
DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 
BURSA-YENİŞEHİR İNCİRLİ MAHALLESİ İNCİRLİ 

KAYNAĞI KORUMA ALANI İLANI 
1. Bursa-Yenişehir-İncirli Mahallesi İncirli Kaynağı, İncirli Mahallesi İçme Kullanma 

suyu temininde değişik miktarlarda kullanıma alınacaktır. 
2. İncirli Kaynağı’nın, İncirli Mahallesi İçme Kullanma suyu temini projesine katkısı 

0,157 hm³/yıl olacaktır. 
3. Ekteki haritada sınırları belirtilen Bursa-Yenişehir-İncirli Kaynağı’nın bulunduğu alan; 

6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 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” hükümleri doğrultusunda Bursa İli Yenişehir İlçesi İncirli 
Mahallesinin içmesuyu kaynağı olarak koruma altına alınmıştır. 

4. Ekteki haritada sınırları belirtilen “Mutlak Koruma Alanı” ve “İlave Tedbirleri İçeren 
Sınır” 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 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. 

5. Mutlak Koruma alanı ve İlave Tedbirleri İçeren Sınıra ait bilgiler ve uyulması gereken 
şartlar Çizelge 1 ve Çizelge 2’de verilmiştir.  

6. Bursa-Yenişehir-İncirli Mahallesi İçme Suyu Kaynağı Koruma Alanı İlanı, Tarım ve 
Orman Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer. 

Çizelge 1. Mutlak Koruma alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken 
şartlar. 
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1 

Ekteki haritada mutlak koruma sınırı 100 m olarak belirtilen ve tam ortasında Bursa-
Yenişehir-İncirli Mahallesi İncirli Kaynağı’nın bulunduğu bölge “Mutlak Koruma 
Alanı” olarak tespit edilmiş olup, bu alanda hiçbir faaliyete izin verilmeyecek ve 
kaynak merkez olmak üzere 100 m’lik yarıçap ile belirlenen çevresine uygun 
aralıklarla uyarı levhaları yerleştirilecektir. 

2 

Bursa-Yenişehir-İncirli Mahallesi içme suyu kaynağı olarak belirlenen İncirli 
Kaynağı “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 açabilir/açtırabilir. 

3 
Mutlak Koruma Alanı’nda yalnız yeraltısuyu işletme tesisinin bulunmasına ve 
çalışmasına müsaade edilir, başka hiçbir maksat için izin verilmez. 

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 
İçme, kullanma ve diğer amaçlar için ilan tarihinden önce DSİ tarafından verilen su 
sondaj kuyusu belgeleri iptal edilecektir. 

7 
Mutlak Koruma Alanı içerisinde, ilan tarihinden sonra herhangi bir yapılaşmaya izin 
verilemez. Mevcut yapıların altyapı ve kanalizasyon işleri yapılarak yeraltısuyuna 
herhangi bir sızma olmadan koruma alanları dışına kadar çıkarılacaktır.  



Çizelge 2. İlave Tedbirleri İçeren Sınır alanına ait bilgiler ve uyulması gereken şartlar.  
Ad No AÇIKLAMA 
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1 
İlave Tedbirleri İçeren Sınır Alanı, İncirli Kaynağı’nın boşalım yaptığı ve yüzeysel 
olarak diğer jeolojik birimlerden ayrılmış olan Bilecik Kireçtaşı birimini kapsayan 
ekli haritada gösterilmiş sınırlardan oluşmaktadır. 

2 

Rekreasyon tesisleri hariç olmak üzere kentsel yapılaşma yasaktır. Yeni imar 
tadilatları yapılamaz. Ancak ilan tarihinden önce imar uygulaması yapılmış imarlı 
parsellerde, yeraltı sularını kirletmeyecek şekilde alt yapı ve kanalizasyon sisteminin 
oluşturulması şartıyla konut/iş yeri vs. yapılmasına izin verilebilecektir. 

3 Uçak pisti ve karayolu demiryolu vb. yol yapımı yasaktır. İlan tarihinden önce 
yapılmış her tür yolun kirlilik oluşturması engellenecektir. 

4 Kentsel ve evsel atıkların (katı ve sıvı atıklar dahil) depolanması, üretimi ve yok 
edilmesi yasaktır. 

5 İlave Tedbirleri İçeren Sınır Alanı’nda yeni mezarlık yeri oluşturulması yasaktır. 

6 

Endüstriyel fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, nükleer aktiviteler, gübre ve 
pestisitler (kullanma, depolama, yok etme), akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt 
depolama ve iletme tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri 
(atık barajları) gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır. 

7 İlave Tedbirleri İçeren Sınır Alanı içerisinde arıtılmış dahi olsa atık su deşarjına izin 
verilemez. 

8 İlave Tedbirleri İçeren Sınır Alanı içerisinde suların kirlenmesine neden olabilecek 
her türlü zirai ilaç, gübre deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.  

9 

İncirli Mahallesi içme suyu kaynağı olarak belirlenen İncirli Kaynağı “İlave 
Tedbirleri İçeren Sınır 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 
açabilir/açtırabilir. 

10 

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların İlave Tedbirleri İçeren Sınır Alanı ve yüzey suyu 
kaynaklarına dökülmesine izin verilemez. İlan tarihinden önce gerçekleştirilmiş olan 
mevcut kentsel yapılaşma alanlarında altyapı ve kanalizasyon eksikse tamamlanarak 
atık suların yeraltı suyuna sızmadan koruma alanı sınırları dışına çıkartılacaktır.  

11 İlave Tedbirleri İçeren Sınır Alanı içerisinde içme, kullanma ve diğer amaçlar için 
ilan tarihinden önce yapılan sondaj kuyusu belgeleri iptal edilecektir. 

12 

İlave Tedbirleri İçeren Sınır Alanı 1 nolu poligon içerisinde madencilik faaliyetleri 
ile ilgili olarak işletme yapmak, zenginleştirme, gang veya atık malzemenin 
yıkanması, taş ve mermer ocağından malzeme alınması gibi faaliyetlerin yapılması 
yasaktır. 

13 
İncirli Kaynağı civarının jeolojik ve hidrojeolojik koşulları değerlendirilerek İlave 
Tedbirleri İçeren Sınır Alanı 2 nolu poligon içerisinde 400 metre kotu “Emniyetli 
İşletme Taban Kotu” olarak belirlenmiştir. 

14 

İlave Tedbirleri İçeren Sınır Alanı 2 nolu poligon içerisinde, Emniyetli İşletme 
Taban Kotu’nun üzerinde (400 m kotunun üstü) ilan tarihinden önce ilgili 
kurumlardan izin alan mermer ve taş ocağı işletmeciliği ruhsatına sahip işletmeler, 
ilgili kurumların kendilerine tanımış oldukları süre sonuna kadar faaliyetlerine 
devam edebilirler. İşletme sürelerinin bitiminden itibaren faaliyetlerine son 
vereceklerdir. 

15 

İlave Tedbirleri İçeren Sınır Alanın da koruma alan ilanından önce ilgili 
kurumlardan izin alarak işletmecilik yapan taş ocağı, mermer atölyeleri, tavuk 
çiftlikleri ve diğer sanayi tesisleri yeraltı suyunun kirlenmesine neden olabilecek 
faktörlerin bertaraf edilmesi için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Her türlü 
atığın taşınabilir tanklar vb. gibi zemin ile doğrudan temasının bulunmadığı 
sistemlerle depolanarak, yerel yönetimlerce gösterilen deşarj noktalarına deşarj 
etmeleri gerekmektedir.  
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