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TisKi GENEL vıü»ünıüĞü içıvın suyu HAvzALARI yöxnr vını,iĞi

TARABZoN İçvınsuyu VE KANAı,İza,syoN İıanrsİ crNBı, uıÜ»Ünı,ÜĞÜ
IÇMESUYU HAVZALARI YONETMELIGI

Amaç
MADDE l - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon Büytlkşehir Belediyesi sınırları

dahilinde ve haricinde bulunan ve Trabzon'a su temin edilen ve edilecek olan yüzeysel ve yeraltı
su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 , (|') Bu Yönetmelik; 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel

Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereği; Trabzoı'a su temin edilen ve
edilecek olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi sınırları döhilinde ve haricinde bulunan alanlarda,
su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak izleme ve denetleme usul ve esaslannı kapsar.

Hukuki Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik; 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel

Müdtlrlüğü KuruluŞ ve Görevleri Hakkındaki Kanun'ıın 2. 6. ve 20. maddeİerine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (l) Bu yönetmelikte geçen;

İdare: Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü,ntı (TiSKi) ifade

eder.

lİSl<İ GOrllstl: İçmesuyu havzalarında, madencilik, döküm, tarım, hayvancılık
faaliYetleri, su kaYnaklarl ve her türlü planlar ile ilgili olarak, bu yönetmelik doğrultusunda idare
tarafindan verilen görüştür.

.. . . . İÇnlesuvu haYzaları (Havza): Bir akarsu, göl, baraj rezervuarı veya yeraltı suyu haznesi
gibi bir su kaYnağını besleyen yeraltı ve yiizeysel suların toplandığı Utılgenin tamamıdır.

YüzeYsel sular: Her ttirlü suni veya tabii göller ile bunlan besleyen sulardır.
Yeraltı suları: Toprak yüzeyinin altında, durgun veya hareket halinde olan sulardır.
Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik

özellikleri ile karıŞtıkları alıcı ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açarak
dolaYlı VeYa doğrudan zaraıa neden olan ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen
maddelerdir.
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Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar neticesinde kirlenmiş veya
özellikleri değişmiş suları ifade eder.

Atıksu Kavnakları: Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atıksularm oluşumuna yol açaıı
konutlar, ticari binalar, endüstri kuruluşları, maden ocakları, cevher yıkama ve zenginleştirme
tesisleri, kentsel bölgeler, tarımsal alanlar, sanayi bölgeleri, tamirhaneler, atölyeler, hastaneler ve
benzeri kurum, kuruluş, işletme ve alanlardır.

EndüstriYel Atıksu: Herhangi bir ticari veya endüstriyel faaliyetin ninıtüldüğü
alanlardan, evsel atıksu ve yağmur suyu dışında oluşan atıksulardır.

Evsel Atıksu: Meskenlerden ve okul, otel, günübirlik tesisler gibi insanların günlük
faaliYetlerindeki ihtiyaÇ ve kullanımları neticesi meydana gelen atıksulardır.

Mutl : İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan
suni ve tabii göller etrafinda en yüksek su s,seviyesinde, su ile karanın meydana getirdiği çizgidenitibaren YataY 300 metre genişliğindeki kara alanıdır. Bahse konu alanın, haura srrrrmı aşması
halinde mutlak koruma a|anıhavzasınırında son bulur.

Mutlak koruma alanı üst sınırından

l1İ::l:.|':l'ooj.':e geniŞliğindeki kara alanıdır. Bahse konu alanın ,havzaslnırınl aşması
halinde kısa mesafeli koruma alanıhavzasınırında son bulur.

iKo kısa mesafeli koruma alanı üst
kara alanıdır. Bahse konu alanın,
a|arııhavza sınırında son bulur.

i Orta mesafeli koruma alanının üst

sınırından itibaren yatay 1000 metre genişliğindeki
havza slrunnı aşması halinde orta mesafeli koruma

vza

Su Kirliliği: Su kaYnaklarının fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyolojik ve ekolojiközelliklerinin, kullanım maksatlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde değiştirilmesidir.

