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KAZANDERE VE PABUÇDERE BARAJ GÖLÜ HAVZALARI ÖZEL HÜKÜMLERİ  

  

BÖLÜM I  

  

Maksat, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler  

  

Maksat ve kapsam   

MADDE 1- (1) Bu özel hükümlerin maksadı, içme-kullanma suyu temin edilen Kazandere ve 

Pabuçdere Baraj Gölleri’nin su kalitesinin korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir 

kullanımının sağlanması için mezkûr Havzalardaki faaliyetlere ilişkin hukuki ve teknik esas ve 

usulleri düzenlemektir. Bu özel hükümler, Kazandere ve Pabuçdere Baraj Gölleri ve 

Havzalarını kapsamaktadır.  

  

Dayanak  

MADDE 2- (1) Kazandere ve Pabuçdere Baraj Gölleri ve Havzaları için belirlenen bu özel 

hükümler 2872 sayılı Çevre Kanunu'na dayanılarak çıkarılan ve 31/12/2004 tarihli ve 25687 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nin 16. 

Maddesi çerçevesinde hazırlanmıştır.  

  

Tanımlar  

MADDE 3- (1) Bu özel hükümlerde geçen;  

Atıksu altyapı tesisleri: Evsel ve/veya endüstriyel atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi, 

münferit ya da toplu fosseptik yapıları ile atıksuların, toplandığı arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların 

nihai bertarafının sağlandığı sistem ve tesislerin tamamını,  

Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,  

Baraj Gölleri: Kazandere ve Pabuçdere Baraj Gölleri’nin azami su kotu olan 28 metre ve alt 

kotlarını,  

Basit tamir ve tadilat: Yapılarda derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk dere, doğrama, döşeme 

ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması 

işlemlerini,  

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

(sulamadan dönen drenaj sularının uygun mühendislik yapıları kullanılarak toprağa sızdırılması 

hariç) boşaltılmasını,  

Evsel atıksu: Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla insani kullanım sonucu 

ortaya çıkan, ayrıca okul, hastane, otel, ibadethane gibi yerlerden kaynaklanan atıksuları,  

Günübirlik tesis alanları: Kamp ve konaklama birimi ihtiva etmeyen, duş, tuvalet, gölgelik, 

soyunma kabini, yeme-içme, eğlence ve açık spor alanları gibi imkânları günübirlik olarak 

sağlayan alanları,  
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Havza Koruma Alanları:  

 Mutlak Koruma Alanı: Kazandere ve Pabuçdere Baraj Göllerinin azami su kotu olan 

28 metreden itibaren yatayda 300 metre genişliğindeki alanı,  

 Kısa Mesafeli Koruma Alanı: Mutlak Koruma Alanı sınırından itibaren yatayda 700 

metre genişliğindeki alanı,  

 Orta Mesafeli Koruma Alanı: Kısa Mesafeli Koruma Alanı sınırından itibaren 1000 

metre genişliğindeki alanı,  

 Uzun Mesafeli Koruma Alanı: Orta Mesafeli Koruma Alanı sınırından itibaren havza 

su toplama sınırına kadar olan alanı,   

Hayvan Yetiştirme Tesisi: Zati ihtiyaçtan fazla ancak Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Yönetmeliği (R.G: 29186 - 25.11.2014) Ek-2’de belirlenen kapasiteden daha az hayvan 

yetiştiren tesisi,  

İdare: İSKİ Genel Müdürlüğünü,  

Kazandere ve Pabuçdere Baraj Gölü Havzaları: Kazandere ve Pabuçdere Baraj Gölleri’ni 

besleyen yüzeysel suların toplandığı bölgenin tamamını,   

Kırsal yerleşim alanları: İdari bölünüşe göre köy statüsünde olup; yerleşme alanları bir 

program dâhilinde Valilikçe tespit edilmiş ve “Köy Yerleşik Alan Sınırı” kararı bulunan veya 

sınır tespiti henüz yapılmamış kırsal yerleşmeler ile kentsel yerleşme alanı dışında kalan kırsal 

faaliyetleri sürdüren nüfusa yönelik yerleşim alanlarını,   

Mesire yeri: Toplumun dinlenme, eğlenme ve spor gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak, yurdun 

güzelliğine katkı sağlamak ve turistik hareketlere imkân vermek maksadıyla, gerekli yapı, tesis 

