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1. GĠRĠġ 

 

Havza; akarsuları aynı ırmağa, göle veya denize boĢalan kara parçasıdır. Su Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliği‟nde ise havza; bir akarsu, göl, baraj rezervuarı veya yeraltı 

suyu haznesi gibi bir su kaynağını besleyen yeraltı ve yüzeysel suların toplandığı 

bölgenin tamamı olarak tanımlanmaktadır. 

 

Su kaynakları üzerinde yapılacak her müdahalenin sürdürülebilir, koruma-kullanma 

ilkeleri doğrultusunda akılcı politikalar içermesi gerekir. Su kaynakları üzerindeki 

artan tüketim talepleri, bu kaynaklardan yararlananlara eĢit fırsatlar ve yararlar 

sağlayacak Ģekilde sürdürülebilir özelliklere sahip olması, havzadaki mevcut kirletici 

kaynakların engellenmesi, diğer bir ifade ile “havza planlaması” yapılmasını 

gerektirmektedir. 

 

Havza yönetimi ve planlaması “bir su toplama havzasında, ekolojinin temel esasları 

dikkate alınarak, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını sağlayacak 

şekilde doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının planlanması, geliştirilmesi ve 

yönetilmesi’’ olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda hızlı nüfus artıĢına paralel olarak 

artan su talebine karĢı uygun kaynak varlığının azlığı ve gün geçtikçe geliĢen sanayi 

ve tarımsal faaliyetlere bağlı olarak aĢırı kullanım ve çeĢitli kirlilik parametreleri 

nedeniyle ortaya çıkan sorunlar özellikle havza bazında su kaynakları yönetiminin 

önemini bir kat daha artırmıĢtır.  

 

Dünya‟da ve ülkemizde hızlı nüfus artıĢına bağlı olarak düzensiz yapılaĢmanın 

artması, tükenen bir doğal varlık olan su kaynaklarının kontrolsüz kullanımını 

beraberinde getirmektedir.  Su havzalarının, planlarda bütüncül bir yaklaĢımla ele 

alınmaması,  kullanıcıların havzalara yönelik üst ölçekli planlarda gözardı edilmesi, 

yasal sorunlar ve kurumlar arası koordinasyon eksikliği, su havzalarındaki en önemli 

sorunlardandır. 
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Hazar Gölü Havzası, Doğu Anadolu‟nun önemli kapalı havzalarından biri 

özelliğindedir. AĢırı su kullanımı, kirlilik, yönetim ve planlama sorunları havzadaki 

baĢlıca sorunlardır. Havza‟da, doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak ve 

içinde yaĢayan insanların da bu kaynaklardan faydalanmasına imkan tanıyacak, 

koruma-kullanma dengesinin sağlanacağı bir planlamaya ihtiyaç vardır. Su 

kaynaklarının korunabilmesi ve kullanılabilmesi için bu doğal kaynakların koruma-

kullanma dengesi gözetilerek planlanması gerekmektedir. Yapılan planların 

uygulanabilirliğini sağlamak, su kaynaklarının bütüncül bir yaklaĢımla ele alınıp 

yönetilmesi ve iĢletilmesine bağlıdır. 

 

Su havzalarında yaĢanan sorunların temelinde, yönetim eksikliği bulunmaktadır. 

Yapılan planlamalarda esas amaç koruma olmasına rağmen, plansız ve ruhsatsız 

yapılaĢmadan özel kuruluĢlar kadar gerekli müdahaleyi yapmayan kamu kurumları 

da sorumludur. Bu durumun Hazar Gölü Havzası üzerinde de etkili olduğu 

görülmektedir. Havzada çok sayıda kamu kuruluĢunun tesisleri olmasına rağmen 

karĢılaĢılan çevresel sorunlara çözümler ortaya konamamıĢ, alternatif politikalar 

oluĢturulamamıĢtır. Bu nedenlerle belirlenemeyen sorunların tespitine iliĢkin 

çalıĢmaların gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. ÇalıĢma konusunun seçilme nedenlerinden 

en önemlisi de budur. 

 

Çalışmanın Amacı 

 

Bu araĢtırma ile; Havza yönetimi, planlaması ve ilgili mevzuat süreçleri ayrı ayrı ele 

alınarak, Hazar Gölü Havzası örneği ile iliĢkisinin kurulması, havzada yaĢanan yasal 

mevzuat sorunları, yasal sorunlar, çevresel problemler, planlama sürecinin etkilerinin 

olumlu ve olumsuz bütün yönleriyle ortaya konulması, Hazar Gölü Havzası 

içerisinde  kirliliğe sebep olan kentsel ve çevresel etkenlerin ortadan 

kaldırılmasıyla,  gölün sosyo-ekonomik açıdan havzaya katkısının sağlanmasına 

ilişkin önerilerin getirilmesi amaçlanmıştır.  Bu amaç doğrultusunda Hazar Gölü 
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Havzası’nın kirlilik kaynaklarından kentsel faktörlerin (alt yapı sorunları, çarpık 

yapılaşma, atıklar vb. ) rolü irdelenmiştir. 

 

Çalışmanın Yöntemi 

 

Yapılan tez çalıĢması öncelikle Havza kavramının tanımı, genel özellikleri ve yasal 

özellikleri hakkında bilgilere yer verilmiĢ, genel havza problemlerinin tanımlanmıĢ, 

su havzalarına yönelik yapılan çalıĢmalardan dünya ve Türkiye örnekleri 

incelenmiĢtir. 

 

Hazar Gölü Havzasının çalıĢma alanının sınırları belirlenmiĢ, sosyo-ekonomik ve 

fiziksel özellikleri hakkında bilgilere yer verilmiĢ, çevresel problemlerin, Hazar Gölü 

ve kıyısındaki Sivrice Ġlçe yerleĢkesi örnekleminde ele alınarak, özellikle Hazar 

Gölü, su kalitesi ölçüm değerleri ve sonuçları değerlendirilmiĢ; ayrıca mevcut arazi 

kullanımı ve  onaylı imar planları karĢılaĢtırılmıĢtır. 

 

UlaĢılan analizler ve değerlendirmeler ıĢığında, Hazar Gölü‟ndeki sorun ve olanaklar 

tespit edilmiĢ, belirlenen sorun olanaklar ile Hazar Gölü Havzası Yönetim Planına 

altlık oluĢturacak hedef ve stratejiler ortaya çıkarılmıĢ, çalıĢmanın sonunda da Hazar 

Gölü Yönetim Planına iliĢkin öneriler ve eleĢtirilerden oluĢan değerlendirmelerde 

bulunulmuĢtur. 
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2. KAVRAMSAL VE YASAL ÇERÇEVE 

 

Kavramsal çerçeve bölümünde; Havza Yönetimi ve Planlaması kavramları 

açıklanmıĢ olup, Dünya‟da ve Türkiye‟de yürütülen havza planlaması ve yönetim 

politikalarına iliĢkin yapılan uygulama örneklerine yer verilmiĢtir. Türkiye‟de Havza 

Yönetimi ve Planlamasına iliĢkin yasal mevzuat incelenerek, havza planlaması 

konusunda yetkili kurumlar hakkında özet bilgilere yer verilmiĢ olup, ülkemizde su 

havzalarında yaĢanan genel sorunlardan bahsedilmiĢtir. 

2.1. Havza Yönetimi ve Planlaması 

Sözlük anlamı ile havza; akarsuları aynı ırmağa, göle veya denize boĢalan kara 

parçasıdır [Doğan, 1996].  

 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği‟nde ise havza; bir akarsu, göl, baraj rezervuarı 

veya yer altı suyu haznesi gibi bir su kaynağını besleyen yer altı ve yüzeysel suların 

toplandığı bölgenin tamamı olarak ifade edilmektedir. 

 

Havza, kendi içerisindeki biyofizik ve sosyo-ekonomik karakteristikleri itibariyle 

benzerlik ve bütünlük gösteren, dolayısıyla diğer arazi parçalarından olan farklılıkları 

kendi içerisindeki benzerlikten daha büyük olan bir arazi parçasıdır [http:// 

kelkit.gop.edu.tr, 2010].  Bir su havzasında topoğrafik durum, iklimsel değerler; su, 

toprak, hava, flora, fauna ve tüm doğal kaynaklar bir bütünlük göstermektedir. 

 

Dünyada, pek çok geliĢmiĢ ülkede, su kaynaklarının akılcı kullanılması gerektiği 

bilinciyle kaynaklar havza boyutunda ele alınmıĢ, bütüncül, uzun vadeli ve katılımcı 

planlar hazırlanmıĢ, su sisteminin korunmasını garanti altına alacak ekolojik kriterler 

oluĢturulmuĢtur. Sürdürülebilir kalkınma yaklaĢımı çerçevesinde koruma-kullanma 

prensipleri doğrultusunda Batı Avrupa ve ABD‟de pek çok akarsu havzası, uzun 

vadeli programlarla yönetilmiĢ ve baĢarılı sonuçlar alınmıĢtır [DPT, 2001]. 
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Sonuç olarak; sürdürülebilir bir havza yönetimi için, kuruluĢlar arası koordinasyon 

ve halkın katılımını sağlamalı; doğal kaynakların sürdürülebilirlik ilkesine uygun 

olarak sektörlere tahsisine, özel değeri olan arazilerin korunmasına, tahribe uğramıĢ 

ekosistemlerin geri kazanımına, doğal kaynak kullanımında rekabet ve 

uyuĢmazlıkların çözümüne, doğal kaynakların adil paylaĢımına ve plan 

uygulamalarının etkilerini değerlendirmeye imkan sağlamalıdır [Gazi OsmanpaĢa 

Üniversitesi, 2010]. 

 

2.2. Dünya’da  Havza Planlaması ve Yönetimi Politikaları ve Örnek 

Uygulamaları 

 

Bu bölümünde havza planlaması ve yönetimi konusunda geliĢmiĢ ülkelerdeki su 

politikaları hakkında genel bilgilere yer verilmiĢ olup, Amerika BirleĢik Devletleri ve 

Avrupa Birliği‟nin su politikaları incelenmiĢtir. 

 

2.2.1. Amerika BirleĢik Devletleri’nde Su Politikaları 

 

Federal hükümetin prensipte yetki sahibi olduğu Amerika BirleĢik Devletleri‟nde 

yerel ve bölgesel ağırlıklı bir yapı söz konusudur. Federal hükümet tarafından Su 

Kalitesi Yasası düzenlenmiĢ, bu yasa ile eyaletler arası su kalite standartlarının 

temeli oluĢturulmuĢ ve her eyaletin kendi su kalitesi standardını oluĢturması 

öngörülmüĢtür. Yalnızca planlamadan sorumlu olan Federal Nehir Havzaları 

Komisyonu da, bu yasa çerçevesinde kurulmuĢtur [Yün, 2009].  

 

Su kaynakları yönetiminde, eyaletler arasında farklı yapıda örgütlenmelerin söz 

konusu olduğu Amerika‟da bazı eyaletlerde, bütün doğal kaynakların yönetiminden 

sorumlu olan kurumlar mevcutken, bazılarında ise; sadece su kaynakları 

yönetiminden sorumlu kurumlar bu görevi yerine getirmektedir. Her eyalet kendi 

bölgesinde havza bazında su kalitesi yönetimini planlamakla yükümlüdür. Eyaletler, 

kendi su kalite standartlarını, içme suyu ve kanalizasyon planlarını, su kaynakları 
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yönetim planlarını hazırlayarak hükümete onaylatmak zorundadır. Bölgesel su 

kalitesi planlama ve araĢtırmalarına parasal kaynak, merkezi hükümet tarafından 

sağlanmaktadır [URL-1, 2009]. 

 

2.2.2. Avrupa Birliği su politikaları 

 

Avrupa Birliği‟nin „Su ile Ġlgili Çerçeve Yönergesi‟, birliğin su politikalarının 

uygulanmasına esas teĢkil etmek üzere 2000 yılında kabul edilmiĢtir. Yönerge 2003 

yılı sonundan beri yürürlüktedir. Yönerge ile; birlik toprakları üzerindeki yüzey 

sularının, geçici suların, kıyı sularının ve yer altı sularının kirlenmesinin önlenmesi 

ve azaltılması, sürdürülebilir su kullanımının sağlanması, çevrenin su gereksiniminin 

korunması ve ekosistemlerin ıslahı, sellerin veya kuraklığın etkilerinin azaltılması 

amacı güdülmüĢtür [Yün, 2009]. 

 

Yönergeye göre; her üye devletin ulusal sınırları dahilindeki nehir havzalarını tespit 

etmesi, birden fazla üye ülkenin topraklarını kapsayan su havzalarının uluslar arası 

nehir havzalarına bağlanması, her nehir havzasına yetkili bir yönetim atanması, her 

üye ülkenin kendi sınırları dahilinde kalan havzaların niteliklerinin incelenmesi, 

insan faaliyetlerinin su üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi, su kullanımının 

ekonomik bir analizinin yapılması ve özel koruma gerektiren alanların kayda 

geçirilmesi öngörülmüĢtür. Bütün bu çalıĢmalar sonucu yönergenin yürürlüğe 

girmesinden 9 yıl sonra, her nehir havzası için yönetim planı ve alınacak önlemler 

planı hazırlanacaktır. Üye ülkeler, özellikle nehir havzaları yönetim planları ile ilgili 

olabilecek bütün tarafları, Su Yönergesi‟nin uygulanmasına faal katılmaya teĢvik 

edecektir. Yönerge, AB çerçevesinde su ile ilgili olarak üyeler arasındaki iĢbirliğini 

geliĢtirmek ve sınırları dâhilindeki suyun kalitesini ıslah etmek amacıyla kabul 

edilmiĢtir [URL-2, 2009].  

 

Genel olarak Avrupa Birliği‟nin su politikalarına iliĢkin ilkeleri Ģunlardır:  
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a. Sürdürülebilir su politikası ile güvenli içme suyu sağlamak zorunluluğu 

vardır. Bu zorunluluğun içeriği ise; içme suyu güvenli olmalıdır ve yeterli 

miktarda ve derecede güvenli olarak temin edilmesi gerekliliğinden 

kaynaklanmaktadır. 

 

b. Su, içme suyu ihtiyacı dıĢında; endüstri, tarım, balıkçılık, taĢımacılık, 

hidroelektrik enerji üretimi ve rekreasyon ihtiyaçları için de yeterli miktarda 

ve yeterli kalitede olmalıdır. 

 

c.  Akvatik (sucul) çevrenin fiziksel yapısı ile birlikte su kaynaklarının kalitesi 

ve miktarı, karasal ekosistemin ve doğal hayatın ihtiyacı olan suyun 

karĢılanması da önemlidir. 

 

d. Su, sellerin olumsuz etkisini azaltmak veya önlemek ve kuraklıkların etkisini 

en aza indirmek için yönetilmelidir. 

 

e. Su kaynaklarının kirliliğinde, nokta kaynaklı, yaygın kaynaklı kirlilik, 

kazaların neden olduğu kirlilik, asit yağmuru nedeniyle kirlilik, besinlerin 

neden olduğu kirlilik, insan kaynaklı (antropolojik) kirlilik gibi kirlilik türleri 

ile mücadele bu politikaların önemli bir bölümünü oluĢturmaktadır. Bunun 

için de muhtemel ilkeler tespit edilmiĢtir. Bunlar; yüksek düzeyli koruma 

ilkesi, ihtiyat ilkesi, önleyici çalıĢmalar, kaynakta ıslah edilecek hasarlar 

ilkesi, kirleten öder ilkesi, mevcut bilimsel ve teknik verilerin kullanımı, 

topluluk üyesi bütün devletlerce benimsenen ve kendi ulusal mevzuatlarında 

yer verdikleri ilkelerdir. Bu ilkeler dıĢında henüz tam olarak topluluğun 

sorumluluğunda olmayan entegrasyon, ayrıca topluluk ülkelerinin bulunduğu 

bölgede çevresel Ģartların değiĢebilirliği, maliyet/fayda, topluluğun 

bulunduğu bölgedeki geliĢimin dengelenmesi, uluslar arası iĢbirliği gibi 

konularda da topluluk üyelerinin mevzuatının birbirine uygun hale getirilmesi 

çalıĢmaları sürdürülmektedir. Topluluğun üye ülkelerindeki su yönetim 

politikasının yasal çatısı, ulusal önlemler ve topluluk yasalarından türetilen 
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önlemlerin birleĢimini içermektedir. Bütün mevcut Avrupa Topluluğu su 

yasaları Avrupa Birliği AnlaĢmaları‟ndan daha önce kabul edilmiĢtir. Su 

yasasının genel ortak çerçevesi içinde, üye ülkelerin makul ölçüde esnekliğe 

sahip olmaları sağlanmıĢtır. Halkın katılımı ve sorumluluğu bu esnekliğin 

düĢük standartlarda olmamasını sağlamak içindir [DPT, 2001]. 

 

2.2.3. Havza planlaması ve yönetimine iliĢkin uygulamalar 

 

Bu bölümde ilk olarak BirleĢmiĢ Milletler tarafından yürütülen Dünya Su 

Değerlendirme Programı (World Water Assesment Programme) kapsamında 

gerçekleĢtirilen havza planlaması ve yönetimi yaklaĢımları incelenecektir. Ġkinci 

olarak, Peipsi Gölünü eski haline döndürmek için hazırlanan Havza Yönetim Planı 

kapsamında yapılan uygulama incelenecektir. 

 

 

ġekil 2.1. Dünya Su Değerlendirme Programı -World Water Assesment Programme-

WWAP- (geliĢme, taĢıma kapasitesi ve çevre) havza çalıĢma alanları [Yün, 

2009]. 

 

BirleĢmiĢ Milletler tarafından Dünya Su GeliĢimi Raporu‟nun hazırlanması için 

yürütülen Dünya Su Değerlendirme Programı (WWAP), temel amacını, havza 
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planlaması ve yönetimi için ülkelerin mevcut potansiyellerini ve deneyimlerini 

geliĢtirerek kabiliyetlerini arttırmalarına yardımcı olmak olarak belirtmektedir. 