Tehlİkeli ve Z4rRrlı Ma4de: Su ve çevresi için önemli risk teşkil eden, zehirlilik,kalıcılık ve biyolojik bi.ikme tızellğnde olan madde ve madde gruplarıdır.

kavnak suları: Tabii olarak yeryüzüne ulaşan yeraltı sularıdır.

sınırından başlamak izere su toplama havzasının nihayetine kadar uzanan btlttin kara alanıdır.

Yapı inşaat alanının parsel alanına oranıdır.

Rezervuar: Doğal göller veya bir sedde yapısı arkasında suyun biriktirildiği alanlardır.

Genel hükümler
MADDE 5 - (1) Bu yönetmelikte açıklanmayan tüm hususlardaYönetmeliği'nin içmesuyu havzaları ile iıglıl tıtıttımi..i r|g"ı-,r.
(2) Bu yönetmelik hükümleri uyarınca yasaklanmış olan yapı,içmesuyu havza],arı için zararlı yapı, tesis ve faaliyetlerden-sayrıır. Bu yapı,

Su Kirliği Kontrolü

tesis ve faaliyetler;
tesis ve faaliyetleri
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YaPanlar hakkında;TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafindan 2560 sayılı isrİ Kanunu, 3194 sayılı
İmar Kanunu,2872 sayılı Çevre Kanunu ,İ ilgili diğer mevzuat uyarınc a cezalandırılmaları İçin
suç dulurusunda bulunulur.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulama esasları ve diğer hususlar, yönerge ile
belirlenir.

özel hükümler
MADDE 6 -

Trabzon'a su temin edilen içmesuyu havzalarıve dereler EK-l'de gösterilmiştir.
(2\ İÇmesuYu havzalarında atıksu. kaynakları ile ilgili her ti.irlü izin, ruhsat, görüş,

denetim, kontrol, tedbir ve yaptırımlar; rİSKİ Atıksulann Kanalizasyona Deşarj yonetiıeliği
hükümlerine göre yürütülür.

(3) Trabzon il sınırları iÇinde mevcut Çevre Düzeni Planları, TİSKİ gönışlü imar planlarıve BüYükŞehir BelediYe BaŞkanlığı'nca onaylanan imar planları, idare ulgulamalalndu .16alınır.
(4\ Trabzon il sınırları dışındaki alanlarda; mevcut çevre Düzeni planları velveya bu

Planlara istinaden 
_la^z_rlanan imar planları, planı 

'bulunmayan 
orta ve uzun mesafeli korumaalanlarında , 02,1l. 1985 tarih ve 139 İ 6 sayılı Resmi Gazete,de yayımlanan .plansız Alanlar imarYönetmeliği' hüktımleri ve bu y«ınetmeligin çevre düzeni pİu, lrtıt,ımlerine aykırı olmayanhükümleri de idare uygulamalarında esas alınır. 

-

(5) a) Havza|ardaki her türlü imar faaliyetlerinin, planlara,02.11.1985 tarih ve 18916saYılı Resmi Gazete'de YaYınlanan Plansız Alanlar İmar yonetmeliğine ve diğer imar mevzuatınauYgunluğunun denetimi, temini ve gerekli yaptınmlar,3194 sayııİimar-ruİrn, ve 5216 sayılıBüYükŞehir BelediYesi Kanunu u. sıg3 ,uyİı, n.ı.jiye Kanunu,na istinaden ilgili idarelerinyetki ve sorumluluğundadır.

b) YaPılaŞmarun Yasak olduğu koruma alanlardaki imar faaliyetleri, idare tarafindan datakiP edilir, AYkırı hususların tespitİ halinde, ilgili kurumlara bildirilerek gereğinin yapılmasıtalep edilir. İdarenin yaptırım hakkİ saklıdır.
(6) KaYnak ve Yeraltı sularının tasamıfu, yetki ve sorumluluk sahasında TiSKi,ye aittir.
(7) Mutlak koruma alanları dıŞındaki ofinan alanlarındaki mesire ve piknik yerlerininkullanımı hususunda ilgili idarelerin görüşü doğrultusunda işlem yapılr.
(8) Toprak, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Dökümü Faaliyetleri.
a) Mutlak koruma alanlarına dökllm yapılamaz.