ve donatılarla kullanıma ayrılan, halkın günübirlik ihtiyaçlarını karşılayan, rekreasyonel ve 

estetik kaynak değerlerine sahip orman rejimine tabi alanları,  

Mevcut yapı: Kazandere ve Pabuçdere Baraj Gölü Havzaları Özel Hükümlerinin yürürlüğe 

girdiği tarih itibariyle mevcut olan ve ilgili mevzuata uygun olarak inşaat ruhsatı veya yapı 

kullanma izni almış yapıları,   

Organik ve iyi tarım uygulamaları:  03/12/2004 tarih, 25659 sayılı Resmi Gazete’ de 

yayınlanan Organik Tarım Kanunu ve ona bağlı olarak hazırlanan Organik Tarımın Esasları ve 

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmi Gazete’ de 

yayımlanarak yürürlüğe giren İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik kapsamında 

uygulanması gereken işlemleri,  

Silvikültür: Planlı olarak yeni ormanların kurulması, bu ormanlarla birlikte tabi olarak yetişmiş 

ormanların bakımı, gençleştirilmesi ve bu ormanların kendisinden beklenen fonksiyonları 

yerine getirmesi ve sürdürülebilir şekilde devam ettirmesine ilişkin uygulamaları,  

Zati ihtiyaç: Bir ailenin asgari geçimini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan ve ilgili Valilik 

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

sayısını, ifade eder.  

  



BAKANLIK ONAY TARİHİ VE SAYISI: (14.09.2017 /407) 

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ: (28.09.2017-KIRKLARELİ/ÖNADIM GAZETESİ 

 

 

3  

  

İlkeler   

MADDE 4- (1) Kazandere ve Pabuçdere Baraj Gölleri azami su kotu 28 metre olup koruma 

kuşakları bu kota göre; Mutlak Koruma Alanı, Kısa Mesafeli Koruma Alanı, Orta Mesafeli  

Koruma Alanı ve Uzun Mesafeli Koruma Alanı olarak tanımlanmıştır.  

(2) Kazandere ve Pabuçdere Baraj Gölü Havzalarında bulunan kamuya ait araziler de 

koruma alanları için belirlenen kısıtlamalara tabidir.   

(3) Kazandere ve Pabuçdere Baraj Gölü Havzalarında Özel Hükümlerin yürürlüğe girdiği 

tarihte yürürlükteki imar planı hükümleri geçerlidir. Onaylı imar planları kapsamında yoğunluk 

ve kirlilik arttırıcı kullanım değişikliğine yönelik imar değişiklikleri yapılamaz.  

(4) Kazandere ve Pabuçdere Baraj Gölü Havzalarında yapılacak imar planı değişikliği 

taleplerinde ve yeni yapılacak imar planlarında bu özel hükümler esas alınır. Her ölçekteki imar 

planları hazırlanırken veya mevcut planlar revize edilirken İdare’nin görüşünün alınması 

mecburidir.   

(5) Kazandere ve Pabuçdere Baraj Gölü Havzalarında bulunan kırsal yerleşim alanlarındaki 

konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin uygulamalar, imar planları yapılıncaya 

kadar, Çevre Düzeni Planı ile verilmiş olan yapılaşma koşullarını aşmamak kaydıyla planda 

belirtilen esaslara göre yapılır.   

(6) Kazandere ve Papuçdere Baraj Gölü Havzalarında bulunan kırsal yerleşim alanlarında 

yapılacak alt ölçekli planlamalarda, özel hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükteki 

çevre düzeni planında önerilmiş gelişme alanı varsa bu alan sınırları, gelişme alanı 

belirlenmemiş yerleşimlerde ise köy yerleşik alanı ve civarına ilişkin sınırlar dikkate alınır, 

ilave gelişim alanları oluşturulamaz.  

(7) Kazandere ve Papuçdere Baraj Gölü Havzalarında, kırsal yerleşim alanlarındaki mevcut 

yapıların kullanım maksadının değiştirilmemesi şartıyla tamir ve tadilatına izin verilir. Mevcut 

yapının tamir ve tadilat ile kullanımı mümkün değilse kirliliğe neden olmadan kaldırılarak 

yerine çevre düzeni planındaki yapılaşma şartlarına uyulması, kullanım maksadının 

değiştirilmemesi ve projenin İdarece onaylanması şartı ile yenisinin yapımına izin verilir.   

