır. Gerekli görülen yerler çitle çevrilir.
Çöp, moloz, çamur gibi atıkların mutlak koruma alanı ve yüzeysel su kaynaklarına
dökülmesine izin verilemez.
Kazı yapılmasına, maden ocağı açılmasına ve işletilmesine izin verilemez.
Bu alan içerisinde tabii gübrelerin açıkta toplanmasına ve sıvı ile katı yakıt depoları tesisine
izin verilemez.
Göl içinde yüzmek, ayrılmış alanlar dışında piknik yapmak ve sportif faaliyetler için kürek ve
yelken ile hareket eden vasıtalar kulanmak şartıyla ASKİ'ce uygun görülen yerlerde izin
verilebilir.
Mutlak koruma alanı içinde turistik tesis, iskan, konut, endüstri depolama ve benzeri
kullanımlar amacıyla hiçbir türlü yapı yapılmasına izin verilmesine yönetlik olumlu görüş
verilemez.
Bu alanlar içinde mevcut konut, turistik ve depolama tesisleri ile endüstri kuruluşları
kamulaştırılıncaya kadar atıklarını sızdırmasız atık su depolama tankında toplarlar. Bu atık
sular atık suların kanalizasyon şebekesine deşarj yönetmeliği esaslarına göre bu alandan
uzaklaştırılır.
Bu alanda hayvancılığa ve tarıma hiçbir şekilde izin verilemez. Bu alanda yerler
kamulaştırılıncaya kadar mevcut tarım faaliyetlerine sulu ziraat olmaksızın sun'i gübre,
ilaçlama, kullanılmaksızın geçici olarak izin verilebilir. Mevcut hayvancılık tesisleri de 9.
maddedeki tasfiye esaslarına tabidir.
Kısa Mesafeli Koruma Alanı (300-1000 m)

Bu alanda (A) fıkrasındaki mutlak koruma alanına ait 4.5.6.8.9 ve 10. bent hükümleri
geçerlidir.
Orta Mesafeli Koruma Alanı (1000-2000 m)
Bu alanda (A) fıkrasındaki mutlak koruma alanına ait 4,5,6. bentleri uygulanır.
Bu alanda içerisinde endüstri kuruluşlarına, hayvancılık tesislerine her türlü depolama
tesislerine ve toplu konutlara izin verilemez.
Bu alanda kırsal nüfusun ihtiyacına cevap verecek toplu olmamak kaydıyla taban alanı katsayı
%5 ve en fazla 2 kata müsaadeli bireysel konutlar, otel, motel gibi turizm tesisleri, gazino,
lokanta gibi günü birlik tesisler, kimyevi, patlayıcı parlayıcı, yanıcı ve yakıcı maddelerin
depolanabileceği kapalı depolama tesislerine yönelik olumlu görüş verilebilir.
Bu alanda sulu tarım yapılmaksızın kalıcı ve zehirli tarım ilacı kullanmamak şartıyla tarım
ilaçları ve sun'i gübre kullanılmak suretiyle tarım faaliyetlerine müsaade edilir.
Bu alanda içerisinde aile işletmesi büyüklüğündeki hayvancılk faaliyetleri yapılabilir.
Bu alanda bulunan mevcut konutlar, turistik tesisler, endüstri kuruluşları, her nevi depolama
ve hayvancılık tesisleri doldurulur ve bunlar ilgili kuruluşlarca iskan, işletme ruhsatı vb
yönlerden incelmeye alınır. Bu inceleme sonucunda yasalara aykırı olarak bu alanda yer aldığı
veya faaliyette bulunduğu tesbit edilen yapılar ASKİ'nin görüşü de alınmak kaydıyla en kısa
süre içinde ilgili kuruluşlarca alınmak kaydıyla en kısa süre içinde ilgili kuruluşlarca alandan
uzaklaştırılır. Yasalara uygun olarak faaliyette bulundukları ancak bu alanda yer almalarının
sakıncalı olduğu anlaşılan kuruluşların ya kamulaştırılmasına gidilir, ya da Atıksuların
Kanalizasyon Şebekesine Deşarj yönetmeliğinin ışığı altında ASKİ'nin önereceği tüm
tedbirleri yerine getirmeleri kaydıyla faaliyetlerine geçici olarak müsaade edilir.
Ayrıca bu alan içinde yer alacak tüm yapıların kanalizasyon şebekesine bağlanması
zorunludur.
Bu konuda ASKfnin hazırlayacağı proje esas alınarak maliyet bu tesisten faydalanacak
olanlardan ruhsat aşamasında tahsil edilir.
Uzak Mesafeli Koruma alanı 2000- Su Toplama Havzası Sınırı:
Bu alanda yeniden organize sanayi bölgesi açılmamak koşulu ile endüstriyel nitelikte
atık su oluşturulamayacağı ancak ASKİ tarafından belirlenecek endüstri kuruluşlarına
yer verilir.
Bu alandaki mevcut endüstri kuruluşlarından 1.bentteki şartlar dışında olanlar ASKİ
mevzuatına göre işleme tabii tutulacaklardır. Bu işlemlerin yapılmasına kadar mevcut tesislere
atık suların kanalizasyon şebekesine deşarj yönetmeliği esasları ve ASKİ'ce belirlenecek
tedbirler uygulanır.
Bu alan içinde mevcut toplu konut yerleşmelerinin atık sulan ASKİ Genel Müdürlüğünce Atık
Su Kanalizasyon Şebekesine deşarj yönetmeliği esasları uygulanır.

Bu alan içerisindeki yerlerde tarım faaliyetlerine, kalıcı ve zehirli zirai mücadele ilaçları
kullanılmaksızın izin verilir.
Bu alan içerisindeki yerlerde tavukçuluk, besicilik gibi faaliyelere ASKİ'ce belirlenecek
tedbirler çerçevesinde izin verilir.