b) Kısa Ve orta mesaf'eli koruma alanlarında, döküm süası oluşturulamaz. Kısave orta mesafeli koruma alanlarında bulunan eski taş, maden, kum, mrcır, kil vs. ocaklarına doğalYaplslrun ikame edilmesi maksadıYla ve dolum sonrası ağaçlandırılmak şartıyla sadecekirlenmemiş hafriyat toprağı dökümtine müsaade edilir.
c) Uzun mesafeli koruma alanlarında; kimyasal atık, endüstriyel atık, tıbbi atık,çöp, arıtma Çamuru, tehlikeli madde ve benzeri ,ryrn kaıitesine olumsuz etki edeçek zehirlizararlı maddeler dökülemez. Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının d<ıkulmesinde 18 Mart2004 tarih ve 25406 saYılı Resmİ Cur.t. Oe yayınlan- "Hufriyat Toprağı, inşaat ve yıkıntıAtıklarının Kontrolü. Yönetmeliği" ve 3l.t2'.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete,de

YaYınlanan "Su Kirliliği Kontrolü yönetmeliği,, hükümleri esas alınır.
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TİsKİ GENEL vıüoünı,üĞü içvın suyu HAVzALARI yöNnrvırı,iĞ i
d) Döküm faaliYeti iÇin olumlu görüş verilen havza alanlarında, döküm faaliyetlerine;

havza_sınrrlarını değiŞtirmemesi vehavzayasu akışını engellememesi şartıyla l8.03.2004 tarih ve25406 saYılı Resmi .Gazete'de yayımlanan 'Haİriyat İoprağı, i"ş;;İ ;; yıkıntı AtıklarınınKontrolü Yönetmeliği' hükümleri uyannca yetkili idarelerden izinlruhsat alınması gereklidir.
(9) İÇmesuYu havzalarında imar planlarında uyulması gereken esaslar;
a) İÇmesuYu havzalarında, Çevre Düzeni Planı d6hil, her ölçekteki imar planları

haarlanırken VeYa mevcut planlar revize edilirken TİSKİ görüşü alınması mecburidir.
b) Mutlak koruma alanları, kısa mesafeli koruma alanları, mutlak tarım alanları, askeri

a]anlar ve olTnan alanları yoğunluk hesabına d6hil edilemez.
c) Mutlak koruma alanlarında İdare tarafından yapıl acak veya yaptırılacak arıtma

tesisleri hariç, hangi maksatla olursa olsun hiçbir yapılaşmay aizinverilemez.
Ç) İmar Planı bulunmaYan iÇme suyu havzalarında, imar planları hazırlanıncaya kadaryapılaşmay a izin verilmez.

d) İçme suyu
Yönetmeliği hiikümleri
planlarında;

havza|arında, imar planları hazırlanırken; su kirliliği kontrolü
gereğince, her bir havza için "özel hükümler" belirleninceye kadar imar

l) Ek-2'de verilen Yoğunluk değerleri aşılamaz. Uzun mesafeli koruma alanlarında yeralan kentsel sit alanlarında bu hüküm uygulanmaz.
2) Konut dıŞı YaPılaŞmalarda, kamu hizmeti için ayrıları sosyal ve teknik donatı yapılarıile özel sağlık, özel eğitim ve özel sosyal kültürel tesis alanları hariç, KAKS 0,25 değeriaŞılamaz, Özel sağlık, özel eğitim ve özel sosyal kültürel tesis alanlarında ise KAKS 0,40 değeriaşılamaz.