(8) Kazandere ve Papuçdere Baraj Gölü Havzalarında bulunan kırsal yerleşim alanlarında, 

yerleşimin genel ihtiyaçlarına yönelik olarak sosyal, teknik, idari, eğitim, sağlık, spor, teknik 

altyapı, ticari, dini amaçlı yapılar İdareden uygun görüş alınması şartıyla yapılır. İdare 

tarafından bu yapılar için alt ölçekli imar planı hazırlatılması talep edilebilir.  

(9) Kazandere ve Pabuçdere Baraj Gölü Havzalarının tamamında kurum ve kuruluşlar ile 

gerçek ve tüzel kişiler, havzada yapacakları her türlü faaliyet konusunda bu özel hüküm 

maddelerine aykırı işlem yapamazlar.  

(10) Havza genelinde, zirai mücadele ilaçları kullanımı yerine biyolojik ve biyoteknik 

yöntemlerin kullanımı teşvik edilir.  

(11) Kazandere ve Pabuçdere Baraj Gölü Havzalarında teknik açıdan uygun ağaçlandırma 

ve erozyon kontrolü tedbirleri alınır.  

(12) Kazandere ve Pabuçdere Baraj Gölü Havzalarında mevcut orman alanlarının korunması 

esastır ve bu alanlarda yapılacak olan silvikültür çalışmaları tür çeşitliliğini azaltıcı nitelikte 

olamaz. Mevcut orman alanları yerleşime açılamaz.  
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(13) Kazandere ve Pabuçdere Baraj Gölünü besleyen derelerden DSİ Genel Müdürlüğü’nün 

ve İdare’nin su kaynaklarının korunması amacıyla yapacağı uygulamalarda kullanması gereken 

durumlar haricinde, kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınmasına, işletilmesine ve 

kırmayıkama-eleme tesisi gibi kalıcı tesislere izin verilmez.  

(14) Kazandere ve Pabuçdere Baraj Gölü Havzalarında; baraj göllerini besleyen akar ve kuru 

derelere atık boşaltılmasına, arıtılmamış atıksu deşarjına ve hafriyat artığı, moloz ve inşaat 

malzemesinin dökülmesine izin verilmez.  

(15) Kazandere ve Pabuçdere Baraj Gölü Havzalarında mevcut ve yeni yapılacak yapılardan 

kaynaklanan evsel nitelikli atıksular, kollektör hattı yok ise, sızdırmaz fosseptiklerde toplanır 

ve periyodik boşaltımı sağlanır. Kullanıcı vidanjör çalıştırma izin belgesini ilgili belediyeden 

alır. Kullanıcı bu konuyla ilgili belgeleri 1 yıl boyunca saklamak ve istenmesi halinde ibraz 

etmek zorundadır.   

(16) Kazandere ve Pabuçdere Baraj Gölü Havzaları sınırları içinde yer alan mevcut ya da 

yeni yapılacak bütün yapılar ve alanlara ait atık suların toplanacağı sızdırmaz fosseptik, arıtma 

tesisi vb. tesislere ait projelerin İdareye onaylattırılarak uygulama zorunluluğu vardır.  

(17) Kazandere ve Pabuçdere Baraj Gölü havzalarında oluşan evsel ve endüstriyel atıksuların 

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde yer alan deşarj standartlarını sağlamak şartıyla alıcı ortama 

deşarjına izin verilebilir. Ancak havzalarda bulunan su kaynaklarının kalitesinin olumsuz yönde 

değiştiğinin tespiti durumunda, su kalitesini iyileştirmek için, Bakanlık tarafından deşarj 

standartlarında değişiklik yapılabilir, deşarj standartlarına yeni parametreler eklenebilir ve 

deşarj limitleri daha kısıtlayıcı uygulanabilir.  

(18) Kazandere ve Pabuçdere Baraj Gölü Havzaları genelinde yer alan kırsal yerleşim 

alanlarının atıksuları için, atıksu altyapı tesisleri yapım işi, 2020 yılı sonuna kadar tamamlanır. 

(19) Kırsal yerleşim alanı sınırının, farklı koruma alanlarına girmesi durumunda; kırsal 

yerleşim alanının % 50’sinden fazlasının girdiği koruma bandındaki hükümler geçerlidir.   

(20) Bu özel hükümlerde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.   