 

Dünya Su Değerlendirme Programı misyonunu, çalıĢmaların yapıldığı ülkelerdeki 

fiziksel, iklimsel ve sosyo-ekonomik koĢullarla su kaynaklarının etkileĢimine dikkat 

çekmek olarak belirtmektedir. Rusya ve Estonya‟nın ortak sahibi olduğu, Peipsi 

Gölünü Havzasının da yer aldığı 38 ülkeyi kapsayan ve 16 havzada yapılan 

çalıĢmalarda; 

 Havzaların çeĢitliliğini ve farklı insan ihtiyaçlarını göstermek, 

 Su kaynakları sektörünün ihtiyaçlarını vurgulamak, 

 Bu süreçte, yerel deneyimlerden faydalanmak ve su ile ilgili yasaların 

 güçlendirilmesini sağlamak, 

 Yerel ölçekte alınan kararların önemini göstermek, 

 Ulusal ölçekte diğer ülkelerle, yaĢanılan deneyimlerin paylaĢılmasını 

sağlamak hedeflenmiĢtir[Yün, 2009]. 

 

Burada, Peipsi Gölünü eski haline döndürmek için hazırlanan Havza Yönetim Planı 

uygulaması örneğinde, Dünya Su Değerlendirme Programı‟nın izlediği yöntem ve 

stratejiler konusunda değerlendirmeler de bulunulacaktır. 

 

2.2.4.  Peipsi Gölü Havza Yönetim Planı 

 

Avrupa‟nın en büyük dördüncü gölü olan Peipsi Gölü AB üyesi Estonya ile Rusya 

Federasyonu arasında yer almaktadır. % 44‟ü Estonya‟ya, % 66‟si ise Rusya‟ya 

aittir. Estonya ve Rusya Federasyonu 1990-1999 yılları arasında ortak komisyonlar 

ile gölün havza yönetimini yürütmüĢlerdir. 1999 yılından itibaren Sınır AĢan Sular 

Komisyonu‟nun aldığı kararla göl havzası yönetimini AB Su Çerçeve Direktifi‟ne 

uygun hale getirmeye çalıĢmıĢlardır. Estonya AB ülkeleri için zorunlu olan direktifi 

uygularken Rusya da aynı direktifi uygulamaya karar vermiĢtir [Yün, 2009]. 
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Peipsi Gölü kıyıları boyunca sahip olduğu sulak alanları ile uluslararası öneme 

sahiptir. Göldeki baĢlıca sorunlar ötrofikasyon, kontrolsüz balıkçılık ve petrol 

endüstrisi atıkları nedeniyle oluĢan sorunlardır. Peipsi Gölü çevresindeki nüfus için 

balıkçılık önemli bir gelir kaynağıdır; ama çevre sorunları balık kaynakları üzerinde 

büyük baskı yaratmaktadır[Yün, 2009]. 

 

Rusya ve Estonya, gölün sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve ülkeler arası olası 

fikir ayrılıklarını önlemek için ticaret, sınır aĢan sular, balıkçılık ve çevre koruma 

olmak üzere dört tane komisyon kurmuĢlardır. Ayrıca ekonomik faaliyetleri 

düzenleyebilmek için birçok ikili anlaĢma yapmıĢlardır. Havzada sürdürülebilir 

kalkınmayı sağlama konusunda çok büyük öneme sahip olan Sınır AĢan Sular 

Komisyonu altında yer alan çalıĢma gruplarından biri olan ve 1993 yılında kurulan 

Peipsi CTC (Peipsi Center for Transboundary Cooperation) ekonomik geliĢme ve 

sınır ötesi iĢbirliği, göl havzasında çevre koruma ve su yönetimi, sivil toplum 

kuruluĢlarının geliĢtirilmesi ve iki ülke arasında bilgi alıĢveriĢinin ve iletiĢimin 

sağlanması alanında çalıĢmaktadır. Peipsi CTC, hedeflerine çevresel ve sosyal 

araĢtırma ve çalıĢma programları düzenleyerek; toplumun her sektörü ve 

hükümetlerin farklı seviyeleri arasında bilgi değiĢimi ve iletiĢimi sağlayarak ve 

uluslararası seminerler, toplantılar ve yayınlar ile ulaĢmaktadır [Maden, 2006]. 

 

Estonya‟nın 2004 yılında AB‟ye üye olması ile birlikte Estonya Su Kanunu‟nun AB 

Su Çerçeve Direktifi‟ne uygun hale getirilme çalıĢmaları baĢlanmıĢtır. Direktifin 

Ģartlarına göre gölün Estonya sınırları içinde kalan bölümü nehir havzası olarak 

tanımlanmıĢtır. Estonya‟da su yönetimi, Çevre Bakanlığı ve su havza yönetimini alt 

havza seviyelerinde değerlendiren Çevre Koruma Bölümleri tarafından 

gerçekleĢtirilmektedir. Estonya sınırları içinde kalan nehir havzası için Estonya 

Çevre Bakanlığı ve EU LIFE programının maddi desteği ile Su Koruma Planı 

geliĢtirmiĢtir. Estonya‟da tüm nehirlerin stratejik havza yönetimlerinin detaylı bir 

Ģekilde hazırlanmasının 2004 yılında tamamlanması tavsiye edilmiĢtir [Maden, 

2006]. 
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ġekil 2.2. Peipsi Gölü Havzası [UNESCO, 2010] 
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Rusya Federasyonu‟nda ise, su yönetimi Rus Federasyonu Su Kanunu‟na göre 

düzenlenmektedir. Su ile ilgili bütün çalıĢmalardan Doğal Kaynaklar Bakanlığı 

sorumludur. Bakanlık kendi bünyesinde federal düzeyde çalıĢırken, Su Havza 

Ġdareleri, bölgesel seviyede, Doğal Kaynaklar Komitesi ise il (oblast) düzeyinde 

faaliyet göstermektedir. Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte Rusya Federasyonu 

Hidrometeroloji Birimi, sistem içinde su kaynaklarının izlenme görevini yerine 

getirmektedir. AB Su Çerçeve Direktifi, Rusya Federasyonu için zorunlu değilken, 

AB ülkeleri için zorunlu ve AB adayı ülkeler için bir tavsiye niteliğindedir. Ancak, 

su yönetiminden sorumlu Rus otoriteleri, AB Su Çerçeve Direktifi‟ni, Peipsi 

Gölü‟nün Rusya sınırları içinde kalan bölümü için uygulamayı kabul etmiĢtir. 

Dolayısıyla, Rusya için uygulama zorunluluğu olmayan söz konusu direktifin 

uygulanmasının kabul edilmesi, Rusya‟nın politik iradesinin bir sonucudur [Maden, 

2006]. 

 

Direktifin gereklerini yerine getirme ve havza sularının sürdürülebilir kullanımı ve 

korunmasını amaçlayan Komisyonlar, su yönetimini sağlamak, veri toplamak ve bu 

verileri paylaĢabilecek bilgi ağlarını oluĢturabilmek için belirli bir kaynağa ihtiyaç 

duymaktadır. Peipsi Gölü havzasını paylaĢan iki ülke hükümetleri SınıraĢan Sular 

Komisyonu‟nun Sekreteryası için bir ödenek sağlarken, bilim adamları, ilgili 

kuruluĢlar, yerel otoriteler ve STK‟lar kendi kaynaklarını yaratmakta ve ayrıca sınır 

aĢan sular ile ilgili anlaĢmaların gereklerinin yerine getirilebilmesi için uluslar arası 

kuruluĢ ve organizasyonlardan fon almaktadırlar. Örneğin, Peipsi Gölü‟nün her iki 

kıyısında çevresel gözlem programları, gölde besin yükünün hesaplanması ve 

elektronik bilgi ağı geliĢtirilmesi için Ġsveç Çevre Koruma Ajansı, SınıraĢan Sular 

Komisyonu‟na yardımda bulunmuĢ, Danimarka Çevre Ajansı da havzada kirlilik 

yükünün indirgenmesi için bir strateji planı hazırlamıĢtır. BirleĢmiĢ Milletler 

Kalkınma Programı (United Nations Development Programme-UNDP)‟na bağlı 

Küresel Çevre Fonu (Global Environmental Facilities-GEF), 3 yıllık Peipsi Gölü 

havza yönetimi için iki ülkeye 1 milyon ABD Dolar‟ı vermiĢtir. Ayrıca, AB TACIS 

fonu, Rusya‟ya 2001 yılında baĢlayan Peipsi Gölü havza yönetim programına destek 



13 

 

 

 

olmak ve Su Çerçeve Direktifi‟nin Rusya kıyısında uygulanabilmesi için 2 Milyon 

EURO yardımda bulunmuĢtur [Maden, 2006]. Buna ek olarak, AB sınırları dıĢında 

AB Su Çerçeve Direktifi‟nin sınır aĢan sularda teorik ve metodolojik 

uygulamalarında destekçi bir program olan MANTRA-East Projesi baĢlatılmıĢtır. 

 

Havza su kaynaklarının yönetimi konusunda AB‟nin desteği ile üç proje 

sürdürülmektedir. Bu projeler Su Çerçeve Direktifi‟nin Peipsi Gölü‟nde 

uygulamasını hem uluslararası ölçekte, hem de ulusal alt havza ölçeğinde sağlamak 

amacındadır. Bu projeler sırasıyla, Peipsi Gölü Havza Yönetim Programı, GEF 

Projesi ve Peipsi Gölü Havza Yönetimi GeliĢtirme ve Uygulama Programı‟dır. Bu 

projeler Direktif‟in yerine getirilmesinde, ortak nehir havza yönetimi programına 

hatırı sayılır kaynak desteği vermektedir [Maden, 2006]. 

 

Sonuç olarak Peipsi Gölü Türkiye için önemli bir örnektir. AB üyelik sürecinde 

direktifin sınır aĢan nehir havzalarında uygulanması ve bu uygulama sürecinde de 

birçok fondan yararlanılabileceğini göstermektedir. Ayrıca birden fazla yerel 

yönetimin idari sınırları içerisinde olan içme suyu havzalarında yetki çatıĢmasını 

çözüp bütüncül bir yaklaĢım oluĢturamayan Türkiye için, Peipsi Gölü‟nde iki ülke 

tarafından oluĢturulan iĢbirliğine iyi bir örnek teĢkil etmektedir [Yün,2009]. 

2.3. Türkiye’de Havza Planlaması ve Yönetimi 

Bu bölümde Türkiye‟deki havza planlama ve yönetiminin özellikleri incelenmiĢtir. 

 

2.3.1. Yasal  yapı 

 

Türkiye‟de çevrenin korunması, geliĢtirilmesi ve su havzaları ile ilgili olarak baĢta 

anayasa ve çevre kanunu olmak üzere birçok kanun, yönetmelik ve tebliğ 

çıkarılmıĢtır. Çevre sorunlarının yasal ve yönetsel açıdan değerlendirilmeye alınması 

ilk olarak 3. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı ile baĢlamıĢtır. 3. BeĢ Yıllık Kalkınma 

Planı‟nda çevre sorunlarının kalkınma sorunları içinde olduğu ancak, bu sorunları 



14 

 

 

 

ileri sürerek kalkınma çabalarının yavaĢlatılmasının geçerli görülmediği ifade 

edilmiĢtir. Çevre sorunları ile ilgili olarak uluslararası düzeyde sürdürülecek çalıĢma 

ve yasal düzenlemelerde Türkiye‟yi sanayileĢerek kalkınma hedefinden saptıracak 

hiçbir yükümlülüğün kabul edilemeyeceği belirtilmiĢtir. 4. BeĢ Yıllık Kalkınma 

Planında, çevrenin bir faktör olarak dikkate alınmasıyla, sorunun yaratılmadan 

önlenme aĢamasında çözüme kavuĢturulmasına ağırlık verileceği, mevcut sorunları 

giderici yaklaĢımlarda ise, alternatif çözüm önerileri dikkate alınarak sosyo-

ekonomik ve ekolojik yapıya en uygun çözümlerin seçileceği ifade edilmektedir. 

 

1982 Anayasasının 56. Maddesinde “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaĢama 

hakkına sahiptir.” ve “Çevreyi geliĢtirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre 

kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaĢların ödevidir.” denilerek çevrenin 

korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için devlete ve vatandaĢa görev 

yüklenmektedir. 1983 yılında çıkarılan Çevre Kanunu ile de çevre korumasına yasal 

bir düzenleme getirilmiĢtir [Yün,2009]. 

 

1983 yılında Çevre Kanunu‟nun çıkarılmasıyla birlikte kalkınma planlarındaki 

çevreye verilen önem de artmıĢtır. 5. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı‟nda, çevre 

konusunda temel yaklaĢımın, sadece mevcut kirliliğin ortadan kaldırılması ve olası 

bir kirliliğin engellenmesi değil, ekolojik denge gözetilerek kaynakların gelecek 

nesillerin de kullanabileceği Ģekilde korunması ve geliĢtirilmesi olduğu belirtilmiĢtir. 

 

Bu kalkınma planının bir diğer özelliği de sürdürülebilir kalkınmayı vurgulamasıdır. 

Çünkü bu planın yapıldığı dönemde Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu “Ortak 

Geleceğimiz” adlı bir rapor yayınlamıĢ ve sürdürülebilir kalkınmanın önemini 

vurgulamıĢtır. 

 

6. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı‟nda, “ekonomik ve sosyal faaliyetlerin yürütülmesinde, 

beĢeri ve doğal kaynakların önlenmesi ve çevre korunması esas alınacaktır” 

denilmekte ve insan sağlığı ile doğal dengeyi koruyarak, sürekli bir ekonomik 
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kalkınmaya olanak verecek Ģekilde doğal kaynakların yönetimini sağlamak ve 

gelecek nesillere insana yakıĢır bir doğal, fiziki ve sosyal çevre bırakmak, temel ilke 

olarak kabul edilmiĢtir. 

 

7. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı‟nda ise; 6. Plan‟da sürdürülebilir kalkınma 

yaklaĢımının benimsenmesine rağmen, çevre boyutunun dikkate alınmasında, çevre 

yönetimini oluĢturacak örgütsel ve hukuksal düzenlemelerin gerçekleĢtirilmesinde, 

sorumlu kuruluĢlar arasında eĢgüdüm sağlanmasında, veri sisteminin 

oluĢturulmasında istenen düzeye gelinemediği ve çevre unsurlarının sürdürülebilir 

kullanımını sağlamak üzere yerel, bölgesel ve merkezi düzeyde politika ve 

stratejilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir. 

 

Planlamaya yönelik olarak ise, mevcut imar planlama sisteminin temel amacının 

yapılaĢmanın düzenlenmesi ile sınırlı olduğu, çevrenin bu planlama sistemi içinde 

sadece geliĢmelerin bazı alanlarında kısıtlanması olarak yer aldığı, modern çevre ve 

ekolojik öğelerin sistem içinde bulunmadığı belirtilerek, tek tip kentlerin ortaya 

çıkmasına yol açan standart imar yönetmeliklerinde yöre ve kentlerin özelliklerini ön 

plana çıkaran değiĢiklikler getirileceği ifade edilmektedir [Baycan Levent, 1999]. 

 

8.BeĢ Yıllık Kalkınma Planı‟nda ise çevre koruma ve özellikle havza alanları ile 

ilgili belirlenen temel ilkeler; su kaynaklarının bütüncül yönetimi ve geliĢtirilmesini, 

sulak alan ve ekosistemlerinin iĢlev ve değerlerinin korunmasını ilke edinen ulusal 

sürdürülebilir su politikasının oluĢturulması, sürdürülebilir su politikası ile, öncelikli 

olarak tüm ülke vatandaĢlarına sağlıklı, yeterli ve güvenli içme suyunun sağlanması, 

suyun; taĢkınlardan korunma, kuraklıkların etkisini azaltmak amacıyla, bütüncül 

yaklaĢımlarla yönetilmesi, su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi için mevcut 

yasaların etkin uygulanmasının ve izlenmesinin sürdürülmesi ve bu konuda “kirleten 

öder” prensibinin yerleĢmesi konusunda çalıĢmalara hız verilmesidir. Kalkınma 

Planlarındaki çevreye olan yaklaĢım baĢlangıçta sadece var olan kirliliği giderici 

politikalar Ģeklindeyken sonrasında çevre kirliliğini önlemeye yönelik bir yaklaĢım 
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benimsenmiĢtir. Bu yaklaĢımın ardındaki en önemli etken 1983 yılında çıkarılan 

Çevre Kanunu‟dur. Öte yandan kurumsallaĢmıĢ bir çevre – havza yönetiminin 

olmayıĢı, yasal boĢluklar ve planlamanın yetersizliği uygulamada baĢarısızlığı 

getirmiĢtir. Bununla birlikte çevre koruma konusundaki yasal düzenlemelerin çok 

sayıda ve dağınık olması, yasaların aynı konularda birbirleri ile paralellik 

göstermemesi, çevre konusunda ilgili kurum ve kuruluĢ sayısının çok fazla olması 

beraberinde yetki karmaĢasını da getirmektedir. 

 

9. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı‟nda ise; Su kaynaklarının geliĢtirilmesine yönelik 

çalıĢmaların, öncelikle havza temelinde bütüncül bir yaklaĢımla ve değiĢen tüketim 

taleplerini karĢılamakta esneklik sağlayan bir Ģekilde planlamasını mümkün kılacak, 

ilgili kurumlar arasında güçlü ve yapısal bir eĢgüdüm sağlayacak Ģekilde yeniden 

düzenlenmiĢ kapsamlı bir mekanizma çerçevesinde ve suyun tasarruflu kullanımı 

sayesinde su kaynaklarının etkin kullanımına verilen önem verilmektedir. 