3) orta mesafeli koruma alanlarında; uzun mesafeli koruma alanlarında yasaklananfonksiyonlara; her türlü sanayi maksatlı yapılara, serbest bölgeye, tıp fakültesine,laboratuarlarında ve atölYelerinde kimyevi maddelerin işlendiği her ttırİtı eğitim ve öğretimkurumlarına, hastaneYe, akarYakıt istasyonuna, entegre hayvancılık tesislerine, mezbahaya,kimYevi madde, Yakıt, zehirli, zararlıve tehlikeli madde depolarına, endüstriyel ve evsel katı atıkdepolama ve imha merkezine yer verilemez.
4) Uzun mesafeli koruma alanlarınd aı tuz ile metal sertleştirme, metal kaplama,asitle yüzey temizleme, tekstil boyama ve emprime baskı, hurda plastik yıkama, liftli yıkama_

Yağlarrıa, Yanlcl, ParlaYıcı, Patlayıcı kimyasa1 madde depoları, imalatından sanayi atıksuyukaYnaklanan kimYasal madde üretİm tesisleİi, hurda kAğıttan kdğıt imal tesisleri, ham deri işleme,asit imal ve dolum Yerleri, zirai mücadele ilacı imal ve dolum yerleri, pil, batarya, akü imalYerleri, gres Yağ fabrikaları, domuz çiftlikleri, ilaç sentez fabrikaları, ağır metal tuzu üretimi, camYıkama, Yün Yıkama, endüstriYel ve evsel katı atık nihai depolama merkezleri, kimyevi maddedepoları ve akaryakıt dolum tesisleri fonksiyonlanna yer verilemez. Ayrıca su kirliliği kontrolYönetmeliğinin 20. Maddesi hükümleri de dikkate alınır.
e) İdare uYgulamalarında esas alınan mer'i imar planında yapılacak plan tadilatlarında,

;l1nİ::' 
imar Planında verilen yoğunluk değeri veİa EK-2,de verilerr yoğunluk değeri

l,]Tl1_:::::::., :T*r,. "lT{ hazırlanarak onanmış imar planında konut,

kaYdıYla özel eğitim, özel sağlık, özel sosyal ktılttırel 
"rt. 

,ı;;ı*-;;Ö"b;ij
g) İÇme suYu havzalarında EK-l'de isimleri ,eriı.ndo.ÖĞşrr'orr.rrj alan]an ve tarımsal
niteliği korunacak alanlar dışında kalan kısımlarında; ıstrOit.ptoibsi_,.ptoyesıne,uygun olarak bu
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derelerin ıslah kesitinin her iki yanında; temizlik, bakım ve onarımlıırının yapılabilmesi
maksadıYla imar planlarında en az yedi metrelik dere işletme bandı ayrılır. Dere ıslah
alanı ile dere işletme bandları idarece kamulaştırılır

Yürürlük
(r) Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trabzon içmesuyu ve Kanalizasyon idaresi

Genel Müdürü yürütür.
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EK_1

Trabzon'a Su Temin Edilen İçmesuyu HavzalarıVe Dereler:

1, BeŞikdüzü Ağasar Deresi Havzası: Kutluca, Kalegüney,Fidanbaşı,Geyikli,Sayvaııçatak
2. Vakfikebir Fol Deresi Havzası: Soğuksu,İshaklı,Hoşarlı,Çayıriçi,Kalınçam
3. Vakfikebir Kirazlık Deresi Havzası: Kirazlı,Çanakçı
4. Vakfikebir Yalıköy Deresi Havzası: Mahmutlu,Çavuşlu,Hamzalı
5, ÇarŞıbaŞı BüYükdere Havzası: Pınarlı, Kadıköy, Kavaklı, Yavıız, Aydınköy, Karaçayır,
Çilekli, Karpınar, Küçükköy
6, AkÇaabat Söğütlü Deresi Havzası: Yeşilyurt, Alaz|ı,Çayıbağı, Düzköy, Akören7. Akçaabat Dereçik Deresi Havzasr: Akyazı,Çukurca, Cevizlik
8, Ortahisar HacıbeŞir Deresi Havzasr: Gıirbulak, Ayvalı, Fatih, Geçit, Karakaya, Akkaya,
Uğurlu