  

BÖLÜM II  

  

Kazandere ve Pabuçdere Baraj Gölü Koruma Alanlarına Ait Uygulama Esasları  

  

Baraj Gölleri Koruma Esasları  

MADDE 5 - (1) Baraj Göllerinin azami su kotu olan 28 metre kotunun altında bulunan alanda 

hazine arazisi satışı yapılmaz.  

(2) Arıtılmış olsa dahi baraj göllerine doğrudan atıksu deşarjına izin verilmez.   

(3) Baraj gölleri içinde dip savak temizliği haricinde taban taramasına izin verilmez.   

(4) Her türlü atık ve artığın baraj göllerine atılması yasaktır.  

(5) Baraj Göllerinden kum ve çakıl alınmasına izin verilmez.  

(6) Baraj Göllerinde iskele yapımına izin verilmez. Zorunlu ve teknik sebeplerle yapılacak 

yapılara daha sonra sökülmesi şartıyla İdare tarafından izin verilebilir.   
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(7) Baraj Göllerinde su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı yasaktır. Ancak, su alma ve dolu savak 

yapılarına 300 metreden daha uzak alanlarda, ilgili mevzuatlara uyulmak şartıyla sportif 

maksatlı olta balıkçılığı yapılabilir.   

(8) Baraj Göllerinde, sadece güvenlik, araştırma, numune alma ve su kalitesini iyileştirme 

amacıyla yapılacak çalışmalar için, görevi dışında su içinde bulunulmaması, herhangi bir 

kirlenmeye sebep olmayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve su alma yapılarına 300 

metre mesafeden fazla yaklaşılmaması şartıyla akaryakıt ile çalışan araçların kullanılmasına 

izin verilir. Bu araçların kullanımından oluşabilecek her türlü atıksu ve sintine suyunun 

Baraj Göllerine boşaltılması yasaktır.  

(9) Baraj Göllerinde faaliyette bulunmak üzere dışarıdan getirilen her türlü su taşıtına, istilacı 

ve/veya zararlı türlerin taşınımının önlenmesi maksadı ile gerekli dezenfeksiyon 

işlemlerinin yapılması zorunludur.  

(10) Bu alanda yukarıda ifade edilenlerin dışında talep edilen faaliyetlere ilişkin Bakanlık ve 

İdarenin görüşü alınarak izin verilebilir.  

  

  

Mutlak Koruma Alanı Koruma Esasları   

MADDE 6 - (1) Baraj Göllerinin azami su kotu olan 28 metreden itibaren yatayda 300 metre 

genişliğindeki alanı kapsar.  

(2) İdare tarafından su kalitesi ve miktarının korunması için gerekli görülen alanlar 

kamulaştırılarak tel veya çit gibi malzeme ile çevrilir.  

(3) Bu alanda kamu adına kayıtlı taşınmazların satışına izin verilmez.  

(4) Bu alanda bulunan ağaç ve tüm bitki türleri olduğu gibi korunur, çıplak alanların 

ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü uygun görüşü doğrultusunda yapılır. Bu 

alanda tarım ve hayvancılık faaliyetlerine izin verilmez.  

(5) Bu alanda, su-atıksu altyapı tesisleri yapılabilir. Bu teknik yapılar dışında yalnızca; 

konaklama hariç, halkın günübirlik kullanımları (kafeterya, restaurant, su sporları tesisi, çay 

bahçesi, piknik alanı, seyyar tuvalet vb.) ve rekreasyon düzenlemeleri için; parsel 

büyüklüğüne bakılmaksızın 100 m2’yi geçmeyen ve hmax=3,5 m olan sökülebilir takılabilir 

nitelikli malzemelerden yapılan imalatlar çevre kirliliğini önleyici tüm tedbirlerin alınması 

ve İdare’den izin almak şartıyla yapılabilir. Rekreasyon maksatlı düzenlenecek parseller 

5000 m² den küçük olamaz ve bu alanlarda zeminin geçirimli olması şartıyla otopark alanları 

oluşturulabilir.  

(6) Bu alanda yapılacak piknik yerleri, rekreatif alanlar, mesire yerleri, günübirlik tesis alanları 

için İdareden izin alınır. İzni alan kurum ya da kişiler bu alanların temizliğinden sorumludur. 

Bu alanlardaki sökülebilir takılabilir nitelikli yapılardan kaynaklanan evsel atıksular 

sızdırmaz fosseptiklerde veya seyyar tuvaletlerde toplanarak, İdare ya da işletmeci 

tarafından idarenin gösterdiği yere taşınacak ve belgelendirilecektir. Bu belgeler işletmeci 

tarafından bir sonraki işletme ruhsat yenilemesine kadar saklanır ve istendiğinde ibraz edilir.   