 

Havzaların korunması konusunda planlamanın önemi yeterince anlaĢılmıĢ değildir. 

Bölge planlama anlayıĢı benimsenmemiĢtir ve üst ölçekli planlar ile alt ölçekli 

planlar paralel ilerlememektedir. Son yıllarda DPT‟nin yaptırdığı planlar bölge planı 

olarak kabul edilmekte, fakat planlara herhangi bir alanda yaptırım yetkisi 

tanınmamaktadır.  

 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yaptırılan Çevre Düzeni Planları‟nda ise 

bölgesel planlama yaklaĢımı benimsenmesine rağmen yapılan planlar mevcut 

mevzuat ve idari sınırlar (-dolayısıyla yetki karmaĢıklığı) yüzünden geçerliliğini 

yitirmektedir. 

 

Mevcut Ġmar Kanunu ise havza planlama konusunda yetersizdir ve kentlerin 

kendilerine has özelliklerini ortaya çıkarmaları için gerekli düzenlemeleri 

içermemektedir. Planlar rant amacıyla kullanılmakta ve katılım olgusu üst ölçekte 

ilkeleri belirlenmiĢ ve kurumsal olarak tek bir denetçi kuruma verilmiĢ, alt ölçekte 
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ise yerel yönetimler tarafından havzaya özgü uygulamaların gerçekleĢtiği esnek bir 

yapıya ihtiyaç vardır. [Devlet Planlama TeĢkilatı, 2010] 

 

 2872 Sayılı Çevre Kanunu 

 

Bu kanunun amacı, bütün vatandaĢların ortak varlığı olan çevrenin korunması, 

iyileĢtirilmesi; kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun 

Ģekilde kullanılması ve korunması; su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi; 

ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak, 

bugünkü ve gelecek kuĢakların sağlık, uygarlık ve yaĢam düzeyinin geliĢtirilmesi ve 

güvence altına alınması için yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri, 

ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik 

esaslara göre düzenlemektir. Amaçtan da anlaĢılacağı üzere, 1980‟li yıllarda 

çıkarılan Çevre Kanunu o dönemde dünyada yaĢanan geliĢmelerden de etkilenerek 

sürdürülebilirlik kavramının önemi vurgulanmıĢtır. Ancak kanun çevreyi 

kalkınmanın bir aracı olarak görmekte, çevreyi ikinci plana atmakta ve bunun için 

sürdürülebilirliğin etkin kılınmasını amaçlamaktadır. Oysa çevre, ekosistemin bir 

parçası olarak değerlendirilmelidir. Diğer yandan Çevre Kanunu‟nun en büyük 

eksikliklerinden biri de, çevreye karĢı iĢlenen suçlarda uygulanan cezai yaptırımların 

yetersiz kalmasıdır. Öyle ki; kalkınma hedeflerinin gerçekleĢtirilmesi için çevrenin 

tahrip edilmesine göz yummaktadır. 

 

13/05/2006 Tarih ve 26167 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Çevre Kanununda 

DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Çevre Kanunu‟nun bu eksiklikleri 

giderilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu kapsamda Çevre Kanunu‟nda yapılan değiĢiklikler ile;  

 Çevre, bütün canlıların ortak varlığı olarak kabul edilmekte, 

 Bakanlık ve yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluĢlarıyla iĢbirliği içinde 

olması gereği vurgulanmakta, · Bütün karar alma süreçlerinde sürdürülebilir 

kalkınma ilkesi gözetilmekte, 

 Çevre politikalarının oluĢmasında katılım esas alınmakta, 

http://ekutup.dpt.gov.tr/
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 Biyolojik çeĢitliliğin korunmasında ekosistemlerin önemi vurgulanmakta, 

 Çevre Düzeni Planlarının havza bazında yapılması gereği üzerinde durmakta, 

 Bölgesel ve küresel çevre sorunlarının çözümüne yönelik olarak taraf 

olduğumuz uluslararası anlaĢmalar sonucu ortaya çıkan ulusal hak ve 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi ilke olarak kabul edilmektedir. 

 Çevreye karĢı iĢlenen suçların cezaları arttırılmaktadır. 

 

2006 yılında yapılan bu değiĢikle beraber Çevre Kanunu‟nun ilkeleri değiĢmiĢ, ancak 

çerçeve kanun olma özelliğini aĢamamıĢtır. Kanunda çevre kirliliğini önleyecek 

teknik ve idari önlemler belirtilmekte, iĢlerliği yönetmeliklere ve tüzüklere 

bırakılmaktadır. Ayrıca Çevre Düzeni Planları‟nın havza bazında yapılması vurgusu 

sadece ilkelerde kalmıĢ, uygulamada Çevre Düzeni Planları yine idari sınırlar baz 

alınarak ihale edilmiĢtir. 

 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 

 

31/12/2004 tarih ve 25687 Sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe giren Su 

Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği‟nin amacı: “yeraltı ve yerüstü su kaynakları 

potansiyelinin korunması ve en iyi biçimde kullanımının sağlanması için, su 

kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir Ģekilde 

gerçekleĢtirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları belirlemektir.”11 Bu 

yönetmelik su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarını, su 

kalitesinin korunmasına iliĢkin planlama esasları ve yasaklarını, atıksuların boĢaltım 

ilkelerini ve boĢaltım izni esaslarını, atıksu altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su 

kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak izleme ve denetleme usul ve esaslarını 

kapsamaktadır. 

 

Yönetmelikte havza planı; “Su kaynaklarından etkin bir biçimde yararlanılabilmesi 

çin bu kaynakların sulama, taĢkın kontrolü, nehir ulaĢımı, içme ve kullanma suyu 

temini, hidroelektrik enerji üretimi, drenaj, akarsu havzası ıslahı ve benzeri amaçlarla 
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yapılan çalıĢmaların bütününü içeren su kullanım planı” olarak tanımlanmakta ve 

yapım yetkisini Devlet Su ĠĢleri‟ne vermektedir. Yine yönetmelikte Havza Koruma 

Planı; “Su kaynakları potansiyelinin her türlü kullanım amacıyla korunması, en iyi 

bir biçimde kullanımının sağlanması, kirlenmesinin önlenmesi ve kirlenmiĢ olan su 

kaynaklarının su kalitesinin iyileĢtirilmesi amacıyla yapılan çalıĢmaların bütününü 

içeren su kalite koruma planı” olarak tanımlanmakta ve yapım yetkisini Çevre ve 

Orman Bakanlığı‟na vermektedir. 

 

Yönetmelik, havza planlarını, su kullanım planları olarak tanımlamakta ve planlama 

yetkisini DSĠ‟ye vermekte, havza koruma planlarını ise su kalitesinin korunması 

olarak tanımlanmakta ve havza koruma planlarının yapılması görevini Çevre ve 

Orman Bakanlığı‟na vermektedir. Yönetmeliğin çıktığı 2004 yılında DSĠ farklı bir 

bakanlığa bağlı çalıĢmaktaydı. Bu nedenle yönetmelik bütüncül bir havza 

planlamasından uzak kalmaktaydı. Ancak 31.08.2008 tarihinde yasal bir düzenleme 

ile DSĠ, Çevre ve Orman Bakanlığı‟na bağlanmıĢtır. Böylece su kaynakları kirliliğine 

yönelik yapılan havza planları üzerindeki yetkiler tek bir bakanlıkta toplanmıĢtır. 

Diğer yandan sadece su kaynaklarının kullanılmasına ve kirletilmemesine dair 

çıkarılan yönetmeliğin, havza planlaması gibi üst ölçek kararların alındığı planların 

yapımına dair karar geliĢtirmesi “havza” kavramının anlamını daraltmaktadır. Çünkü 

çıkarılan yasa kaynakların kullanımına dairken, havzaya iliĢkin geliĢtirilmesi gereken 

kararlar daha geniĢ çerçevede ekosistemin sürdürülebilir kılınmasına iliĢkin kararlar 

olmalıdır. 

 

Yönetmeliğin 5. maddesinde havza planlarına ve havzaların korunmasına iliĢkin Ģu 

kararlar geliĢtirilmiĢtir; “Kıta içi su kaynaklarının her türlü kullanım amacıyla 

korunması, kirlenmesinin önlenmesi ve kirlenmiĢ olan su kaynaklarının su kalitesinin 

iyileĢtirilmesi amacıyla havzanın özelliklerinin de dikkate alındığı bir havza koruma 

planı yapılması esastır. Yapılan havza koruma planı sonucunda uzun vadeli bir 

koruma programı ve koruma tedbirleri belirlenir.” Bu madde ile su kaynakları 
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planlanırken havza özelliklerinin de dikkate alınması gerektiği vurgulanmıĢ, ancak 

havzanın sınırlarına dair kesin kararlar geliĢtirilmemiĢtir.  

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ilk olarak 1993 yılında yürürlüğe girmiĢ, 

1997 yılında değiĢiklikler yapılmıĢtır ve yönetmeliğe tabi olan projeleri ve alanları 

belirlemekte ve gerekli olan esasları belirtmektedir. Bu yönetmelik kapsamına giren 

konular büyük ölçekli sanayiler olduğu gibi havzaları da önemli ölçüde etkileyen 

baraj inĢaatları, yer altı suyu çekimi gibi konularını da içermektedir. Buna göre; 

çevresel etki değerlendirilmesi “gerçekleĢtirilmesi planlanan projelerin çevreye 

olabilecek olumlu yada olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki 

etkilerin önlenmesi yada çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için 

alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek 

değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde 

sürdürülecek çalıĢmaları” kapsamaktadır. Bu açıdan yönetmeliğin olumsuz bir tarafı 

parçacıl çözümler getiriyor oluĢudur. Çünkü yönetmelik, proje bazında uygulamaya 

dönüktür ve diğer planlarla bütünleĢtirilmesi ve entegre edilerek değerlendirmeye 

tabi tutulması gerekmektedir [Çevre ve Orman Bakanlığı, 2010]. 

 

2008 yılı Temmuz ayında düzenlenen yönetmelikte ÇED raporlarına halk katılımının 

artırılmasına yönelik hükümler getirilmiĢtir. Bu hükümlerde Valilik, halka yörede 

proje ile ilgili olarak baĢvurunun yapıldığını, Çevresel Etki Değerlendirmesi 

sürecinin baĢladığını ve Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar 

projeye iliĢkin görüĢ, soru ve önerilerinin değerlendirilmek üzere Valiliğe veya 

Bakanlığa verilebileceğini anons, askıda ilan, internet gibi herhangi bir yöntemle 

duyurur. Ayrıca Bakanlık halka projeye iliĢkin Çevresel Etki Değerlendirmesi 

sürecinin baĢladığını ve Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci ile ilgili bilgilerin 

alınabileceğini internet aracılığı ile de duyrulur. Halkın projeye iliĢkin görüĢ, soru ve 

önerilerini yukarıda belirtilen mercilere ulaĢtırabileceği” belirtilmiĢtir. Devam eden 
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süreçte projeyle ilgili gelen görüĢlerin değerlendirilmesi ve tartıĢılması için halk 

katılım toplantılarının düzenlenir. Bu toplantıların detayları 9. madde de 

belirlenmiĢtir. kaynak: [Çevre Orman Bakanlığı, 2010] 

 

2.3.2. Türkiye’de çevreye iliĢkin kurumsal yapı 

 

Ülkemizde su kaynaklarının korunması ve kullanılmasında ondan fazla merkezi ya 

da yerel kurum ve kuruluĢ bulunmaktadır. AĢağıdaki tablodan da görüldüğü gibi, 

birden fazla merkezi otorite, birden fazla planlama aracını beraberinde getirmekte ve 

buna kurumlar arası eĢgüdüm eksikliği de eklenince havza planlaması ve yönetimi 

içinden çıkılmaz bir hal almaktadır(ġekil 2.3).  

 

ġekil 2.3. Su kaynakları yönetiminin kurumsal yapı Ģeması [Yün,2009] 

http://www.cevreorman.gov.tr/
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Su kaynakları yönetiminde bu kadar fazla kurumun yetki sahibi olması çevresel 

politikalarda ülkemizin ne derece merkeziyetçi bir yapıya sahip olduğunu 

göstermektedir. Bu merkeziyetçi yapı çevre yönetiminde avantajlar sağladığı gibi 

olumsuz etkilere de yol açmaktadır. Bunların baĢında yerelde yaĢayanlar tarafından 

verilmesi gereken bir kararın merkezi yönetim tarafından verilerek, “halk 

katılımının” tasfiye edilmesi gelmektedir. Diğer yandan yasal yapıda da vurgulandığı 

gibi farklı ekosistemlere sahip alanlar için merkezi yönetimden aynı kararların 

verilmesi hem çeĢitliliğin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemekte, hem de bölge 

farklılıklarının gözardı edilmesine yol açmaktadır. 

 

Merkezi Yönetim 

 

Türkiye‟de çevre yönetimi aĢırı merkezi bir yapıdadır. Bütçe ve yetkiler merkezde 

toplanmıĢtır. Bütün yetkilerin merkezde toplanmasına karĢın yetkiler çok sayıda 

kuruma dağılmıĢ durumdadır. UÇEP‟in verilerine göre su kaynaklarının yönetimiyle 

iliĢkili merkezi yönetim kurumları Ģunlardır: 

 Devlet Planlama TeĢkilatı, 

 Çevre ve Orman Bakanlığı, 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 

 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 

 Sağlık Bakanlığı, 

 Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı, 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

 Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı 

 ĠçiĢleri Bakanlığı‟dır. 

 

Devlet Planlama Teşkilâtı (DPT): DPT, bu sektörde hem yatırım kararlarına hem de 

denetim mekanizmasına etki edebilmektedir. Yatırım tahsislerinin sektörel dağılımı 

ile sektöre yön vermektedir. Ayrıca, DSĠ ve Ġller Bankasının yatırımlarını 

yönlendirici, ülke ölçeğinde dengeli dağılımını sağlayıcı role de sahiptir. DPT, içme 



23 

 

 

 

suyu sektöründe hem yatırımı yönlendirici hem de koordinasyonu sağlayıcı bir görev 

üstlenmektedir. Maliye Bakanlığı ile Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı sektöre 

finansal destek veren kurumlardır. 

 

Çevre ve Orman Bakanlığı: Bakanlığın su sektörü ile iliĢkisi su kaynaklarının üretim 

ortamları olan dağlık ve yukarı havzaların korunması, bu alanların korunmasına 

yönelik projelerin geliĢtirilmesi anlamında büyük önem taĢımaktadır (orman içi 

akarsu, göl ve göletlerin değerlendirilmesi, korunması, ağaçlandırma meralarının 

ıslahı, erozyon kontrolü v.b.). Problemli olan havzalar etüt edilmekte ve erozyonun 

kontrolü için gerekli önlemler belirlenmektedir. Bu etütler sonucu ortaya çıkan 

projeler, havzalarda arazi kullanım Ģekline göre, yasalarla su ve toprak koruma 

önlemlerini almakla yetkili ve sorumlu kılınmıĢ diğer kamu kuruluĢlarına 

aktarılmakta ve iĢbirliği sağlanmaktadır. Bakanlığın amaçları; çevrenin korunması ve 

iyileĢtirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun ve 

verimli Ģekilde kullanılması ve korunması, ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığı ile 

doğal zenginliklerinin korunması, her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi, ormanların 

korunması, geliĢtirilmesi ve ormanların içinde, bitiĢiğinde yaĢayan köylünün 

kalkındırılmasıdır. Ayrıca Aralık 2008‟de çıkarılan Çevre Düzeni Planlarının 

Hazırlanmasına Dair Yönetmelikle Bakanlığın görevleri arasına kalkınma odaklı 

planları yaptırma ve denetlemekte girmiĢtir.     

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ): DSĠ 1953‟te 6200 sayılı kanunla, toprak ve 

su kaynaklarını geliĢtirerek ekonomiye katkı sağlamak amacıyla kurulmuĢtur. DSĠ, 

167 sayılı kanunla da, yeraltı sularının tahsisi ile yetkilidir. Faaliyetleri ise, sulama 

tesisleri kurmak, enerji üretmek, taĢkınlara karsı tarım sahalarının korunmasını 

sağlamak, kurulan isletmelerin bakım ve onarımını gerçekleĢtirmek, yeraltı suyu 

isletme sahaları içinde açılacak kuyuların adetlerini, yerlerini, derinlik ve diğer 

özellikleri ile çekilecek su miktarını belirlemektir. 167 sayılı kanunun 3. Maddesi 

uyarınca sınırları ve yapısı, özellikleri belirlendikçe yeraltı suyu sahaları DSĠ Genel 

Müdürlüğünün teklifi üzerine ilgili bakanlıkça “Yeraltı suyu ĠĢletme Alanları” kabul 
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ve ilan edilir. Ġlan edilmiĢ yeraltı suyu isletme sahaları dıĢında yeraltı suyu aranması 

ve kullanılması aynı kanunun 8. maddesi uyarınca DSĠ tarafından verilecek izne 

bağlıdır. Aynı Ģekilde ıslah ve tadil izin belgeleri de yine DSĠ‟nin yetkisi 

dahilindedir. DSĠ, daha sonra 1968 tarihinde nüfusu 100.000‟den fazla Ģehirlerin 

içme suyunu temin etmek için de üzerine almıĢtır. Bu alanlarda içme suyu, kullanma 

ve endüstri suyunun temin edilmesi amacıyla depolama (baraj, regülatör, YAS vb) 

ana iletim hattı, arıtma tesisi, pompa istasyonları ve ana temiz su deposu 

yatırımlarının etüt, veri toplama, mastır plan, planlama, kati proje, tatbikat projesi ve 

inĢaatlarını yapar. Barajlar dıĢında bu tesislerin iletilmesini ilgili belediyesine 

devredilir. 

