
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi 

Başkanlığından:  

TOKAT İLİ NİKSAR İLÇESİNE İÇME SUYU SAĞLAYAN KELTEPE KAYNAK GRUBU 

(Seher Kaptajı, Seher Membası ve Ağsu Kaynağı) KORUMA ALANI İLANI 

1 - Tokat ili Niksar ilçesine içme suyu sağlayan ve kireçtaşından boşalan Ağsu Kaynağı 

ile Seher Kaptajı’nın ortalama debileri sırasıyla 1 ve 25 l/s, volkaniklerden boşalan Seher 

Membası’ nın ortalama debisi 5 l/s olup bu kaynakların hepsinin yer aldığı “Keltepe Kaynak 

Grubu” nun toplam yıllık emniyetli verimi 0.9 hm3/yıl olarak belirlenmiştir. 

2 - Keltepe Kaynak Grubu Niksar ilçesinin içme suyu ihtiyacının yaklaşık % 13’ lük 

kısmını karşılamaktadır. Kaynaklar, çıkış noktasından itibaren yaklaşık 17 kilometrelik bir hat ile 

Niksar ilçesine isale edilmiştir. 

3 - Ekteki haritada sınırları belirtilen, Keltepe Kaynak Grubu’ na ait “Mutlak Koruma 

Alanı” ve “Mutlak Koruma Alanı Dışındaki Faaliyetler İçin İlave Tedbirlerin Uygulanacağı 

Alan”, "6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve Resmi Gazetede yayınlanan 7 

Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı "Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması 

Hakkında Yönetmelik" ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı "İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve 

Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümlerine göre 

oluşturulmuştur. 

4 - Mutlak Koruma Alanı için uyulması gereken şartlar Çizelge-1 ve Mutlak Koruma 

Alanı Dışındaki Faaliyetler İçin İlave Tedbirlerin Uygulanacağı Alan için uyulması gereken İlave 

Tedbirler Çizelge-2 ile verilmiştir. 

5 - Keltepe Kaynak Grubunun Koruma Alanı İlanı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Onay'ı 

ve Resmi Gazete’de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer. 

 

Çizelge 1. “Mutlak Koruma Alanı”na ait bilgiler ve uyulması gereken kurallar. 

Adı No Açıklama 

Mutlak 

Koruma 

Alanı 

1 

Keltepe Kaynak Grubu içerisinde ekteki haritada gösterildiği gibi, Ağsu Kaynağı ve 

Seher Kaptajı’ nın tam ortasında bulunduğu ve çevresinde yarıçapı 100 m olarak 

belirtilen alan ile Seher Membaı’ nın tam ortasında bulunduğu ve çevresinde 

yarıçapı 50 m olarak belirtilen alanın bulunduğu bölgeler “Mutlak Koruma Alanı” 

olarak tespit edilmiş olup, bu alanda hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Keltepe 

Kaynak Grubu’ nun Mutlak Koruma Alanı olarak belirlenen kaynakların çevresi 

engelleyici mesnetler (duvar, tel) ile çevrilip, uygun aralıklarla uyarı levhaları 

yerleştirilecektir. 

2 

Mutlak Koruma Alanı içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su 

yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları 

yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir. 



 
3 

Mutlak Koruma Alanında yalnız yeraltısuyu işletme tesisinin bulunmasına ve 

çalışmasına müsaade edilir, başka hiçbir maksat için izin verilemez. 

4 
Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların Mutlak Koruma 

Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi yasaktır. 

5 
Mutlak Koruma Alanı içerisinde, suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü 

zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır. 

6 

Resmi Gazetedeki ilan tarihinden önce Mutlak Koruma Alanında DSİ tarafından 

verilen sulama ve diğer amaçlar için verilmiş kuyu belgesi var ise, Resmi Gazete 

ilanından sonra kuyu belgeleri iptal edilecektir. 

7 
Mutlak Koruma Alanı içerisinde, ilan tarihinden sonra herhangi bir yapılaşmaya izin 

verilmeyecektir. 

 

Çizelge-2. “Mutlak Koruma Alanı Dışındaki Faaliyetler için İlave Tedbirlerin 

Uygulanacağı Alan”a ait bilgiler ve uyulması gereken kurallar. 

