
 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 
MANİSA-MURADİYE-GÖKSU, ÇULLU VE GÖLDEĞİRMENİ KAYNAKLARI  

KORUMA ALANLARI İLANI 
1. Manisa-Muradiye-Göksu kaynağı, İzmir kenti içme kullanma ve endüstri suyu 

temininde 1989 yılından bugüne kullanılmaktadır. İlerleyen dönemde de Göksu Kaynağı İzmir 
kenti su ihtiyacını karşılayacaktır. 

2. Manisa-Muradiye-Göksu kaynağında açılan toplam 22 adet su sondaj kuyusu ile İzmir 
Büyükşehir Belediyesine 63 hm³ yeraltısuyu çekimi tahsis edilmiştir. 

3. Manisa-Muradiye-Göksu kaynağının bulunduğu, ekteki haritada sınırları belirtilen 
“Mutlak Koruma Alanı”, “Birinci Derece Koruma Alanı” ve “İkinci Derece Koruma Alanı” 
sınırları ile Göksu kaynağı ile ilişkili olan “Çullu kaynağı Mutlak Koruma Alanı” ve 
“Göldeğirmeni kaynağı Mutlak Koruma Alanı”, 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 oluşturulmuş ve İzmir kentinin içmesuyu kaynağı olarak koruma altına 
alınmıştır. 

4. 27.10.1980 tarih ve 17144 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Manisa-Muradiye-
Göksu Kaynakları ve Çevresi Yeraltısuyu İşletme Sahası” İlanı’nın Kaynak Koruma Alanı  ile 
ilgili 5., 6. ve 7. Maddesi hükümleri, bu İlanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

5. Mutlak, Birinci ve İkinci Derece Koruma alanlarına ait bilgiler ve koruma alanlarında 
uyulması gereken şartlar Çizelge 1, Çizelge 2 ve Çizelge 3’de verilmiştir.  

6. Manisa-Muradiye-Göksu 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 belirtilen, tam ortasında Göksu Kaynağı kuyularının bulunduğu bölge, Çullu 
kaynağının çıkış noktası ve Göldeğirmeni kaynağının çıkış noktası olan bölgede 100 metre yarıçaplı alan “Mutlak Koruma 
Alanı” olarak tespit edilmiş olup, bu alanda hiçbir faaliyete izin verilmeyecek ve kuyular merkez olmak üzere 100 m’lik 
yarıçap ile belirlenen alanların çevresine uygun aralıklarla uyarı levhaları yerleştirilecektir. Ayrıca Mutlak Koruma Alanı 
sınırları içinde kalan bölge, suyu kullanan İdare’ce kamulaştırılarak, tapu kaydına koruma alanı olarak işlenecektir. 

2 
İzmir Kenti içme suyu kaynağı olarak belirlenen Manisa-Muradiye-Göksu Kaynağı, Çullu kaynağı ve Göldeğirmeni 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 şartlı 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. Birinci Derece Koruma alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken şartlar: 
Ad No AÇIKLAMA 
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1 

Birinci Derece Koruma Alanı, Batıdan: Büyüksümbüller ve Avdal mahalleleri, Kuzeyden: Bostanlar, Mollasüleymanlı, 

Sümbültepe, Kaleköy ve Sarma mahalleleri, Doğudan: Karayenice, Tilkisüleymaniye ve Tekeliler mahalleleri, Güneyden: 

Gediz Nehri ve sulama kanalı ile sınırlanmıştır. Manisa-Muradiye-Göksu Kaynağı’ndan itibaren güney yönünde 2.100 m, 

kuzey yönünde 6.200 m, Batı yönünde 9.400 m ve doğu yönünde 9.200 m’lik kısmı kapsar.  Birinci Derece Koruma 

Alanı sınırları ekli haritada gösterilmiştir. 

2 

Koruma alanı içerisinde Manisa ili, Yunusemre ilçesine bağlı Avdal, Mollasüleymanlı, Bağyolu, Gülbahçe, Üçpınar, 

Kocakoru, Sarma, Manisa ili Saruhanlı ilçesine bağlı Kırançiftliği, Çınarlıkuyu, Halitli, Karayenice mahalleleri 

bulunmaktadır. Bu mahallelerin 1. Derece Koruma Alanı içerisinde kalan sınırlarında 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. Rekreasyon tesisleri 

hariç olmak üzere kentsel yapılaşma yasaktır. 

3 
Uçak pisti ve karayolu demiryolu vb. yol yapımı yasaktır. İlan tarihinden önce yapılmış mahalle bağlantı yollarında 

oluşabilecek kirlilik Manisa Büyükşehir Belediyesi’nce engellenecektir. 

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

5 
Birinci Derece Koruma Alanı’nda yeni mezarlık yeri oluşturulması yasaktır. İlan tarihinden önceki mevcut mezarlığın 

kalıntı ve akıntılarının yeraltı sularını kirletme ihtimalinin oluşması durumunda kirletici unsurlar bertaraf edilecektir.   