 

DSĠ 2008 yılına Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı‟na bağlı iken, 2008 Ağustos 

ayında çıkarılan yasayla Çevre ve Orman Bakanlığı‟na bağlanmıĢtır. Özel Çevre 

Kurumu BaĢkanlığı: Bu kurum 12 özel çevrede doğanın ve çevresel değerlerin 

korunması amacıyla bu bölgelerdeki yönetimden sorumludur. 383 sayılı KHK ile 

kurulan kurum doğrudan Çevre ve Orman Bakanlığı‟na bağlıdır. Yetki ve 

sorumlulukları ise planlama (imar planları yapmak, özel çevrelerdeki nüfus 

hareketlerini kontrol etmek, planlama ve yatırımları yönlendirmek), yatırım ve 

denetimi içermektedir.  

 

Enerji ve Tabiii Kaynaklar Bakanlığı: Bakanlığın su kaynakları ile ilgili en önemli 

iki kurumu Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi ile Maden Tetkik ve Arama Genel 

Müdürlükleridir. Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi Genel Müdürlüğü (EĠEĠ) 1935 yılında 

kurulmuĢ olup özel hukuk hükümlerine tabi, ticari usullere göre yönetilen ve tüzel 

kiĢiliğe sahip bir kamu kuruluĢudur. Ġdarenin görevi; ülkemizin su kaynaklarından, 

elektrik enerjisi üretimine elveriĢli olanları saptamak ve bunlarla ilgili hidrolojik, 

jeoteknik araĢtırma, mastır plan, fizibilite ve kesin proje aĢamalarındaki etüt, proje 

mühendislik hizmetlerini yürütmektir. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

(MTA) ise; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına bağlı bu kuruluĢ olup, jeotermal 

kaynakların aranması ve bulunması görevlerini üstlenmektedir. 
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Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı: Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı‟nın su sektöründe 

denetim mekanizmasındaki en önemli rolü 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 

Tüzüğü ile verilen ve su ürünleri üretilen suların korunması ve buraya yapılacak 

deĢarjların kontrolü ile ilgilidir. Bu alanlardaki denetim yetkisi bakanlığa bağlı 

Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü‟ne aittir. 

 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM): KHGM, 1985‟te YSE, Toprak ve Su 

Ġskan Genel Müdürlüğünün yeniden organizasyonu ile kurulmuĢtur. KHGM‟nin 

baĢlıca su ile ilgili görevlerinin en önemlileri; kalkınma plan ve programlarında yer 

alan ilke ve politikalar doğrultusunda toprak ve su kaynaklarının verimli kullanımını, 

korunmasını, geliĢtirilmesini sağlamak ve bu doğrultuda çiftçilere hizmet götürmek, 

köy ve bağlı yerleĢim birimlerinin yol, su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin inĢaatı, 

bakım, onarım ve iĢletme hizmetlerine ait esaslarını tespit etmek ve yürütmektir. 

 

Sağlık Bakanlığı: 1936 yılında çıkarılan 3017 sayılı kanunla içme sularının sağlıklı 

kontrolünün sağlanması hizmeti Sağlık Bakanlığı‟na verilmiĢtir. 1984‟de Çevre 

Sağlığı Müdürlüğü‟nün hizmet alanı geniĢletilerek su kalitesinin kontrolü, fiziksel, 

kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapma, klor ölçümleri, ruhsat ve kabul iĢleri 

Bakanlığın Çevre Sağlığı Müdürlüğü‟nün hizmet alanı içerisine girmektedir.  

 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Bakanlığın su kaynakları ile ilgili en önemli kurumu 

Ġller Bankasıdır. Ġller Bankası 1933 yılında kanunla belediyelere bayındırlık hizmeti 

vermek amacıyla “Belediyeler Bankası” adıyla kurulmuĢ olup o yıllarda 

belediyelerin ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlamak amacını taĢımaktaydı. Aynı 

kurumun 1945 tarihinde yapısında değiĢiklik yapılmıĢ, aĢağıdaki görev ve 

sorumluluklar verilerek “Ġller Bankası” adını almıĢtır. Ġller Bankası Genel 

Müdürlüğü‟nün su kaynakları ile ilgili görevi; ortak idarelere istemeleri halinde 

mahalli kamu hizmetleriyle ilgili içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesislerinin 

yapılmasında kredi sağlamak veya fondan tahsis yapmaktır. 
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İçişleri Bakanlığı: Bakanlığın su kaynakları ile ilgili yetkileri Valilikler ve 

Belediyeler üzerinden uygulanmaktadır. Son yıllarda merkezden yerel aktarılan 

yetkilerle birlikte mekan üzerinde güçlenen Ġl Özel Ġdareleri ve Belediyelerin 

denetimi bu bakanlık tarafından yapılmaktadır. Su kaynakları yönetiminde bu kadar 

fazla kurumun yetki sahibi olması sorunlarıda beraberinde getirmektedir. Bunların 

baĢında yetki bölünmesinden kaynaklanan parçacıl bir planlama modeli gelmektedir. 

Kurumlar arası eĢgüdümün sağlanamaması ve herbir kurumun kendi yetkisini 

kullanarak alanda çeĢitli planlamalar yapması bütüncül bir ekosistem anlayıĢının 

geliĢmesine engel olmaktadır. Diğer yandan merkezden olan bu kurumların yereldeki 

aktörlerle koordinasyonu sağlayamaması, üst ölçekte verilen bir kararın alt ölçekte 

uygulanmamasına yol açmaktadır. ġöyle ki; DSĠ tarafından havza alanlarında verilen 

yerleĢime uygun olmayan alanlar, kent çeperlerinde kurulan ilk kademe belediyeleri 

tarafından yapılaĢmaya açılabilmektedir. Diğer taraftan bu kadar fazla yetkiyle 

yaptırılan harcamalar ekonomik kaynaklarında tüketilmesine yol açmaktadır. Ayrıca 

merkezi yapıda bu kadar çok kamu kurumunun varlığı yerel yönetimleri devre dıĢı 

bırakmakta, katılımın sağlanarak oluĢturulması gereken bir havza planlama ve 

yönetimi anlayıĢında halk ve sivil toplum kuruluĢları bu ezici çoğunluk altında pasif 

kalmaktadır. 

 

Yerel Yönetimler 

 

Su yönetimi alanında önemli yetki ve yükümlülüklere sahip merkezi teĢkilâtlar 

bulunmasına rağmen hizmetlerinin sürekliliği yerel çalıĢmaları yürüten yönetimlere 

bağlıdır. Yerel yönetimler 2005 yılına kadar bilgisi ve birikimleri açısından 

potansiyel taĢıyan kurumlar olmasına rağmen yetki ve ekonomik güç bakımından 

merkezi yönetime bağımlı olmaları nedeniyle etkin kurumlar değillerdi. 2005 yılında 

çıkarılan Ġl Özel Ġdare Kanunu ile birlikte merkezde bulunan bazı yetkiler yerel 

yönetimlere aktarılmıĢ ve yerel yönetimler daha güçlü bir konuma getirilmiĢtir. 

Bunların baĢında bölgesel bazda çevresel politikaların oluĢmasına zemin hazırlayan 

Çevre Düzeni Planları gelmektedir. ÇDP‟lerle birlikte yerel yönetimler kendi geliĢim 
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senaryolarını kendileri planlamakta ve bunu merkezden daha verimli 

yapabilmektedirler. Ancak yapılan bu düzenleme daha öncede bahsedilen birden 

fazla kurumun yetki karmaĢasından dolayı ihtiyaca cevap verememektedir. Örneğin 

DSĠ halen kendi planlarını kendi yapmakta ve yerel yönetimleri pasifize etmektedir. 

Ġl Özel Ġdarelerinin yaptırdığı Çevre Düzeni Planları‟nda alınan kararlar DSĠ‟nin 

alanda yaptığı büyük bir yatırımla ortadan kalkabilmektedir. Kurumlar arasındaki bu 

eĢgüdüm eksikliği halen giderilememiĢtir[Gazi OsmanpaĢa Üniversitesi, 2010]. 

 

Sivil Toplum Örgütleri 

 

Türkiye‟de çevre ve su yönetimiyle ilgili birçok konuda halkın ve sivil toplum 

örgütlerinin katılımı öngörülmekte ancak yapılan uygulamalar pasif katılımdan öteye 

geçememektedir. Oysa çevrenin korunması ancak bireylerin ve toplumun planlama 

sürecine etkin katılımıyla gerçekleĢebilir. Bu nedenle sivil toplum örgütleri ve halkın 

çevreye sahip çıkmaları için planlama sürecinde ve özellikle de karar alma süreçlerin 

etkin katılımın sağlanması gerekmektedir. 

 

Özel Sektör 

 

Yerel Gündem 21 [URL-3, 2009]‟de sürdürülebilir kalkınma sürecinde iĢ dünyasının 

ve yatırımcıların rolünün güçlendirilmesi baĢlığında “Daha etkin üretim yöntemleri, 

üretimde daha temiz teknolojiler, yaĢam devresi boyunca kullanma ve yeniden 

kullanma ilkelerine bağlılık, atıkların en düĢük düzeye indirilmesi ile ilgili strateji ve 

politikaların iĢ dünyasının karar alma süreçlerindeki etkisi arttıkça doğal kaynaklar 

üzerindeki olumsuz baskıların azalacağı ve kalkınmanın daha sürekli ve devamlı hale 

geleceği açıktır.” denilerek özel sektörün çevre koruma sürecinde katılımının 

önemine vurgu yapılamaktadır. Planlamanın farklı aĢamalarında vurgu yapılan 

katılım modellerinde halkın, sivil toplum kuruluĢlarının katılımı kadar özel sektörün 

katılımı da önem kazanmaktadır. Böylece etkin bir yönetim anlayıĢı geliĢtirilebilir ve 

planlamanın uygulama aĢaması baĢarıya ulaĢabilir. 

http://kelkit.gop.edu.tr/txt/havzayonetimmodeli.doc
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2.4. Ülkemizde Su Havzalarında YaĢanan Genel Sorunlar 

Su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için bu kaynaklar ve sorunları 

havza boyutunda ele alınmalı; havza sınırları da politik unsurlardan ziyade hidrolojik 

ve jeomorfolojik faktörlere göre belirlenmelidir. Havza sınırlarının doğal unsurlara 

göre belirlenmesi su havzalarının bütüncül bir Ģekilde planlanması ve yönetilmesini 

sağlayacaktır. Havzadaki su kaynağını ilgilendiren planlar, kaynak israfının 

yaĢanmaması ve havzadaki kullanıcıların zarar görmemesi için; kurumların 

eĢgüdümü saglanarak yapılmalıdır. Havzalardaki su kaynaklarının kirlenmesini 

önlemek için; havzada düzenli katı atık depolama alanları, kanalizasyon sistemleri ve 

arıtma tesisleri yapılmalı, yerlesmelerin ve sanayi tesislerinin atıkları arıtılmalı ve bu 

atıklar göle ve gölü besleyen kaynaklara verilmemelidir; Ancak ülkemizde havza 

ölçeğinde yaĢanan sorunların bahsedilen hususlara dikkat edilmemesinden 

kaynaklanmaktadır. Çevre Orman Bakanlığı‟nın resmi web sitesinden alınan verilere 

göre, Türkiye‟de yer alan havzalarda yaĢanan problemler Ģu ana baĢlıklar altında 

toplanabilir: 

 Erozyon  

 Meralarda aĢırı ve düzensiz otlatma  

 Zayıf bitki örtüsü  

 Orman alanlarında tahribat ve aĢırı faydalanma  

 Sürü hayvancılığı  

 Dağınık yerleĢim  

 Nüfus  

 Hayvansal üretimde verim düĢüklüğü  

 Yetersiz, sığ ve verimsiz tarım toprakları  

 YanlıĢ arazi kullanımı, yanlıĢ tarım teknikleri 

 Yetersiz su kaynakları  

 Kırsal fakirlik ve göç  

 Eğitim ve bilinç eksikliği 

 Doğal kaynak tahribatında artıĢ (taĢ, kum ocakları vb.)   
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2.5. Türkiye’de Havza Planlaması ve Yönetimine ĠliĢkin Uygulama Örneği 

Türkiye‟de havza esaslı planlama ve yönetim deneyimlerine örnek olarak, tatlı su 

özelliği ve Hazar Gölü Havzasındaki problemler benzer özelliklerinden dolayı 

BeyĢehir Gölü Havzası için yapılan Koruma Eylem Planı incelenmiĢtir. 

 

Konya-Beyşehir Gölü Havzası Koruma Eylem Planı 

 

 

BeyĢehir Gölü, Türkiye‟nin en büyük tatlı su gölüdür. Göl, havzada gerek içme ve 

kullanma suyu gerekse sulama suyu kaynağı olması açısından son derece önemlidir. 

Göl çevresinde faaliyet gösteren sanayi tesislerinin atıksuları, havzadaki 

belediyelerden evsel atıksularını kanalizasyon sistemi ile uzaklaĢtıranların alıcı 

ortamının BeyĢehir Gölü ve gölü besleyen dereler olması, tarımsal faaliyetlerde 

bilinçsiz gübre ve kimyasal ilaçlar kullanılması, yaĢanan çevre sorunlarından göl 

suyu kalitesiyle ilgili olanlardır [ÇOB, 2008].  

 

 

ġekil 2.4. Konya-BeyĢehir Gölü Havzası Koruma Eylem Planı [ÇOB, 2008]. 
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Proje ile; CBS ve uzaktan algılama teknikleri kullanılarak BeyĢehir Gölü ve BeyĢehir 

Gölü yüzey su toplama havzasında yer alan yüzey sularının su kalitesi, kirliliği ve 

kirlenme potansiyeli belirlenmiĢtir[ÇOB, 2008]. 

 

BeyĢehir Gölü; havzada yer alan yerleĢim yerlerinden kaynaklanan evsel atıksular, 

endüstriyel atıksular ve yayılı kirleticilerden dolayı ciddi bir kirlenme tehlikesiyle 

karĢı karĢıya olmasından dolayı söz konusu havza ile ilgili yapılan Havza Koruma 

Eylem Planına önem verilmiĢ olup, Hazar Gölü Havzasında yaĢanan benzer 

problemlerden dolayı, bu alandaki planlama süreci Hazar Gölü için de bir model 

olabilecek düzeydedir(ġekil.2.3.) 

2.6. Bölüm Değerlendirmesi 

Türkiye‟deki havza planlaması ve yönetimi, havzanın kavram ve planlama birimi 

olarak su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için önemi ortaya çıkmaktadır. 

Mevzuatın karmaĢık bir halde olması ve yetkilerin birçok kuruma dağılması yaĢanan 

sıkıntıların ana nedenlerindendir. Havza planlama ve yönetimini etkileyen, 

uluslararası sözleĢmeler dıĢında, yedi adet yönetmelik bulunmakta, onun üstünde de 

uygulayıcı kurum karĢımıza çıkmaktadır. 

 

Son yıllarda yasalarda yapılan değiĢiklikler merkeziyetçi yapıyı kırmıĢ, yerel 

yönetimlerin etkinliğini artırmıĢtır. Ancak bu değiĢiklikle beraberinde yerel 

yönetimlerdeki uzman personel açığını ve kadrolardaki çevre bilinci eksikliğini 

ortaya çıkarmıĢtır. Ancak çevrenin korunmasına halen ciddi adımlar atılmamaktadır, 

özellikle 2008 yılında Çevre Kanunu‟nda yapılan değiĢiklikte ekolojik planlamaya 

verilen önem vurgulanırken, kalkınma-çevre ikileminde halen kalkınmadan yana 

tavır alınmasına dikkat çekilmiĢtir.  

 

Türkiye‟deki Ģehircilik ve planlama politikalarındaki esnek olmayan yapı havza 

planlama ve yönetimi içinde en önemli sorunların baĢında gelmektedir. Merkezden 

belirlenen ilkelerin tüm alanlar için aynı olması ve yerel yönetimlere bu kanunların 
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esnetilmesi yetkisinin verilmemesi, planlama alanlarının kendine özgü yapılarının 

gözardı edilmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla merkezden belirlenen ilke 

kararlarının yerel yönetimler tarafından planlama alanlarının özelliklerine göre 

esnetilmesi gerekmektedir. Merkez burada genel kabulleri ilke olarak belirleyip, 

yerel yönetimler üzerindeki denetimini artırmalıdır. Bir diğer alternatif ise 

merkezdeki yetkilerin havza bazından kurulacak yönetim birimlerine aktarılmasıdır.  
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3. ÇALIġMA ALANI: HAZAR GÖLÜ HAVZASI 

 

Havzaların genel özellikleri, yasal yapıları ve yapılan örneklerin incelenmesinin 

ardından bu bölümde, Hazar Gölü Havzası‟nın; coğrafi konumu, fiziksel, sosyal, 

ekonomik ve kentsel bütün özellikleri hakkında daha önce yapılan çalıĢmalar ve 

yerinde yapılan gözlem ve değerlendirmeler ıĢığında bilgilere yer verilecektir. 

ÇalıĢma alanın neden seçildiği konusunda açıklamalar yapılmıĢ olup geçmiĢte 

yapılmıĢ çeĢitli onaylı planlar hakkında değerlendirmelerde bulunulmuĢtur. 

3.1. ÇalıĢma Alanı’nın Genel Konumu 

ÇalıĢma Alanı, Hazar Gölü Havzası olup, Elazığ Ġl sınırları içerisinde yer almaktadır. 

Elazığ ili, Doğu Anadolu Bölgesinin güneybatısında, Yukarı Fırat Bölümünde yer 

almaktadır. Ġl doğudan Bingöl, kuzeyden Keban Baraj Gölü aracılığıyla Tunceli, batı 

ve güneybatıdan Karakaya Baraj Gölü ile Malatya, güneyden ise Diyarbakır illeri ile 

komĢudur [Elazığ Valiliği, 2010],(ġekil. 3.1).  