9, Ortahisar Değirmendere Havzası: Özbirlik, Armağan, Alaçam, şimşirli, Galyan,
YüzüncüYıl, Atasu, MaÇka, Çoşandere, Altndere, Akarsu, Bakımlı, çeşmeler, yaylabaşı,
Üçgedik, Yerlice, S ındıran, oçaklı, Çaml ıdüz, Zigana,Hamsiköy
10, Yomra Şana Deresi Havzası: Pınarlı, Pınaraltı, Esenyurt
11, Yomra Yomra Deresi Havzası: Kayabaşı, Taşdelen, ocak, Tandırlı, Demirciler
|2' Arsİn Santa Deresi Havzası: Yeşilköy, Karatepe, Gölgelik, Atayurt, çamlıyurt, Erikli,
Bahçeçik, Başoba, Çankaya
13' Araklı KüÇükdere Havzası: Yeşilyurt, Taştepe, Erenler, yüceyurt, Erikli, Bahçeçik,
Başoba, Çankaya
14, Araklı Karadere Havzasr: Üzümlü, Bereketli, Gültepe, Halilli, oylum
15' Sürmene KöPrübaŞı Deresi Havzası: Dirlik, Ormanseven, yağmurlu, çifteköprü,Köprübaşı, Beşköy
16' Of Sulaklı Deresİ Havzası: Yemişalan, Serince, Ballıca, Dumlusu, Kiraz, Fındıkoba,
Uğurlu, Gürpınar, Cumapazarı, Bölümlü, Akkese, Gülen, Dernekpazarı, Günebakan, Çayırbaşı,TüfekÇi, ÇaYkara, YeŞilalan, Kayran, Ataköy, Köknar, IJzuntarla,Karaçam, Taşkıran, Uzungöl,
Arpaözü, Demirkapı
|7' ot HaYrat Deresi Havzası: Gökçeoba, Çatallı, Karabudak, Tavşanlı, Balaban, Geçitli,
Yeniköy, Dağönü, Köyceğiz, Hayrat,Pınarca, Dereyurt, Şehitli, Taflancık, Sarmaşık
18' of Kalkanderesi Havzası: Kandirli, Kalkandere, Korkut, Korku, Keler, Kılavuz, Esentepe,
Soğuksu, GüneYce, ŞimŞirli, Güldere, İkizdere, Rüzgarlı, Demirkapı, Dereköy, Sivrikaya,
Gölyayla, Çifteköpni, Diktaş, Ballıköy, Eskice, Ilıcaköy, Başköy, Dereköy, Tozköy
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Ek-2: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 16 ncı Maddesi Gereğince Her Bir Havza İçin
Özel Htiktimler Belirleninceye Kadar, İmar Planları Hazırlanırken Uyulması Gereken
Yoğunluk Değerleri

BELEDıYE HAVzAsı

ORTA Mesafeli
koruma Alanı

ortalama yoğunluk
(Kişi/ha)

UZUN Mesafeli
koruma Alanı

ortalama yoğunIuk

(Kişi/ha)

AKÇAABAT
ıxçexöv-oensclx MERKEZ 30 60

KlRsAL 20 40

söĞürı-ü MERKEZ 40 80
KlRsAL 30 60

ARAKLl
xüçüxosne MERKEZ 40 80

KlRSAL 30 60

KARADERE
MERKEz 40 80
KlRsAL 30 60

ARSıN sANTA
MERKEZ 30 60
KlRsAL 20 40

BEŞİKDÜZÜ
AGASAR

MERKEZ 30 60
KlRsAL 25 40

çAMLlK
MERKEz 30 60
KlRsAL 25 40

ÇARŞİBAŞİ aüyüroene MERKEZ 40 80
KlRsAL 30 60

oF

sULAKLl
MERKEz 40 80
KlRsAL 30 60

HAYRAT
MERKEZ 30 60
KlRsAL 20 40

KALKANDERE MERKEZ 30 60
KlRsAL 20 60

SÜRMENE
xöpnüeaşı MERKEZ 30 60

KlRsAL 20 40

MANAHoL MERKEZ 30 60
KlRsAL 20 40

VAKFlKEBİR

FoL MERKEz 40 80
KlR§AL 30 60

xinezı-ıx MERKEZ 40 80
KlRsAL 25 40

yıı_ıxöy MERKEZ 40 80
KlRsAL 30 60

YoMRA
YoMRA

MERKEz 40 80
KlRsAL 30 60

şANA
MERKEz 40 80
KIRsAL 30 60