6 

Madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak; işletme yapmak, zenginleştirme, gang veya atık malzemenin yıkanması, taş ve 

mermer ocağından malzeme alınması gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır. Bu kapsamda ilan tarihinden önce ilgili 

kurumlardan izin alınmış olsa dahi hiçbir şekilde kazanılmış hak iddiasında bulunulamaz. Ancak, sadece mermer ve taş 

ocağı işletmeleri için aşağıdaki 7. madde kapsamındaki hususlar istisna teşkil eder. 

7 

Birinci Derece Koruma Alanı sınırları içerisinde ilan tarihinden önce, ilgili kurumlardan izin alarak mevcutta işletme 

faaliyetleri fiili olarak devam eden mermer ve taş ocağı işletmeciliği yapan işletmeler, kazanılmış hakların korunması 

adına ilgili Kurumların kendilerine tanımış oldukları süre sonuna kadar olacak şekilde ve yerel hidrojeolojik koşullara 

göre DSİ tarafından belirlenecek bir emniyetli işletme taban kotu altına kesinlikle inilmemesi koşulu ile faaliyetlerine 

devam edebilirler. İşletme sürelerinin bitmesinin ardından ilgili Kurumlarca hiçbir şekilde süre uzatımı verilemez ve 

faaliyetler sonlandırılır. Emniyetli işletme taban kotundan daha aşağıdaki kotlarda işletmecilik yapılmasına hiçbir şekilde 

izin verilmez. Ruhsat alınmış olsa dahi tesisleri kurulmamış ve ocak/galeri faaliyetlerine başlanılmamış olan işletmeler, 

mevcut işletme kapsamında değildir. 

8 

Birinci Derece Koruma Alanı’nda yeraltı suyunun kirlenmesine sebep olan maddelerin yeraltında depolanması ve 

yerinden çıkarılması, metalürji ve petrokimya tesisleri, 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), jeotermal enerji santrali yapılması, jeotermal 

amaçlı üretim ve/veya re-enjeksiyon kuyusu açılması kesinlikle yasaktır. 

9 Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde arıtılmış dahi olsa atık su deşarjına izin verilemez. 

10 
Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, 

kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.  

11 

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların Birinci Derece Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesine izin verilemez. 

İlan tarihinden önce gerçekleştirilmiş olan mevcut kentsel yapılaşma alanlarında altyapı ve kanalizasyon eksikse 

tamamlanarak atık suların yeraltısuyuna sızmadan koruma alanı sınırları dışına çıkartılacaktır. 

12 

Birinci Derece Koruma Alanında ilgili kurumlardan izin alarak işletmecilik yapan taş ocağı, mermer atölyeleri, tavuk 

çiftlikleri ve diğer sanayi tesisleri yeraltısuyunun 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 tabanı kimyasallara karşı dayanıklı özellikte beton ve çevresinde kuşaklama kanalı olacak şekilde zemin 

üzerinde depolanarak, ilgili mevzuat deşarj standartları sağlanıp yerel yönetimlerce gösterilen deşarj noktalarına deşarj 

edilecektir. 



 

Çizelge 3. İkinci Derece Koruma alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken şartlar. 

Ad No AÇIKLAMA 
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1 
Ekteki haritada sınırları belirlenen İkinci Derece Koruma Alanı içerisinde; yeraltısularının kirlenmesine neden olabilecek 

her türlü zirai ilaç, gübre vb. kullanımı yasaktır. 

2 Çöp, moloz, çamur gibi atıkların İkinci Derece Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesine izin verilemez. 

3 
İkinci Derece Koruma Alanı içerisinde tabii gübrelerin açıkta toplanmasına/ depolanmasına ve sıvı ile katı atık depolama 

tesislerine izin verilemez. 

4 
Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların İkinci Derece Koruma Alanı ve yüzey suyu 

kaynaklarına dökülmesi yasaktır. 

5 

İkinci Derece Koruma Alanı’ndaki mevcut taş ocağı işletmeciliği yapan 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. 

6 

İkinci Derece Koruma Alanı’nda mevcut veya işletilmesi muhtemel taş ocağı, mermer, tavuk çiftliği ve diğer sanayi 

tesisleri yeraltısuyunun 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 tabanı 

kimyasallara karşı dayanıklı özellikte sızdırmaz beton ve çevresinde kuşaklama kanalı olacak şekilde zemin üzerinde 

depolanarak, ilgili mevzuat deşarj standartları sağlanıp yerel yönetimlerce gösterilen deşarj noktalarına deşarj 

edilecektir. 

7 

İkinci Derece Koruma Alanı’nda yeraltı suyunun kirlenmesine sebep olan maddelerin yeraltında depolanması ve 

yerinden çıkarılması, nükleer aktiviteler, metalürji ve petrokimya tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama 

tesisleri (atık barajları), jeotermal enerji santrali yapılması, jeotermal amaçlı üretim ve/veya re-enjeksiyon kuyusu 

açılması kesinlikle yasaktır. 
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