 

Hazar Gölü Havzası ise; Elazığ'ın 22 km. güneydoğusunda yer almakta olup,  

Güneydoğu Toros Dağları arasındaki çöküntüyü iĢgal etmiĢtir. Göl, 274,9 km²‟lik bir 

göl havzası ve 78,8 km² lik su yüzeyine sahiptir. Hazar Gölü güneybatı-kuzeydoğu 

doğrultusunda ortalama 20 km. uzunluğunda, güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda 

ortalama 4,5 km. geniĢliğindedir [Duran,2009]. 
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ġekil 3.1. Hazar Havzasi‟nin ülke ve bölge içerisindeki yeri 
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Hazar Gölü Havzası, kuzeydoğuda göle dökülen Zıkkım Deresi ile Keban Baraj 

Gölüne dökülen Kumyazı Deresi arasında plato eĢiği ile sınırlanmaktadır. Gölün batı 

bölümünde yer alan üç önemli eĢik, göl ile diğer havzalar arasındaki sınırı 

belirler(ġekil 3.2.).  Bunlar; Uluova ile Sivrice arasındaki Kazgediği Plato EĢiği, 

Kürk Çayı ile Karakaya Baraj Gölüne dökülen Bölük Dere arasındaki yüksek plato 

eĢikleridir. Belirtilen eĢikler günümüzde olduğu gibi, tarihi dönemlerde de havzayı 

çevredeki yerleĢmelere bağlayan önemli yolların geçtiği bölgelerdir [Özdemir, 

1995]. 

 

 

ġekil 3.2. Hazar Gölü ve havzası  

 

Havzaya adını veren, Hazar Gölü; Hazarbaba ve Mastar dağları arasında yer 

almaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin kendine has plajları olan su 

sporları ve balık avcılığı yapılan en önemli gölüdür.  

 

Uzunluğu 22 km., geniĢliği 5-6 km. olan gölün suyu berrak, sodasız ve tuzsuzdur. 

Çevresinde 25'e yakın kamu kurum ve kuruluĢlarına ait eğitim ve dinlenme 
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tesislerinin yanı sıra turizm Bakanlığından belgeli otel, motel lokanta ve günübirlik 

piknik alanı, ayrıca özel kuruluĢlar tarafından iĢletilen balık evleri bulunmaktadır. 

 

3.2.  ÇalıĢma Alanının  Seçilme  Nedenleri 

 

BaĢta  Elazığ olmak üzere Diyarbakır, Malatya gibi yakın çevre için bir rekreasyon 

alanı olan Hazar Gölü Havzası günümüzde oldukça yoğun bir yerleĢim sahası 

olmuĢtur. Buna bağlı olarak önemli çevre sorunlarını da beraberinde getirmiĢtir. 

 

Daha önce Hazar Gölü ve Havzasına iliĢkin ciddi anlamda çalıĢmalar yapılmamıĢ, 

çevresel sorunlara çözümler ortaya konamamıĢ, kapsamlı bir plan 

oluĢturulamamıĢtır. 

 

Genel olarak su havzalarında yaĢanan sorunların temelinde ciddi anlamda yönetim 

eksikliği bulunmaktadır. Yapılan planlamalarda esas amaç koruma olmasına rağmen, 

plansız ve ruhsatsız yapılaĢmadan özel kuruluĢlar kadar, gerekli müdahaleyi 

yapmayan idari kuruluĢlarda sorumludur. Benzer durumun, Hazar Gölü Havzası 

üzerinde de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Havzada çok sayıda kamu kuruluĢunun 

tesisleri olmasına rağmen karĢılaĢılan çevresel sorunlara yönelik çözümler ortaya 

konamamıĢ, alternatif politikalar oluĢturulamamıĢtır. 

 

Elazığ ve Türkiye için önemli bir doğal değer olan Hazar Gölü‟nün kaybedilmesine 

sebep bütün etkenlerin tespit edilerek ortadan kaldırılması için gerekli bütün önlemleri 

alacak ve koruma kullanma dengesi içerisinde gölün yeniden kazandırılmasını 

sağlayacak bir yönetim planına ihtiyaç olması, bu çalıĢmanın gerekçelerini 

oluĢturmaktadır. 
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ġekil 3.3. Hazar Gölü ve kıyısı, [Elazığ Valiliği, 2010]. 

 

3.3. Hazar Gölü Havzası’nın Genel Arazi Kullanım Durumu 

 

Hazar Gölü Havzası yaklaĢık 27.490 ha büyüklüğünde bir alanda; mevcut arazi 

varlığının % 40‟nı meralar, %28‟ini Hazar Gölü, yaklaĢık %20‟ni ise tarım alanları 

oluĢturmakta olup, alandaki mevcut yerleĢim alanları havzanın toplam alanının 

%1‟ini kapsamaktadır. Hazar Gölü Havzasındaki yerleĢimlerin genel özelliklerine 

bakıldığında; havzadaki mevcut nüfusun yaklaĢık %60‟ından fazlasının 150 kiĢiden 

daha az kırsal yerleĢimlerde ikamet ettikleri görülecektir(Çizelge 3.1.). Bu durumun 

sebepleri arasında yerĢekilleri gösterilebilir(ġekil 3.4.).   

 

Hazar Gölü Havzası arazi kullanımında iklim ve jeomorfolojinin önemli etkisi vardır. 

Havza sınırları içerisinde kalan sahada altı ana sınıf belirlenmiĢtir. Belirlenen ana 

sınıflar, birçok alt sınıf içermektedir. Bulunan bu alt sınıflar değiĢimin kontrolü 

çalıĢmalarına temel teĢkil etmesi bakımından ilgili oldukları altı ana sınıf içerisinde 

değerlendirilmiĢtir. Belirlenen ana sınıflar ve kapladıkları alanlar aĢağıda verilmiĢtir.  

 

 

http://www.elazig.gov.tr/
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Çizelge 3.1. Hazar Gölü Havzası Mevcut Arazi Kullanımı [Duran,2007].  

Arazi Kullanım Sınıfları  ALAN (ha) ORANI (%) 

YerleĢim Alanları 281,1 1,02 

Ağaçlandırma Sahaları 1091,9 3,97 

Orman Alanları 1818,7 6,62 

Tarım Alanları 5455,9 19,85 

Su yüzeyi 7828,1 28,47 

Mera (Otlak) Alanları 11014,3 40,07 

TOPLAM 27490 100 

 

 

 

ġekil 3.4. Hazar Gölü Havzası Mevcut Arazi Kullanımı, [Duran,2007] 

 

 

3.3.1. Orman alanları 

 

Havza içerisinde ağaçlandırma çalıĢmaları sonrası orman formu kazanmıĢ sahalar ve 

doğal meĢelik alanlar bulunmaktadır. 1964-1966 ve 1980-1981 yıllarında tesis 

edilmiĢ olan karaçam, sarıçam, sedir ağaçlandırma sahası mevcuttur. Doğal meĢelik 

alanlarda, meĢe ile birlikte badem ve alıç hâkim ağaç türüdür.  
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Havzada tahribe uğramıĢ orman sahaları ve baĢarısız ağaçlandırma sahaları önemli 

ölçüde yer kaplamaktadır. Ayrıca bodur çalılık alanlar da mevcuttur. Ormanlık 

sahalar; iğne yapraklı, geniĢ yapraklı, verimsiz orman gibi alt sınıfları içerir ve 

havzada toplam 1818,7 ha‟lık saha, orman alanlarını oluĢturmaktadır. Ġğne yapraklı 

orman alanları, Gezin beldesinin güneyinde, orman kampının bulunduğu alanlarda, 

Kazgediği batısında, Karaçalı mahallesi çevresinde ve Hazarbaba dağının kuzey ve 

doğu kesimlerinde görülmektedir. MeĢelik ve tahrip görmüĢ meĢe çalılıkları – badem 

– alıç türlerinin oluĢturduğu orman sahaları, doğal yetiĢmiĢ meĢelik alanlar 

çevresinde, geniĢ yapraklı tür ağaçlandırmaları ve tohumla getirilen baĢarı sağlanmıĢ 

orman alanları ise havzanın güney ve kuzey yamaçlarında yer almakta olup, yapılan 

ağaçlandırma çalıĢmaları yetersiz kalmaktadır [ÇOB,2010]. 

 

 

3.3.2. Ağaçlandırma alanları 

 

Elazığ Etüt Proje ġube Müdürlüğü‟nce hazırlanan ve 2003 yılı ağaçlandırma 

programında mevcut ağaçlandırma alanları; Kazgediği Orman DıĢı Ağaçlandırma 

Uygulama Revizyon Projesi, Hazarbaba Orman Ġçi Ağaçlandırma Uygulama 

Revizyon Projesi ve Hazar Gölü Erozyon Kontrolü Uygulama Projesi alanlarıdır. 

 

 2003 yılı orman amenajman planları içerisinde bulunan meĢcere tipleri haritasında, 

ağaçlandırma için ayrılmıĢ yerler toplamı; 1091,9 ha‟dır. Havzanın batısında üç 

farklı bölümde ağaçlandırma alanları yer almaktadır. 

 

 

Hazar Gölü Havzası‟nda açık alan olarak görülen sahalarda olmak üzere 

ağaçlandırma projeleri, Hazar Gölünün doğusu ve Gezin beldesi civarında, batısı 

Kürk köyü civarında, kuzey cephesinde Güneyköy hudutlarında, güney cephesinde 

ise Sivrice ilçesi Karaçalı mıntıkasında Karaçam, Sedir, Akasya, Aylantus, MeĢe ve 

Badem türleri ile ağaçlandırma çalıĢmaları yapılmıĢtır. Kürk Deresi Erozyon 

Kontrolü Uygulama Projesi, Kral Kızı ve Hazar Baba Ağaçlandırma Projeleri 

kapsamında baĢarılı çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir [Duran,2007].  
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3.3.3. Tarım alanları  

 

Tarım alanları, yerleĢmelerin yoğun olarak bulunduğu ve drenaj durumunun iyi 

olduğu, göl çevresinin en büyük düzlükleri durumundaki gölün batısında ve 

doğusundaki deltalar üzerinde yer alır. Bu sahalarda yoğun olarak tarla tarımı 

yapılmaktadır. Bu alanların büyük bir bölümü nadasa bırakılmaktadır. Bununla 

birlikte tarım alanlarında; kuru tarım, sulu tarım, bağ-bahçe tarımı gibi alt sınıflar 

bulunmaktadır. Dağlık ve platoluk alanlarda da küçük parseller halinde tarımsal 

faaliyet yapılmaktadır. Ayrıca havza içerisindeki dağınık halde bulunan 

yerleĢmelerin çevreleri de tarımsal amaçlı kullanılan alanları oluĢturmaktadır. Tarım 

alanları çalıĢma alanı içerisinde 5455,9 ha‟lık alanı ve %18,5 oranı teĢkil etmektedir 

[Duran,2007].  

 

3.3.4. Mera (otlak) alanları  

 

Tarıma elveriĢli olmayan eğimli, dağlık alanların büyük bölümü bu karakterdedir. 

Havzanın kuzey ve güneyindeki dağlık sahaların çok büyük bir bölümü bu tür 

kullanımdadır. Ağaçlandırma için ayrılmıĢ fakat baĢarılı olunamamıĢ, yeni 

ağaçlandırma projeleri için ayrılmıĢ sahalar ve çayırlık alanlar da bu sınıf içinde 

değerlendirildiğinde toplam 11014,3 ha alan ve %40,07 oranla inceleme alanı 

genelinde en büyük paya sahip bulunmaktadır. Üst örtünün (ağaç ve çalı katının) 

bulunmadığı alanlar, bu tür kullanım sınıfı içinde değerlendirilmektedir 

[Duran,2007].  

 

3.3.5. YerleĢim alanları 

 

 Havza içerisinde Sivrice ilçesi ile birlikte 1 belde, 11 köy, 23 mahalle yerleĢmesi 

dağınık halde yerleĢim yerlerini oluĢturmaktadır. YerleĢim alanları, havza 

arazilerinin genelinde ovalık sahalarda kurulmuĢtur. Tarım alanları ile yerleĢmeler 

arasında sıkı bir iliĢki söz konusudur. Hazar Gölünün doğal güzelliği ve turizme 

elveriĢli potansiyeli nedenleriyle yazlık kullanımda bulunan tatil siteleri de havzada 
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önemli yer iĢgal etmektedir. Elazığ-Diyarbakır karayolunun geçtiği göl sahiline 

yakın yerlerde yoğunlaĢmıĢ olan tatil amaçlı sitelerin havzada kapladığı alan 73,1 ha  

 

olarak tespit edilmiĢ, bununla birlikte münferit tek evler Ģeklinde dağılmıĢ olan 

yapılar bu rakamın dıĢında tutulmuĢtur. Tatil siteleri dıĢındaki yerleĢim alanları 

toplamı 239,3 ha‟dır. Havzada yerleĢim alanları toplamı yaklaĢık olarak 281,1 ha‟dır. 

Havzanın kuzeyinde göl kıyısına yakın düzlükler, tatil sitesi Ģeklindeki 

yapılaĢmalarla doldurulmaktadır. Bu yerleĢmeler, güneyde dik yamaçlarla göle inen 

kısımlarda bulunmazken, eğim değerlerin azaldığı Plajköy ve çevresinde bu tür 

yazlık kullanımlar yer almaktadır  [Duran,2007]. 

 

Hazar Gölü Havzası İçerisindeki Yerleşimlerin Özellikleri 

 

Hazar gölü Havzasındaki yerleĢmelerin yaklaĢık % 60'ı, nüfusu 150 kiĢiden az olan 

küçük yerleĢmelerdir. ÇalıĢma alanında, köy ve mahalle yerleĢmelerinden farklı 

özellikler gösteren bir yerleĢme tipinden de bahsedebiliriz. Bunlar, köylerden veya 

Ģehirden gelenlerin mevsimlik olarak kullandıkları yazı evleridir [Yiğit, 1990].  

 

Havzada   yer   alan   yerleĢme   tiplerinin   oluĢmasında   farklılık  kazanmalarında 

öncelikle yer Ģekilleri etkili olmuĢtur. Zira, dağlık bir sahaca karĢılık gelen havzada, 

köy kurulmaya yetecek kadar geniĢ düzlüklere pek rastlanmaz. Havzada tam bir köy 

özelliği taĢıyan iki yerleĢmeden (Kürk ve Gezin)  birinin gölün batısında, diğerinin 

doğusunda bulunan ve göl çevresinin en büyük düzlükleri durumundaki deltalar 

üzerinde yer alması bunun en büyük delilidir.  

 

Yine aynı Ģekilde, tarım ve yerleĢmeye elveriĢli, küçük ve birbirinden arızalı alanlarla 

ayrılmıĢ düzlüklerde ancak mahalle yerleĢmeleri kurulabilmiĢtir. Böylece mahalle 

yerleĢmeleri havzanın hakim yerleĢme tipi durumuna gelmiĢlerdir [Yiğit, 1990]. 
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ġekil 3.5. Hazar Havzası içerisinde kalan yerleĢmeler[Duran, 2007] 

 

Havzada yer alan köylerin büyük bir kısmı, sık dokulu, plansız, toplu köy 

karakterindedir. Köylerin toplu olmalarında en önemli etken, su kaynağına yakın 

olma duygusudur. Bunun yanında, hemen her köyün orta yerinde bir çeĢme ve 

yanında cami, bazen Küçükova ve Sürek köylerinde olduğu gibi -köy odası olarak da 

kullanılan-kahvehaneye de yer veren dar bir köy meydanı bulunmaktadır. Merkezin 

etrafında adeta birbiri üzerine yapılmıĢ gibi duran konutlar yer almaktadır. Birkaç 

sıra bu Ģekilde sık olan doku, çevreye doğru bir gevĢeme gösterir. Köylerin böyle sık 

dokulu olmasında doğal çevre koĢullarının yanında, tarihi ve sosyal olayların da 

etkisi olmaktadır. Nitekim, köyleri oluĢturan ailelerin birbiriyle akraba olmaları, 

kuvvetli sosyal iliĢkileri doğurmakta ve sıkı bir iĢ birliği mekanizmasını 

geliĢtirmektedir. 

 

 Havzada yer alan kırsal nüfus, 1955' den bu yana sürekli azalmaktadır. Kır 

yerleĢmelerinin sürekli nüfus kaybetmesinde bir takım fiziki ve sosyo-ekonomik 

olaylann etkisi söz konusudur. Bunlann baĢında, zaten kısıtlı olan tanm alanlarının 

miras yoluyla günden güne ufalarak aileleri geçindiremeyecek boyutlara ulaĢması 

gibi nedenler gelmektedir. Her ne sebeple olursa olsun, büyük ölçüde kırsal 

kesimden, kısmen de havzadan sürekli göç olmaktadır. Köylerden ayrılanlann büyük 
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bir kısmı yine havza içinde yer alan Sivrice'ye giderken, havzadan ayrılanlann büyük 

bir çoğunluğu da Elazığ'a gitmektedirler. Sivrice de yada Elazığ da oturup 

köylerindeki arazilerini iĢleten birçok aileler vardır. Bunların köylerini, arazilerini 

tam anlamıyla terk ettikleri söylenemez. Nitekim kıĢ aylannda adeta terk edilen 

yerleĢmelerin sakinleri, yaz aylannda ailece köylerine dönerek tanmsal faaliyetlerini 

sürdürmekte, hasılat alındıktan sonra yeni ikamet mahallerine dönmektedirler. Ancak 

bu Ģekilde havzadan aynlanlar da bir müddet sonra köyleriyle iliĢkilerini büyük 

ölçüde koparmaktadırlar [Yiğit, 1990]. 