(7) Bu alanda yeni servis istasyonlarına, akaryakıt istasyonlarına, akaryakıt dolum istasyonları 

ile LPG/CNG ikmal, LPG/CNG dolum istasyonlarına izin verilmez.  
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(8) Bu alanda kimyevi madde, yakıt, zehirli, zararlı ve tehlikeli madde depolarına, endüstriyel 

ve evsel katı atık depolama ve imha merkezine izin verilmez.  

(9) Bu alanda yeni bir karayolu güzergâhı oluşturulamaz, mevcut karayollarında yapılacak 

tadilat çalışmaları İdarenin uygun görüşleri doğrultusunda yapılabilir.   

(10) Bu alanda, hiç bir şekilde madencilik faaliyetlerine ve yeni sanayi kuruluşlarına izin 

verilmez.  

  

Kısa Mesafeli Koruma Alanı Koruma Esasları  

MADDE 7- (1) Mutlak Koruma Alanı sınırından itibaren yatayda 700 metre genişliğindeki 

alanı kapsar.   

(2) Bu alanda hayvancılık faaliyetlerine sadece yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak 

amacı ile izin verilir. 4342 sayılı Mera Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamı 

dışındaki alanlarda otlatmaya izin verilmez. Çayır ve meralardaki kısıtlamalara İl Mera 

Komisyonu, orman alanlarındaki kısıtlamalara ise Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 

karar verilir.  

(3) Bu alanda, entegre hayvancılık faaliyetine, hayvan yetiştirme tesislerine ve mezbaha 

kurulmasına izin verilmez. Ancak yerleşik halkın ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla, 

entegre tesis niteliğinde olmayan kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, 

gübre ve silaj çukurları gibi konut dışı yapılara, atıksularının sızdırmalı fosseptiklerde 

toplanması ve katı atıklarının sundurma ile kapatılması şartıyla izin verilebilir.   

(4) Bu alanda yeni tarım alanları açılamaz. Mevcut tarım alanlarında organik tarım veya iyi 

tarım uygulamalarına geçilir.  

(5) Bu alanda tarım arazilerinde yapılacak olan ifraz uygulamalarına 5403 sayılı Toprak 

Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’ndaki esaslar dahilinde kalınmak ve Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığından ilgili mevzuat kapsamında gerekli izinleri almak kaydıyla izin 

verilir. Bu arazilerde zirai faaliyette bulunma amacı taşıyan günübirlik kullanıma sahip 

yapılar ve toprak koruma ile sulamaya yönelik altyapı tesisleri hariç hiçbir zirai yapıya izin 

verilmez.  

(6) Bu alanda yeni servis istasyonlarına, akaryakıt istasyonlarına, akaryakıt dolum istasyonları 

ile LPG/CNG ikmal, LPG/CNG dolum istasyonlarına izin verilmez.   

(7) Bu alanda kimyevi madde, yakıt, zehirli, zararlı ve tehlikeli madde depolarına, endüstriyel 

ve evsel katı atık depolama ve imha merkezine izin verilmez.  

(8) Bu alanda yeni bir karayolu güzergâhı oluşturulamaz, mevcut karayollarında yapılacak 

genişletme ve tadilat çalışmaları İdarenin uygun görüşleri doğrultusunda yapılabilir.   

(9) Bu alanda hiçbir şekilde madencilik faaliyetlerine ve yeni sanayi kuruluşlarına izin 

verilmez.  

(10) Bu alanda kamu adına kayıtlı taşınmazların satışı için İdarenin uygun görüşünün alınması 

zorunludur.   

(11) Mutlak Koruma Alanında izin verilen faaliyetlere bu alanda da izin verilir.  
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(12) Bu alanda yukarıda ifade edilenlerin dışında talep edilen faaliyetlere ilişkin Bakanlık ve 

İdarenin uygun görüşü ile izin verilebilir.  

  

Orta Mesafeli Koruma Alanı Koruma Esasları   

MADDE 8- (1) Kısa Mesafeli Koruma Alanı sınırından itibaren yatayda 1000 m genişliğindeki 

alanı kapsar.  