 

Adı No Açıklama 

Mutlak Koruma Alanı 

Dışındaki Faaliyetler 

İçin İlave Tedbirlerin 

Uygulanacağı Alan 

1 

Mutlak Koruma Alanı Dışındaki Faaliyetler için İlave Tedbirlerin 

Uygulanacağı Alanın sınırları ekteki haritada belirtilmiş olup, bu 

alandaki rezervuar birim olan Bilecik Kireçtaşı ve Tekkeköy 

Formasyonunun bir bölümünü kapsamaktadır. 

2 

Bu alanda, ilan tarihinden önce gerçekleştirilmiş olan mevcut kentsel 

yapılaşma alanlarında, altyapı ve kanalizasyon eksikse, bunların 

tamamlanarak atık suların yeraltısuyuna sızmadan koruma alanı 

sınırları dışına çıkartılması sağlanacaktır. Bu alanda, mevcut köy, 

mezra vb. yerleşim alanları içerisinde, doğal yaşam ihtiyaçlarına 

yetecek derecede, kanalizasyon sistemi veya fosseptik sistemi ile 

sızdırmazlığın sağlanması şartlarında yeni yapılaşmaya izin verilir. 

3 

Bu alanda, endüstriyel fabrikalar, organize sanayi bölgeleri kurulması, 

nükleer aktiviteler, gübre, çöp, moloz, çamur, pasa ve pestisitlerin 

depolanması, yok edilmesi, evsel, sanayi, madencilik vb. faaliyetlerin 

atıklarının atılması, kentsel ve evsel atıkların (katı ve sıvı atıklar dâhil) 

depolanması, hayvancılık atıklarının depolanması, üretimi ve yok 

edilmesi, akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve iletme 

tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık 

barajları) gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır.  



 

4 

İlave Tedbir Alanı’nda yeni mezarlık yeri oluşturulması yasaktır. İlan 

tarihinden önceki mevcut mezarlık alanlarında gerekli sızdırmazlık 

önlemlerinin alınması gerekmektedir. Bu alanlara ait kalıntı ve 

akıntılardan kaynaklı yeraltısuyu kirlenme ihtimalinin oluşması 

durumunda kirletici unsurlar bertaraf edilecektir.  

5 

Bu alan içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte 

yeraltısuyu yapısının inşası DSİ’ nin iznine tabidir. İlan tarihinden 

önce kullanma belgesi alınarak tahsisleri yapılmış kuyuların hakları 

korunacak ancak, DSİ’ nin gerekli görmesi halinde bu kuyular 

kapatılacaktır.  

6 

Bu alanda, yol yapım çalışmalarında her türlü sızdırmazlık önlemi 

alınmalıdır. Yapılacak yol çalışmalarında yüzey yada yeraltısuyuna 

kirletici deşarjı yasaktır. 

7 

Bu alan içerisinde arıtılmış dahi olsa atık su deşarjına izin verilemez ve 

suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü deterjan, kimyasal 

madde vb. kullanımı yasaktır. 

8 

Bu alanda, madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak işletme yapmak, 

zenginleştirme, gang veya atık malzemenin yıkanması, taş ve mermer 

ocağından malzeme alınması gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır. 

Ancak, ilan tarihinden önce ilgili kurumlardan izin alan maden 

işletmeciliği ruhsatına sahip işletmeler, ilgili kurumların kendilerine 

tanımış oldukları süre sonuna kadar izin verilmiş olan üretim 

kapasiteleriyle faaliyetlerine devam edebilirler. Mevcut işletmeler yerel 

hidrojeolojik koşullara göre DSİ tarafından belirlenecek “Emniyetli 

İşletme Taban Kotu”na kadar işletme yapabilirler. Emniyetli işletme 

taban kotundan daha aşağıdaki kotlarda işletmecilik yapılmasına hiçbir 

şekilde izin verilmez. İşletme sürelerinin bitiminden itibaren 

faaliyetlerine son vereceklerdir. İlan tarihinden önce ilgili kurumlardan 

izin alan maden işletmeleri, yeraltısuyunun kirlenmesine neden 

olabilecek faktörlerin bertaraf edilmesi için her türlü önlemi almakla 

yükümlüdür. Her türlü artığın taşınabilir tanklar vb. gibi zemin ile 

doğrudan temasının bulunmadığı sistemlerle depolanarak, yerel 

yönetimlerce gösterilen deşarj noktalarına deşarj etmeleri 

gerekmektedir. 



 
 

1
0

0
0

5
/1

-1
 