 

3.3.6. Göl alanı 

 

Hazar Gölü tektonik bir göl olup havzanın en alçak alanını oluĢturmaktadır. Göl, 

Sivrice ilçesi önlerinden baĢlayarak, doğuya doğru ortalama 20 km. uzandıktan sonra 

Gezin beldesi yakınlarında sona erer. Bu uzanıĢ yönünün iki ucunda belirgin delta 

oluĢumlarıyla daralan göl alanı, ortalama 1237 kodunda ve 78,3 km²‟lik alanı 

kaplamaktadır. Kuzey-güney yönündeki geniĢliği ortalama 4,5 km‟dir. DSĠ‟nin 

ölçümlerine göre 216 m derinliğe sahiptir. Göl içerisinde, topografya haritalardaki 

ismi kilise adası olarak geçen ve güney kıyıda Sürek köyü önlerinde yer alan küçük 

bir ada bulunmaktadır. 

 

3.3.7. Arazi kullanımı içerisinde Hazar Gölü’nün alanının zamana göre 

değiĢimi 

 

Gölün su seviyesinin 1238 m düzeyinde ve kapladığı alan 7883,2 ha olarak 

bulunmuĢtur. Gölün kuzeydoğu-güneybatı uzanıĢ yönündeki iki uç noktada Zıkkım 

deresi ve Kürk çayının göle dökülen ağızlarında belirgin delta oluĢumu ve buna bağlı 

göl alanında daralma görülmektedir (ġekil 3.6). Gölün alanının küçülmesinin 

sebepleri arasında küresel iklim değiĢiklikleri ve gölden suyun çekilmesi olarak 

gösterilebilir. 
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ġekil 3.6. 1956–2004 yillari arasinda göl alanındaki değiĢim [Yiğit, 1990]. 

 

 

3.4. Hazar Gölü Havzasının Genel Özellikleri 

 

Hazar Gölü Havzası‟nın; fiziksel, sosyal, ekonomik ve kentsel bütün özelliklerinin 

inceleneceği bu bölümde ulaĢılan analiz ve veriler Hazar Gölü Havza Yönetim 

Planına kaynak olacaktır. 

 

3.4.1. Hazar Gölü Havzası, ulaĢım ve idari bölünüĢ 

 

Hazar Gölü ve çevresi kısmen Elazığ ili, Merkez Ġlçe, Sivrice Ġlçesi ve Maden ilçeleri 

sınırları içindedir. Sivrice Ġlçesinin doğusunda Maden Ġlçesi, batısında Baskil Ġlçesi, 

güneybatısında Doğanyol Ġlçesi, güneydoğusunda ÇüngüĢ Ġlçesi, kuzeyinde Elazığ 

Merkez Ġlçesi ile çevrilidir. Karakaya Gölü barajı Sivrice Ġlçesi ile Malatya Ġli, 

Doğanyolu Ġlçesi arasında sınır teĢkil etmektedir. Ayrıca ilçenin güneydoğusunda 

2347 metre yükseklikteki Hazarbaba dağı ile 2171 metre yükseklikteki Karaoğlan 

Dağı bulunmaktadır. Ġlçe merkezinin rakımı 1266 metredir [Elazığ Valiliği, 2010] 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Maden
http://tr.wikipedia.org/wiki/Baskil
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C3%BCng%C3%BC%C5%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Elaz%C4%B1%C4%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Merkez
http://tr.wikipedia.org/wiki/Malatya
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Do%C4%9Fanyolu&action=edit&redlink=1
http://www.elazig.gov.tr/
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ġekil 3.7. Elazığ Ġli ve Hazar Gölü [Elazığ Valiliği, 2010] 

 

 

Hazar Gölünün de en önemli özelliklerinden biri ulaĢım imkânlarının elveriĢli 

olmasıdır. Malatya-Diyarbakır demiryolu, gölün güney sahilinden, Elazığ-Diyarbakır 

kara yolu da kuzey sahilinden geçmektedir. Elazığ-Diyarbakır kara yolu, önceleri 

gölün doğu ucunda Gezin'den geçtikten sonra, Çelemlik dağları ile Mastar dağı 

arasındaki Deveboynu geçidini aĢarak Uluova'ya ulaĢmakta, buradan da Elazığ'a 

ulaĢmaktaydı. 1960'lı yıllarda yolun güzergâhı değiĢtirilmiĢ ve Hazar Gölü kıyılarını 

takip ederek gölün kuzeydoğusunda yer alan Kaz gediğini aĢarak Uluova'ya ulaĢır 

hale getirilmiĢtir. Yolun bu yeni güzergâhının açılması, göl çevresine tesis yapmada 

önemli bir aĢama olmuĢtur[Yiğit, 1990]. 

 

Hazar Gölünün etrafındaki arazilerin çoğu Kamu mülkiyetindedir. Hazar Gölü‟nün 

etrafındaki arazilerden sorumlu kurumlar Ģunlardır; 

 Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 

 Elazığ Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

http://www.elazig.gov.tr/
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 Elazığ Tarım Ġl Müdürlüğü, 

 Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 

 Elazığ Defterdarlığı, 

 Elazığ Ġl Özel Ġdaresi, 

 Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, 

 Elazığ Bayındırlık ve Ġskân Müdürlüğü, 

 Elazığ Karayolları Bölge Müdürlüğü, 

 DSĠ IX. Bölge Müdürlüğü, 

 Sivrice Belediye BaĢkanlığı, 

 Sivrice Özel Ġdare Müdürlüğü, 

 Sivrice Mal Müdürlüğü, 

 Maden Mal Müdürlüğü, 

 Gezin Belediye BaĢkanlığı‟dır. 

 

3.4.2. Sosyo-Ekonomik  özellikleri 

 

Havza içerisinde 1 ilçe, 1 belde, 11 köy ve 23 mahalle yerleĢmesi, küçük birimler 

halinde ve seyrek yerleĢim yerlerini oluĢturmaktadır. Havzadaki mevcut nüfusun 18. 

309 kiĢi olduğu, ancak bu sayının yaz döneminde yazlıkçı ve kamp nüfusundaki 

artıĢlar nedeniyle 40000 değerine ulaĢtığı Sivrice Belediye BaĢkanlığı tarafından 

ifade edilmektedir [ESÇAE, 2002].  

 

Hazar Gölü Havzası‟nda tarım ve turizm sektörleri öne çıkmaktadır. Bölgede 

tarımsal faaliyetler azalarak, turizm faaliyetleri ise artarak devam etmektedir. Çevre 

iller tarafından Hazar Gölü havzası doğal potansiyellerinden dolayı turizm bölgesi 

olarak kullanılmaktadır. Avrupa ülkelerinde çalıĢanların, Elazığ‟a, yakın illere ve 

metropollere göç edenlerin yaz aylarında, tatillerini geçirmek amacıyla bölgeye 

geldikleri belirtilmektedir; havzaya gelen yazlık nüfus göl çevresinde çevresel 

kirliliğe yol açmaktadır [ÇOB, 2010]. 
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Havza içerisinde kalan köylerin hemen hepsinde geçim kaynağı tarla tarımı olarak ön 

plana çıkmaktadır. Sebzecilik de önemli bir geçim kaynağıdır; ancak hayvancılık ise 

geçim kaynağı bakımından öncelik taĢımamaktadır. Sivrice‟de nüfusun büyük bir 

çoğunluğu geçimini tarım dıĢı faaliyetlerden sağlamaktadır [Yiğit, 1990]. Ġktisaden 

faal nüfusunun %50‟si endüstri sektöründe, %20‟si hizmetler sektöründe, geri kalan 

%30‟luk kesim ise tarım ve ticaretle uğraĢmaktadır. Ticaretle uğraĢanların 

gelirlerinin bir bölümü turizm mevsiminde ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerden 

sağlanmaktadır [ESÇAE, 2002]. 

 

Bölgenin genç nüfusu Elazığ merkeze ve metropolitan illere yoğun olarak göç 

etmektedir. Bunun en önemli sebepleri olarak eğitim ve çalıĢma olanaklarının azlığı 

gösterilebilir. Daha önce faaliyet gösteren tuğla-kiremit ve gübre fabrikalarının 

yaklaĢık 1500 kiĢiye istihdam sağladığı belirtilmiĢtir. Bu faaliyetlerin sonlanması 

nedeniyle de havzadan önemli bir göçün gerçekleĢtiği açıktır. Köylerde yaĢayan 

nüfus eğitim ve sağlık ihtiyaçları konusunda Sivrice ve Gezin‟e gitmektedirler. 

 

Tarım 

 

Hazar Gölü Havzasında tarım ve hayvancılık öne çıkan ekonomik faaliyetler 

arasında yer almaktadır. Bölge halkı öncelikle kendi ihtiyaçlarını karĢılamak üzere 

pancar, buğday, arpa, elma, çilek, fasülye, nohut, fiğ, meyve sebze, üzüm bağı gibi 

bitkisel ürünler yetiĢtirmektedir. Alanda yürütülen tarımsal faaliyetler için ayrılmıĢ 

arazilere iliĢkin bilgiler Çizelge 3.2‟de verilmektedir [Elazığ Ġli Tarım Master Planı, 

2005]. 

 

Sulanabilen alanlara ekilen sebzelerin dağılıĢ alanı, sulama imkanları ile orantılıdır. 

Sebze tarımında en önemli problem pazarla tam bir bağlantının kurulamamıĢ 

olmasıdır. Sebze üretiminin büyük bir kısmı üretildiği alanlarda ve bilhassa Maden 

ve Sivrice'de tüketilmektedir [1. Hazar Gölü ve Çevresi Sempozyumu, 1995]. 
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Elazığ ilinin kırsal kesiminde bal üretimi bir çok hanenin önemli bir geçim 

kaynağıdır. Elazığ‟ın her ilçesinde bal üretimi yapılmakla birlikte en fazla üretim 

merkez ilçe, Sivrice ve Karakoçan ilçelerinde yoğunlaĢmıĢtır[Elazığ Ġli Tarım Master 

Planı, 2005].  

Çizelge 3.2. Hazar Gölü Havzası‟na ait tarim verileri [TÜBĠTAK,2002] 

Cinsi 
Sivrice 

Merkez 
Sürek Kürkköy Güneyköy Kavakköy 
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- - - - 4333 711 
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Türkiye‟de tarım politikaları ve bu kapsamda destekleme politikalarında yeni 

arayıĢlara yol açan sürecin baĢlaması; ülke içi koĢullara bağlı içsel nedenler yanında 

çeĢitli dıĢsal nedenlere de dayanmaktadır [Elazığ Ġli Tarım Master Planı, 2005]. 

 

Bunlardan içsel nedenlerin baĢında, “tarımdaki yapısal sorunlar” gelmektedir. 

Bunlar, mevcut destekleme sisteminin sağlıklı yürütülmesi ve yönlendirilmesini 

engellemekte veya olumsuz etki yapmaktadır. Yapısal sorunların basında; parçalı ve 

küçük tarım iĢletmesi varlığı, yetersiz üretici örgütlenmesi, tarım nüfusunun fazlalığı, 

çiftçi kayıt sisteminin yetersizliği, ürün piyasaları altyapısının zayıflığı, tarım 

hizmetlerinin çok çeĢitli kurum ve kuruluĢ tarafından yürütülmesi, tapu ve kadastro 

iĢlemlerinin henüz ülke genelinde tamamlanamamıĢ olması ve üretici eğitim 

düzeyinin yetersizliği gibi konular gelmektedir. Bunların bir kısmının çözümünde 

önemli mesafeler alınmıĢ olunmasına karĢın halen büyük bir bölümüne iliĢkin çözüm 

arayıĢları devam etmektedir [ÇOB, 2010]. 

 

Hazar Gölü Havzası içerisinde Sivrice ve Gezin ile merkez ve çevresinde tarımsal 

faaliyetler gerçekleĢtirilmektedir; ancak tarımsal faaliyetlerin karlılığını yitirmesi 

nedeniyle turizme sektörüne bir geçiĢ gözlemlenmektedir [ÇOB, 2010]. 

 

Balıkçılık 

 

Hazar Gölü su ürünleri konusunda, doğal yapısı nedeniyle büyük bir potansiyele 

sahip değildir. Bölgedeki su ürünleri iĢletmelerinin, kooperatif ve su ürünleri 

birlikleri gibi örgütlenmeler konusunda çok yetersiz kaldıkları görülmektedir. 

Bölgedeki su ürünleri üretim ve yetiĢtiricilik tesislerinin kooperatif ve su ürünleri 

birlikleri gibi örgütlenmeler konusunda çok yetersiz kaldıkları görülmektedir [ÇOB, 

2010]. 
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Turizm 

 

97-9985 Bakanlar Kurulu kararı ile Sivrice Ġlçesi mücavir alanlarının bir kısmı 

Elazığ Hazar Gölü Sivrice Güneyköy Turizm Merkezi olarak ilan edilmiĢtir. Elazığ 

genelinde konaklama amaçlı tesislerde 536 yatak, belediye belgeli 1000 yatak 

bulunmaktadır(ġekil 3.8). Bunların dıĢında 700 yatak da yatırım aĢamasındadır 

[ÇOB, 2010]. 

 

ġekil 3.8 Hazar Gölü Çevresinde Tatil Amaçlı Sitelerin ve Kampların Dağılımı 
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1945 yılından bu yana yapılan 25 kadar Kamu kuruluĢuna ait dinlenme tesisi ve 

doğal güzelliği yanında, burada 1990 yılında yapılan araĢtırmalarda ortaya çıkan 

“BATIK ġEHĠR” gölün turizm açısından değerini arttıran önemli unsurlar olmuĢtur. 

[ÇOB, 2010] Hazar Gölü, kıyılarındaki irili ufaklı koyları ve doğa güzelliği ile bölge 

için önemli bir sayfiye yeri niteliğindendir [ÇOB, 2010]. 

 

 

ġekil 3.9. DSĠ Kampından Genel Bir GörünüĢ[Yün, 2009]. 

 

Gölün çevresinde özellikle kamu kurumlarına ait dinlenme tesisleri çoğunluktadır; 

Ancak bu tesislerin bir kısmı aktif iken bir kısmı faaliyetlerini ekonomik nedenlerden 

dolayı durdurmuĢ durumdadırlar. 

 

 
 

ġekil 3.10. Hazar Gölü Çevresindeki Ġkincil Konutlar 
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Hazar Gölünün etrafında,  1/25.000 ölçekli Çevre düzeni Planı kararlarına uygun 

yapılaĢma koĢullarına sahip ikinci konutlar bulunmasına rağmen, kaçak olarak inĢaa 

edilen konutlar da yer almaktadırlar(ġekil 3.10).  

 

Endüstriyel  faaliyetler 

 

Gölün etrafında mevcut sanayi tesisleri olarak 3 adet tuğla fabrikası ve 1 adet 

Hidroelektrik Santralı bulunmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 

Bilgin Elektrik Üretim, Ġletim, Dağıtım ve Ticaret A.ġ. arasında 8.8.1996 tarihinde 

imzalanan Hazar I ve Hazar II Hidroelektrik Santrallerinin Rehabilitasyonu ve 

ĠĢletilmesi için görev verilmesine iliĢkin anlaĢma gereğince Hazar Santrali ile 

gölden çekilen su miktarı yaklaĢık olarak 76 hm3/yıl olmuĢ, günümüzde mahkeme 

kararı gereğince iĢletimi durdurulmuĢtur. Eskiden çalıĢır durumda olan Azot-Gübre 

fabrikası mevcutta Fırat Üniversitesi‟ne bağlı bir meslek yüksek okulu olarak 

kullanılmaktadır. 

 

Hazar Gölü çevresindeki beldelerde 6 adet sanayi tesisi, Sivrice ilçesinde 3 adet 

tuğla üretim sanayi ve 1 adet su dolum tesisi bulunmaktadır. Gezin beldesinde ise 1 

adet süt ve süt ürünleri tesisi yer almaktadır. Hazar Gölü üzerinde ise Bilgin 

Elektrik A.ġ. ye ait hidroelektrik santrali vardır (Çizelge.3.3). 

Çizelge 3.3. Hazar Gölü çevresindeki firmalarin sektörel dağilimi [Sanayi ve Ticaret 

Ġl Müdürlüğü, 2010]  

No Üretim Konusu Firmanin Ünvani Ġlçe 

1 Tuğla CoĢkunlar San. Tic. A.ġ. Sivrice 

2 Tuğla Hazar Gölü ĠnĢ. San. Tic. A.Ģ. Sivrice 

3 Tuğla Özbaylar ĠnĢ Ve Toprak San. Tic. Ltd. ġti. Sivrice 

4 
Hidro Elektrik 

ĠĢletmesi 
Bilgin Elektrik A.ġ. Güneyköy 

5 Su Dolumu Hazar Pınarı Su Fabrikası Sivrice 

  6 Süt ve Süt  Gezin Süt Ürünleri Gıda Ġth. Ve Ġhr. A.ġ. Gezin 
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Kültürel özellikler 

 

Hazar Gölü Havzası, konumu itibariyle bir geçiĢ noktasındadır ve birçok 

medeniyete ev sahipliği yapmıĢtır. Elazığ ve Hazar havzası Anadolu‟nun tarihsel 

geliĢim sürecinde birçok önemli olaya tanıklık etmiĢtir. Bölgede geleneksel bir hale 

gelen Hazar ġiir AkĢamları faaliyeti önemli bir kültürel etkinlik olarak 

sürdürülmektedir. 

 

 

 ġekil 3.11. Kültürel değerler haritasi [ÇOB,2010].  