(2) Bu alanda, entegre hayvancılık faaliyetine ve mezbaha kurulmasına izin verilmez. Ancak 

hayvan yetiştirme tesislerine ve yerleşik halkın ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla, entegre 

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

silaj çukurları gibi konut dışı yapılara atıksularının sızdırmalı fosseptiklerde toplanması ve 

katı atıklarının sundurma ile kapatılması şartıyla izin verilebilir.   

(3) Bu alanda yapılacak madencilik faaliyetlerine ilişkin 3213 sayılı Maden Kanunu 

çerçevesinde Bakanlık ve İdarenin uygun görüşü ile izin verilir.   

(4) Bu alanda yeni bir karayolu güzergahı oluşturulabilir, mevcut karayollarında genişletme ve 

tadilat çalışmaları yapılabilir. Yapılacak karayoluna ait projeler ilgili kurum tarafından 

İdareye gönderilir. Projelerde İdarenin görüşü doğrultusunda işlem yapılması esastır.   

(5) Bu alanda yeni servis istasyonlarına, akaryakıt istasyonlarına, akaryakıt dolum istasyonları 

ile LPG/CNG ikmal, LPG/CNG dolum istasyonlarına izin verilmez.  

(6) Bu alanda kimyevi madde, yakıt, zehirli, zararlı ve tehlikeli madde depolarına, endüstriyel 

ve evsel katı atık depolama ve imha merkezine izin verilmez.  

(7) Bu alanda hiçbir şekilde yeni sanayi kuruluşlarına izin verilmez.  

(8) Bu alanda, iyi tarım uygulamaları teşvik edilir.  

(9) Mutlak Koruma Alanı ve Kısa Mesafeli Koruma Alanında izin verilen faaliyetlere bu alanda 

da izin verilir.  

(10) Bu alanda yukarıda ifade edilenlerin dışında talep edilen faaliyetlere ilişkin Bakanlık ve 

İdarenin uygun görüşü ile izin verilebilir.  

Uzun Mesafeli Koruma Alanı Koruma Esasları  

MADDE 9- (1) Orta Mesafeli Koruma Alanı bitiminden su toplama sınırına kadar olan alanı 

kapsar.  

(2) Bu alanda yeni bir karayolu güzergâhı oluşturulabilir, mevcut karayollarında genişletme ve 

tadilat çalışmaları yapılabilir. Yapılacak karayoluna ait projeler ilgili kurum tarafından 

İdareye gönderilir. Projelerde İdarenin görüşü doğrultusunda işlem yapılması esastır.   

(3) Bu alanda, entegre hayvancılık faaliyetine izin verilmez. Ancak hayvan yetiştirme 

tesislerine ve yerleşik halkın ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla, entegre tesis niteliğinde 

olmayan kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları 

gibi konut dışı yapılara atıksularının sızdırmalı fosseptiklerde toplanması ve katı atıklarının 

sundurma ile kapatılması şartıyla izin verilebilir.   

(4) Bu alanda yapılacak madencilik faaliyetlerine ilişkin 3213 sayılı Maden Kanunu 

çerçevesinde Bakanlık ve İdarenin uygun görüşü ile izin verilir.   

(5) Bu alanda, iyi tarım uygulamaları teşvik edilir.  
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(6) Bu alanda tuz ile metal sertleştirme, metal kaplama, asitle yüzey temizleme, tekstil boyama 

ve emprime baskı, hurda plastik yıkama, liftli yıkama-yağlama, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı 

kimyasal madde depoları, imalatından sanayi atıksuyu kaynaklanan kimyasal madde üretim 

tesisleri, hurda kâğıttan kâğıt imal tesisleri, ham deri işleme, asit imal ve dolum yerleri, zirai 

mücadele ilacı imal ve dolum yerleri, pil, batarya, akü imal yerleri, ilaç sentez fabrikaları, 

ağır metal tuzu üretimi, cam yıkama, yün yıkama, kimyevi madde depoları ve akaryakıt 

dolum tesislerine izin verilmez. Yukarda belirtilenlerin dışındaki sanayi faaliyetleri 

konusunda, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 20. Maddesi hükümleri uygulanır.  

(7) Mutlak Koruma Alanı, Kısa Mesafeli Koruma Alanı ve Orta Mesafeli Koruma Alanında 

izin verilen faaliyetlere bu alanda da izin verilir.  

(8) Bu alanda yukarıda ifade edilenlerin dışında talep edilen faaliyetlere ilişkin Bakanlık ve 

İdarenin uygun görüşü ile izin verilebilir.  

  

  