 

Wunsch 1883 yılında göl çevresinde yapmıĢ olduğu incelemede; Gölcük Köyü 

önlerindeki adada eski bir kilisenin olduğunu ve yaĢlı insanlardan önceleri bu 

kiliseye ulaĢıldığını ancak göl sularının yükselmesi sonucunda günümüzde 

ulaĢılamaz hale geldiğini belirtir. Tektonik oluĢumlu gölde Kilise Adası Hazar 

Gölü‟ndeki Adatepe‟den sonra ikinci ada konumundadır(ġekil 3.11). Gölde su 

seviyesinin düĢmesiyle kalıntılar su yüzeyine çıkmıĢtır. Göldeki arkeolojik 

buluntuların ortaya çıkması ilginç bir tesadüf sonucunda olmuĢtur.  
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Göl suyundan enerji üreten Bilgin Elektrik A.ġ. nin göl havzasından aldığı suyu 

göle değil de Keban Barajı‟na yönlendirmesi sonucu, su seviyesinde yaklaĢık 10 

mt.lik düĢüĢ meydana gelmiĢ olup bu durum da gölün ekolojik açıdan olumsuz 

etkilenmesine sebep olmuĢtur [ÇOB, 2010]. 

3.5. Hazar Gölü Havzasının Fiziksel Özellikleri 

Hazar Havzası Sınırları içerisinde yer alan alanların; jeolojik yapısı, depremsellik 

özellikleri, Jeomorfoloji özellikleri, topoğrafik yapısı, toprak yapısı, bitki örtüsü, 

iklim özellikleri,  Hidrolojik ve Hidrojeolojik özellikleri,  Hazar gölü, su kalitesi 

ölçüm değerleri ve sonuçlarına iliĢkin  değerlendirmelerde bulunulacaktır. 

 

3.5.1. Hazar Havzası’nın jeolojik yapısı 

 

Hazar Gölü ve çevresinin kendine özgü bir tektonik yapısının olduğu kabul edilir. 

Hazar Gölü‟nün genel olarak doğrultu atılımlı sol yönlü bir fay zonu olan Doğu 

Anadolu Fay (DAF) zonu üzerinde meydana gelmiĢ bir çek-ayır (pull-apart) havza 

olduğu görüĢü benimsenmektedir [Tatar, 1995].  

 

Gölün çevresindeki jeolojik yapıyı, gölsel depolar, deltalar ve birikinti konilerinden 

oluĢan Kuvaterner yaĢlı genç çökeller ayrı tutulursa, üç büyük birim meydana 

getirmektedir [Tonbul ve Yiğit, 1995]. Bunlardan Yüksekova karmaĢığı, genellikle 

bazalt, diyabaz, granodiyorit ve tüfitlerle temsil edilmekte olup, kuzey ve kuzeybatı 

da geniĢ bir yayılım göstermektedir. Gölün doğu ve kuzeydoğusunu çevreleyen 

Hazar formasyonu bir fliĢ fasiyesinde olup, kireçtaĢı–Ģeyl ve kumtaĢı ardalanmasıdır. 

Maden karmaĢığı ise, gölün güneyinde mostra vermekte, batıdan doğuya doğru önce 

spilit, bazalt ve diyorit, daha sonra ise kireç taĢı, kumtaĢı ve Ģeyl‟e geçmektedir 

[Tonbul ve Yiğit, 1995]. Hazar Gölü‟de Doğu Anadolu Fay kuĢağında bulunan 

tektonik kökenli bir göldür (ġekil 3.12), [Demirbağ ve ark., 2007].  
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ġekil 3.12. Hazar gölü havzası ve yakın çevresinin jeoloji haritası  
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Jeolojik açıdan genç oluĢumlu bir yapıya sahip Hazar Gölü Havzası  içerisinde; 

Hazar Gölü tektonik bir yapıya sahiptir.  

 

3.5.2. Hazar Gölü Havzası’nda depremsellik 

 

Elazığ Ġl Merkezi YerleĢim Alanı ve çevresi Doğu Anadolu Fay Sistemi içersinde 

bulunmaktadır. [EĠÇDR, 2008]. Sivrice Ġlçesi 1. Derece deprem bölgesinde yer 

almaktadır(ġekil 3.13.). 

 

 

ġekil 3.13. Elazığ Ġli deprem Haritası [Deprem Dairesi BaĢkanlığı, 2010]. 

 

Hazar Gölü, Doğu Anadolu Fay KuĢağında yeralan tektonik kökenli bir göldür. 

Gölün uzunluğu yaklaĢık 22 km, geniĢliği ise 5-6 km civarında olup fay kuĢağı 

boyunca kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanmaktadır. Havza 1. Derece 

deprem kuĢağında olup, Doğu Anadolu Fay hattının önemli bir kolu güneybatı-

kuzeydoğu doğrultusunda havzanın ortasından geçmektedir. 
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Göl çevresindeki depremin en büyük etki alanlarından en önemli yerleĢim birimleri 

gölün güneybatısında bulunan Sivrice ilçesi ve kuzeydoğusunda bulunan Gezin 

Beldesi‟dir.  

 

3.5.3. Hazar Havzası’nın jeomorfolojik yapı 

 

Hazar Gölü, uzanıĢı ile uyumlu olarak kuzey ve güneyinden Güneydoğu Toroslara 

ait güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu yüksek dağ sıralarıyla, doğu ve batısından ise 

yüksek plato eĢikleriyle çevrilmiĢtir. Güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan 

Güneydoğu Toros Dağlarının arasında aynı doğrultuda uzanan çöküntü ovaları yer 

almaktadır. Hazar Gölü Havzasında dağlık alanlar, platolar, ovalar ve kıyı 

Ģekillerinden oluĢan ana jeomorfolojik birimler bulunmaktadır [Özdemir, 95b]. 

Hazar Gölü kıyısında çeĢitli jeomorfolojik birimlerden deltalar, birikinti koni ve 

yelpazeleri, bataklıklar, kıyı ovaları, taĢkın yatakları, kıyı okları, tombololar, plaj 

sahaları, lagünler, yarımadalar, sekiler, küçük koylar, falezler, körfez ve burunlar 

dikkati çekmektedir. Ayrıca göl çevresinin dağlık karakteri nedeniyle, aĢınım 

yüzeyleri, akarsular tarafından derin bir Ģekilde parçalanmıĢ vadiler arasında 

birbirine yakın seviyelerde uzanan omuz düzlükleri, tepeler ve sırtlar yer alır(ġekil 

3.14.) [Biricik, 93]. 
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ġekil 3.14. Hazar Gölü Havzası ve yakın çevresinin jeomorfoloji haritası  
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Jeomorfolojik açıdan çanak Ģeklinde bir yapıya sahip havzada gölün etrafında yüksek 

dağlar yer almaktadır. Söz konusu dağlar yer yer derin vadilerle bölünmüĢ durumda 

olup havza içerisinde geniĢ alanlara sahip platolar bulunmaktadır. Havzanın 

etrafındaki en yüksek dağlardan biri olan Hazar Baba Dağı yaklaĢık 2347m 

yüksekliğe sahiptir. 

 

3.5.4. Hazar Gölü Havzası’nın topoğrafik yapısı 

 

Maden Dağları‟nın kuzey kenarı boyunca aynı yönde uzanan  Behrimaz- Çitli 

ovalarından sonra kuzeyde ikinci dağlık sırayı KamıĢlık (2016 m), Hazar (2347 m), 

Yaylım Dağı (2046 m.) kuĢağını oluĢturur. Bu dağlık kuĢağın doğu ve batısında 

yükselti 2000 metreyi aĢmasına karĢılık, Dicle Nehrinin kaynak kısmını teĢkil eden 

orta bölümdeki yükselti azalır ve nisbeten alçak bir topoğrafya dikkati çeker. Doğu 

Anadolu Fay hattı, Hazar Gölünün batısına kadar bu kütleyi kuzey kısmından 

keserek basamaklandırmıĢ olmasına karĢılık, belirtilen bölümde dağlık kütleyi çapraz 

keserek  KuĢakçı Dağlarının güney kenarına geçmektedir. Özellikle KuĢakçı 

Dağlarının 2000 metreden yüksek bölümleri, geniĢ aĢınım yüzeyleri olarak dikkati 

çekmektedir. Bu dağlık kütle, en batıda Fırat nehrinin açmıĢ olduğu derin boğazda 

(Kömürhan Boğazı) son bulur.  

 

 

ġekil 3.15. Hazar Baba Dağı Kürk Deltası ve Sivrice[Tarım Master Planı,2009]. 
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ġekil 3.16. Hazar Gölü Havzası ve yakın çevresinin  fiziki  haritası [Tonbul,1995]. 
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Güneydoğu Toroslara ait en kuzeydeki sırayı Karga Dağı (1925 m.), KuĢakçı Dağı 

(1908 m.), Çelemlik Dağı (1724 m), Mastar Dağı (2171 m) kuĢağı meydana getirir. 

Bu kuĢak ile güneyde yer alan ikinci silsile arasındaki çukurluğa Hazar Gölü 

yerleĢmiĢtir. Hazar Gölü depresyonundan doğuya doğru gidildiğinde, bu 

depresyondan bir eĢikle ayrılan BaltaĢı-SarıkamıĢ ovası ile Murat Nehri vadisine 

ulaĢılır. Hazar Gölü çöküntüsünün batısına doğru ise topoğrafya yükselti kazanır ve 

bu yüksek topoğrafya içinde Kavak-Gözeli Ovaları yer alır (ġekil.3.16.) 

 

3.5.5. Hazar Gölü Havzasının Toprak Yapısı 

 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü‟nün hazırlamıĢ olduğu ve Hazar Gölü Havzası 

toprak özelliklerinin yer aldığı toprak haritasında, toprak özellikleri bakımından 

havzada dört farklı büyük toprak grubu yer almaktadır. Sahanın en yaygın toprak 

tipini kırmızı kahverengi topraklar oluĢturmaktadır. Kalkersiz kahverengi topraklar, 

havzanın güneybatısındaki bölümde yer almaktadır. Gölün güneybatı ve kuzeydoğu 

kıyılarına yakın, Kürk Çayı ve Zıkkım Deresi vadi tabanı ile deltalar üzerinde 

alüvyal topraklar oluĢmuĢtur. Kolüvyal topraklar ise havzanın farklı bölümlerinde 

dağınık halde bulunmaktadır.  

 

Toprağın mutlak derinliği genel olarak 0-30 cm ve 31-60 cm arasında değiĢmesine 

rağmen, fizyolojik derinliği kısıtlayan yatay bir tabakalaĢma olmadığından fizyolojik 

derinlik, 60-120 cm dir. Toprak tekstürü kumlu balçık olup, genel olarak geçirgenliği 

ve havalanması iyi, orta ve hafif bir bünyeye sahiptir. Toprak tipi ise A-Cv horizon 

diziliĢindeki rankerdir. Toprak kireçce fakirdir. Toprağın PH‟ı 7.12-7.94 arasında 

değiĢmekte olup, aktif kireç bulunmamaktadır(ġekil 3.17.). 
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ġekil 3.17. Hazar Gölü Havzası büyük toprak grupları haritası  

 

Havza topraklan, baĢta erozyon olmak üzere pek çok etmenden dolayı yapısal 

özelliğini kaybetmektedir. Erozyonunun Ģiddetinin genel olarak yüksek olması; toprak 

kalınlığını sığlaĢtırmasının yanında, geniĢ alanlarda ana kayanın ortaya çıkmasını ve 

toprak profilinin A-Cv horizonları diziliĢinde olması gibi sonuçlar doğurmaktadır. 

Erozyon, doğal güzelliğe sahip gölün morfolojisinde önemli değiĢimler ortaya 

çıkartmaktadır [Duran,2005]. 

 

 

ġekil 3.18.  Dağlık Alanlardan Göle TaĢınan Materyalin Kıyıya Yakın Kısımlardaki 

Görünüm[Duran,2005].  
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3.5.6. Bitki örtüsü 

 

Havzada, münferit meĢe toplulukları dıĢında doğal orman örtüsü bulunmamaktadır. 

1964-1966 ve 1980-1981 yıllarında tesis edilmiĢ olan iğne yapraklı ağaçlandırma 

sahalarında, 6-10 m boy, 12-18 cm çapları arasında değiĢen Sedir (Cedrus libani 

A.Rich.), Karaçam (Pinus nigra Arnold.) ve Sarıçam (Pinus sylverstris L.) alanları, 

1,5-2,0 m boy, 10-16 cm çap aralığında meĢelik (Quercus sp. L.) alanlar 

bulunmaktadır. Bunun yanında dağınık halde bulunan 1.5-2.5 m boylarında Alıç 

(Crataegus oxyacantha), Akasya (Robinia pseudoacacia L.) ağaçları ile bitki örtüsü 

içerisinde azda olsa DiĢbudak (Fraxinus sp. L.), Akçaağaç (Acer sp. L.), Çınar 

(Platanus orientalis L.), Ardıç (Juniperus sp. L.), Böğürtlen (Rubus fruticosus 

Brombeere) türleri ve otlak alanlara geçiĢ formunda bulunan bodur çalılık alanlar 

bulunmaktadır. Ayrıca saha, antropojen steplerden meydana gelmekte olup, otsu tür 

çeĢitliliği bakımından zengindir. 

 

 

ġekil 3.19. Hazar Havzası içinde bitki örtüsü [Yün,2009]. 
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3.5.7. Hazar Havzasının iklim özellikleri 

 

Hazar Gölü Havzası, Doğu Anadolu bölgesinin diğer kesimlerine oranla daha az 

karasal olan, Yukarı Fırat bölümünün batı yarısında hüküm süren iklim ile Akdeniz 

ve Doğu Anadolu karasal iklimleri arasında bir geçiĢ sahasında yer almaktadır. 

 

Ġnceleme alanının coğrafi konumu ve yer Ģekillerine bağlı olarak yöresel iklimi, 

yazları çevresine göre daha serin ve daha az kurak, kıĢları ise daha yağıĢlı ve biraz 

daha soğuktur. Diğer taraftan yağıĢın yıl içerisindeki dağılıĢına bakıldığında, en 

yağıĢlı mevsimin kıĢ ve ilkbaharlara rastlaması (Sivrice‟de yıllık yağıĢın yaklaĢık 

%75‟i, kıĢ ve ilkbahar aylarında görülmektedir) özelliğinden dolayı Akdeniz yağıĢ 

rejimine benzer bir özellik arz etmektedir [Günek ve Yiğit,1995]. 

 

Doğu Anadolu Bölgesinin güneybatısında yer alan Elazığ ilinde bölgenin diğer 

bölümlerinden oldukça farklı ve karakteristik bir klima dikkati çekmektedir. Elazığ 

ve çevresi 1300-1400 m. dolaylarındaki ortalaması ile, bölgenin diğer bölümlerine 

oranla düĢük bir yükseltiye sahiptir. Ayrıca sahanın güneyinde bir duvar gibi uzanan 

Güneydoğu Toroslar'da bulunan, Maden Oluğu ve Kömürhan Boğazı gibi geçitler, 

özellikle kıĢ mevsiminde, güneyin daha ılık ve nemli hava kütlelerinin yöreye zaman 

zaman sokulmasına yardımcı olmaktadır [Fidan, 2003]. 

 

Doğu Anadolu'da iklim çeĢitliliğinin baĢlıca nedenlerini; deniz seviyesine göre yer 

yer büyük değiĢiklikler gösteren ve genel olarak batıdan doğuya doğru artan 

yükseltisi ile birbirine paralel uzanan dağlık kütleler arasına sıkıĢmıĢ ve birbirinden 

belirgin eĢiklerle ayrılan ovalar Ģeklinde ifade edilebilecek olan jeomorfolojik 

yapısından kaynaklanmaktadır [Tonbul, 1990]. 

 

Hazar Gölü çevresi, Doğu Anadolu bölgesi'nin diğer kesimlerine oranla daha az 

karasal olan Yukarı Fırat bölümünün batı yansında hüküm süren iklim ile 

Güneydoğu Anadolu'nun bozulmuĢ Akdeniz iklimi arasında bir geçiĢ sahasında yer 
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almakta, bir taraftan ana çizgileriyle kuzeyinde ve güneyinde yer alan bu iklimlerin 

özelliklerini taĢırken, bir taraftan da kendine özgü iklim Ģartlanyla dikkati 

çekmektedir. Coğrafi konumu ve jeomorfolojik özelliklerine bağlı olarak oluĢan bu 

yöresel iklim, yazlan çevresine göre daha serin ve daha az kurak, kıĢlan ise daha 

yağıĢlı ve biraz daha soğuktur. Diğer taraftan yağıĢın yıl içerisindeki dağılıĢına 

bakıldığında, en yağıĢlı mevsimin kıĢ ve ilkbaharlara rastlaması (Sivrice'de yıllık 

yağıĢın yaklaĢık %75'i, kıĢ ve ilkbahar aylannda görülmektedir) özelliğinden dolayı 

Akdeniz yağıĢ rejimine benzer bir özellik arz etmektedir [Günek ve Yiğit, 1995]. 

 

Çizelge 3.4.'de görüldüğü gibi Sivrice'nin yıllık ortalama sıcaklığı 11.8 °C'dir. Bu 

değerler Ocak ayında -1.6, ġubat ayında -0.3, diğer aylarda ise + değerler 

göstermektedir. Sıcaklık farkı (amplitüdü) 27.1 °C'dir. Ortalama donlu gün sayısı: 85 

(yaklaĢık üç ay) tir. Sıcaklık değerleri; iklimin karasal olduğunu göstermekte, 

özellikle kıĢ aylannda donma-erimeye bağlı, yaz aylarında ise gün içindeki yüksek 

sıcaklık farkları yüzünden genleĢmeye bağlı parçalanmanın etkili olduğunu ortaya 

koymaktadır. En fazla yağıĢ ilkbaharda olmakla birlikte, kurak- yaz -aylan ve eylül 

ayı dıĢında saha yağıĢlı geçmektedir. Yıl içinde ortalama, kar yağıĢlı gün sayısı 15, 

karla örtülü gün sayısı ise 45 gündür. 1900 m. yükseltisini aĢan KamıĢlık, Karaoğlan, 

Hazarbaba ve Mastar Dağlan üzerinde karın yerde kalma süresi daha uzundur. KıĢ 

mevsiminde belirtilen dağlann yamaçlarında buzkarlar birikmektedir. Yörede 

kuraklığın etkin olduğunu, yaz aylanndaki yetersiz yağıĢın orman yetiĢmesinde 

nispeten sınırlayıcı bir faktör olmaktadır.  

Çizelge 3.4. Sivrice Meteroloji Ġstasyonunun ölçüm değerleri, [DMGM,2000]. 

SĠVRĠCE 
O ġ M N M H T A E E K A YILLIK 

Ort. Sıc. (°C) 
-1,6 -0,3 4,0 10,8 15,6 21,0 25,5 24,7 20,7 13,3 6,3 1,3 11,8 

Yağ. Mik. (mm)   84 92 58 15 2 1 6 50   602,5 72 63 76 82 

Kar Yağ. Gün 

Say. 
5,2 4,3 1,7 0,2 - - - - - - 0,8 2,8 15,0 

Kar Ört. Gün 

Say. 
16,5 14 4,6 0.2 - - - - - - 1,5 8,1 44,9 

Ort. Donlu Gün 

Say. 
25,2 22,2 11,1 1,3 - - - - - - 7,3 18,2 85,3 

Ort.Rüzgar 
Hz.(m/sec) 

1.4 1,3 1,2 1,5 1,3 - 1,0 0,9 0,9 0,9 1.0 1,1 1,1 
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Elazığ Meteoroloji Ġstasyonu'nun uzun yıllar ölçmelerine göre (1950-2000) yıllık 

ortalama yağıĢ 423 mm düzeyinde iken (Fidan, 2002:11), havzanın merkezî bir 

yerinde bulunan Sivrice Meteoroloji Ġstasyonu'nun 1950-2000 yıllan arasındaki 

ölçüm sonuçlarına göre; yıllık ortalama yağıĢ 602.5 mm. dir Çizelge 3.1'de. Buradan 

hareketle Hazar Gölü ve çevresinin Elazığ Ģehir merkezinden daha fazla yağıĢ aldığı 

ve daha nemli bir iklimin hüküm sürdüğü söylenebilir. 

 

 

ġekil 3.20. Rüzgar gülü, yaz ayında ortalama esme frekansları [DMGM,2000]. 

 

Ortalama rüzgar hızı 1,1 (aylık en düĢük 0,9, en yüksek 1,5) m/sec.‟dir. Rüzgar 

hızının düĢük olması yanında, inceleme alanının toprakların yapısında kil oranı 

yüksek olması nedeniyle ancak bitki örtüsünden mahrum, nemliliğin düĢük olduğu 

topraklar üzerinde orta Ģiddette, ince kum ve tozun taĢınması Ģeklinde önemsiz 

derecede rüzgar etkisi görülmektedir(ġekil 3.20). Hazar Havzası içerisinde iklim ve 

yerĢekillerine bağlı olarak, Kuzeybatı-Güneydoğu doğrultusundaki rüzgarın esme 

sayısı ve Ģiddeti fazladır [Özdemir, 1995]. 

 

3.5.8. Hazar Havzasının hidrolojik ve hidrojeolojik özellikleri 

 

Hazar Gölü Havzasının akarsu ağı, çevresindeki yüksek kesimlerden göl 

çukurluğuna yönelen derelerin drenajından oluĢmaktadır. Hazar Gölüne karıĢan Kürk 
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ve Zıkkım dereleri orojenik hareketler sonucu oluĢmuĢ kıvrım ve dislokasyonlar 

çevresine, yani tektonik yapıya uygun, doğu-batı yönünde akan “boyuna” 

akarsulardır. Buna karĢılık diğer dereler ise oldukça yakın jeolojik devirlerde 

meydana gelen epirojenik hareketler sonucu oluĢmuĢ morfolojik özelliklerine bağlı 

olarak, kuzey-güney yönlü “enine” akarsulardır [Günek ve Yiğit, 1995].  

 

Gölü besleyen akarsulardan baĢlıcaları;  Behrimaz Deresi, Kürk Çayı, Baharın 

Deresi, Zıkkım Deresi, Sevsak Deresi, Mogal Deresi dir. Kapalı bir havzası olan 

gölün, 1957 yılına kadar kuzeydoğu köĢesinde Dicle Nehrini besleyen gideğeni 

vardır. 1957‟den sonra Behrimaz Çayı bir çevirme kanalıyla göle suni olarak 

bağlanmıĢtır(ġekil 3.21). Küresel ısınmanın ortaya çıkardığı iklim değiĢikliklerinden 

kaynaklanan yağıĢ azlığı ve bu dönemde yapılmıĢ olan enerji üretim faaliyetlerinden 

kaynaklanan sebeplerle Hazar Gölü su seviyesi son 10 yılda önemli derecede 

düĢmüĢtür. 

 

 

ġekil 3.21. Hazar Gölü Havzası ve Yakın Çevresinin Hidrografya Haritası 
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3.5.9. Hazar Gölü su kalitesine iliĢkin değerlendirme 

 

Bu bölümde Hazar Gölünde varolan kirliliğin niteliği, nedenleri ve derecesi hakkında 

yapılan analiz ve ölçümlerden bahsedilecektir. 

Hazar Gölü’nün beslenim ve boşalımı 

 

Gölü besleyen en önemli akarsu, göle batıdan karıĢan Kürk Çayı olup Zıkkım, 

Behrimaz Deresi, Sevsak Deresi ve Mogal Deresi gölü besleyen diğer önemli 

akarsulardır (ġekil 3.22). Kürk Çayı, Somun ve Kavak Dereleri adı verilen iki kolla 

baĢlayıp daha sonra bu kolların birleĢmesi ile Kürk Çayı olarak akmaktadır. Sivrice 

Ġlçesi‟nin yakınında büyük bir delta oluĢturarak akan bu çayın, kıĢ ve özellikle bahar 

aylarında yatağındaki su miktarı artarken, yaz aylarında oldukça azalmaktadır 

[Çoban, 2006]. 

 

 

ġekil 3.22. Gölü besleyen akarsular [Çoban, 2006]. 

 

Göle dökülen diğer önemli bir akarsu olan Zıkkım Deresi, gölün kuzeydoğusundaki 

Mastar Dağı güney eteklerinde yüzeye çıkan küçük kaynakların birleĢmesi ile 

oluĢmaktadır. TaĢıyıp yığdığı malzemeler ile önce bir birikinti yelpazesi oluĢturan 
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dere, göl kıyısında Gezin Delta‟sını oluĢturur. Göle dökülen diğer akarsularda olduğu 

gibi yazın azalan suları kıĢ ve ilkbahar aylarında oldukça artmaktadır. Mogal Deresi 

de tali kollarını alarak geniĢ bir alüvyon yelpazesine ulaĢmaktadır. Sevsak Deresi 

Kuzeybatı-Güneydoğu istikametinde akmaktadır. Göle dar ve derin bir vadi ile 

uzanan Sevsak Deresi önünde küçük bir birikinti yelpazesi ve 30–40 m uzunluğunda 

delta malzemesi yer almaktadır. Gerçekte Hazar Gölü havzası içerisinde yer 

almamasına rağmen bir kanal vasıtasıyla göle akıtılan Kavak (Behremaz) Çayı ile 

göle saniyede 36 m3 lük (yıllık ortalama 30 000 000 m3) bir su girdisi de söz 

konusudur [Çoban, 2006].  

 

1955 ve 2004 arasında göle batıdan suyunu döken Kürk Suyu ile Doğudan suyunu 

döken Zıkkım deresi ağzında önemli delta oluĢumu söz konusudur. Eğimli, erozyona 

hassas ve üst örtüden yoksun alanlardan erozyonla gelen materyal, gölün bu 

bölümlerinde birikerek göl alanının daralmasında etkili olmaktadır. Ayrıca 1980 

sonrası yoğunlaĢan yapılaĢmaya bağlı olarak, insan faaliyetlerindeki artıĢ, göle yüksek 

miktarda atık giriĢini de beraberinde getirmiĢtir.  

 

 

ġekil 3.23. YağıĢlar sonunda göle taĢinan metaryalin kürk çayi ağzindaki görüntüsü 

[Çoban,2006]. 
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Hazar Gölü'nün tektonik bir göl olması ve kapalı havza özelliği de dikkate 

alındığında, yaklaĢık elli yıllık süreçte Ģiddetli erozyonla gölün dip kısmında biriken 

sediment yığınlanyla. Zıkkım Deresi ve Kürk çayı ağzında belirgin delta oluĢumuna 

bağlı olarak göl alanında iki yönlü daralma olmasına rağmen, gölün su seviyesinde 

artma beklenirken, önemli derecede düĢmesi, gölün toplam su hacminde azalma 

olduğu sonucu çıkarılabilir. 

 

Hazar Gölü‟nün su rejimine müdahaleler yapılmaktadır. Bu müdahaleler iki ana 

baĢlık altında irdelenebilir. Bunlardan birincisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

ile Bilgin Elektrik Üretim, Ġletim, Dağıtım ve Ticaret A.ġ. arasında 8.8.1996 

tarihinde imzalanan “Hazar I ve Hazar II Hidroelektrik Santrallerinin Rehabilitasyon 

ve iĢletilmesi için görev verilmesine iliĢkin” anlaĢma gereğince Hazar Santrali‟nden 

gölden çekilen su miktarıdır. Bu miktar yaklaĢık olarak 76 hm3/yıl olarak 

verilmektedir. Ġkinci durumda ise Behremaz Deresi‟nde DSĠ tarafından yapılan 

havza düzenleme çalıĢması ile göl su bütçesinin arttırılması amaçlanmıĢ ve daha üst 

kotlardan gelen su akımının giriĢi sağlanmıĢtır [TUBĠTAK, 2002]. 

 

Hazar Gölü su seviyesi değişimleri 

 

Hazar Gölü‟ nün geçmiĢ yıllara göre ortalama su kotu seviyeleri grafik olarak ġekil 

Çizelge 3.5‟de gösterilmiĢtir. Türkiye‟nin enerjiye en çok ihtiyaç duyduğu dönemde 

iĢletmeye açılan HES‟in tam kapasite ile çalıĢtığı 1969–1975 dönemlerinin yanında, 

son yıllardaki düĢüĢ dikkat çekicidir. 

 

Hazar tünel ve sanatlarının yapıldığı yıllarda göle yağıĢ ve akıĢla gelen sular 

buharlaĢma ile denge halinde bulunmaktaydı. Ancak bazı bol yağıĢlı yıllarda Gezin 

istasyonu civarında DSĠ tarafından açılan bir kanaldan Dicle'ye fazla sular 

gönderildiği bu dönemde  göl periyodik olarak alçalma ve yükselme göstermektedir. 

Eylül ayı sonunda göl seviyesi en alçak. Mayıs ayı ortalannda ise en yüksek 
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seviyededir. Bu iki seviye arasında ortalama 50 cm.lik bir fark mevcuttur. Hazar 

Gölü'nün toplam su hacmi 7 milyon m3 civanndadır [KHGM, 1997]. 

Çizelge 3.5. Hazar Gölü‟nün GeçmiĢ Yıllara Göre Ortalama Su Seviyesi DeğiĢimleri 

[ 8.Kolordu K.lığı, 2006]. 

 

 

Hazar Gölü Su Kalitesi 

 

Hazar Gölü enerji elde etmek, balıkçılık, rekreasyon ve az da olsa sulama amaçlı 

kullanılmaktadır. Hazar Gölü.nün kıyı Ģeridi, özellikle Elazığ-Diyarbakır Karayolu 

çevresi kamu kuruluĢlarının eğitim kampları ve özel tatil siteleri ile hemen hemen 

kapanmıĢ durumdadır. Gölün kıyısında bulunan Sivrice Ġlçesi‟nin evsel atıksuları, 

kanalizasyon inĢaatı henüz bitmediğinden uygunsuz inĢa edilen fosseptik çukurları 

vasıtasıyla dolaylı yoldan göle verilmektedir. Ayrıca TÜGSAġ- Süper Fosfat 

Fabrikasının atıksuları da Hazar Gölü.ne deĢarj edilmektedir. Ancak fabrikanın 

tasfiye tesisi mevcut olup halen fabrikada üretim yapılmamaktadır [DAP,2000].  

 

Su kalitesi konusunda TÜBĠTAK tarafından 2002 yılında yapılan araĢtırmaya göre; 

gölün toplam azot ortalaması kıyıda 1820mg/L, açık bölgelerde ise 890mg/L‟dir. 
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Bu araĢtırmaya göre göldeki turizm tesisleri ve kamu kuruluĢlarına ait kamplarda 

standartlara uygun fosseptikler veya arıtma ve aktarma tesislerinin bulunmaması ve 

iĢletilmemesi halinde göldeki azot ve fosfor oranının artacağı öngörülmüĢtür. 

Koliform değerleri su ortamında mikrobiyolojik kirliliğin göstergesi durumundadır. 

TÜBĠTAK araĢtırmasına göre kıyı alanlarında koliform oranı yüksek, açıklarda ise 

düĢüktür [TÜBĠTAK, 2002]. 

 

Yürütülen çeĢitli araĢtırmalara göre Hazar Gölü‟nün yıllara göre değiĢen fiziksel ve 

kimyasal değerleri Çizelge 3.5.„de verilmiĢtir [CICI, 1995; ÜNLÜ ve USLU, 1999; 

TUBITAK, 2002; ÇOBAN, 2007]. Gölün pH‟sı incelendiğinde bazik bir özellik 

gösterdiği görülmektedir. Sıcaklık göllerde tabakalaĢmanın belirlenmesinde en 

önemli parametredir.  

 

Çoban‟a göre sıcaklığın aylara ve derinliklere göre büyük değiĢimler gösterdiği 

görülmüĢtür. Dolayısıyla gölde derinlikle birlikte tabakalaĢma ortaya çıkmıĢtır. 

ÇözünmüĢ oksijen konsantrasyonu, sudaki organik maddeleri suyun kendi kendine 

ne derece temizleyebileceğini ifade etmektedir [Ünlü ve ark., 2008].  

 

Hazar Gölü‟nde ölçülen çözünmüĢ oksijen konsantrasyonunun yıllık ortalaması 9.6 

mg/L olmuĢtur (Çoban,2007). Göl ötrofikasyon sınır değerleri (7,5-5,0 mgL
-1

) ile 

karĢılaĢtırıldığında ölçülen 10,4 ve 10,2 mgL
-1

 çözünmüĢ oksijen seviyesi değerleri 

ile sınır değerlerin üzerindedir. Suların iletkenliği sulardaki iyon sayısı hakkında 

bilgi verir. Hazar Gölü suyunun ortalama olarak elektriksel iletkenliği 2286 μS/cm  

olup acı su olarak sınıflandırılabilir. Birçok madde suyun alkalinitesine katkıda 

bulunmakla beraber, doğal sularda alkalinitenin en önemli kısmı; hidroksitler, 

karbonatlar ve bikarbonatlardan ileri gelmektedir. Ölçülen değerler Hazar Gölü‟nün 

alkali göller sınıfına girdiğini göstermektedir [Ünlü ve ark., 2008](Çizelge 3.6.). 
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Çizelge 3.6. Fiziksel ve Kimyasal DeğiĢkenler [Cici, 95; Ünlü ve Uslu 99; Tübitak 

2002; Çoban, 2007] 

DEĞĠġKENLER 

Cici, 

1995 Ünlü ve Uslu, 1999 

TUBĠTAK, 

2002 

Çoban, 

2007 

1995 1993 1994 1995 1996 2002 

2005-

2006 

Secchi Derinliği (m)           4,8 3,3 

Sıcaklık (
o
C) 10,5 13,3 12,8 15,3 16,9 16,5 11,3 

ÇözünmüĢ Oksijen(mgL
-

1
) 8,7 10,7 10,8 10,4 10,2 8,38 9,58 

Ġletkenlik (μS/cm ) 1427 2393 2310 2117 2201 2027,8 2285,4 

pH 8,8 8,4 8,2 8,5 8,6 9,09 8,95 

Klorofil-a (μg L
-1

)           2,89 1,1-14,3 

Askıda Katı Madde 

Miktarı (mg/L)   22,07 21,5 29,3 31,1 9,4 0,2 

Toplam ÇözünmüĢ 

Madde (mgL) 1129 1349 1419 1331 1306 1409,6   

Toplam Fosfor (mg L
-1

)           0,084 0,97 

Orto Fosfat (mg L
-1

) 0,59 0,118 0,25 0,39 0,206  0,55 

Alkalinite (mgL
-1

) 635 445,2 445 397,6 406,2 715,425 701,05 

Toplam Azot (mg L
-1

)           1,459   

NO2-N (mg/L) 0,47         0,022   

NO3-N (mg/L) 3,85 0,32 0,52 0,54 0,704 1,0635   

NH3-N (mg/L)   0,015 0 0,02 0,013 0,269 0,103 

Biyokimyasal Oksijen 

Ġhtiyacı (mg L
-1

)           37,45 8,76 

SO-3 (mg/L)           27,305   
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Hazar Gölü klorofil-a değerleri mevsimlere göre 1,1 μg/L ile 14,3 μg/L arasında 

değiĢim göstermektedir [Çoban, 2007].  Kıyı bölgelerden elde edilen değerlerin açık 

bölgeden elde edilen değerlerden daha yüksek olduğu belirtilmiĢtir [Koçer 2008]. Su 

Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği‟ne göre oligotrofik-mezotrofik seviyede bir klorofil 

değeri bulunmaktadır.  

 

Toplam azot ve toplam inorganik azot gibi, inorganik fosfor ve toplam fosfor, 

göllerin trofik durum sınıflandırmasında yaygın olarak kullanılan değiĢkenlerdir. 

Toplam fosfor miktarı incelendiğinde, göldeki fosfor miktarının Su Kirliliği Kontrol 

Yönetmeliği‟ndeki ötrofikasyon sınır değerlerini (0.005-1.0 mg/L) aĢtığı 

görülmektedir [Çoban, 2007]. 2004 yılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği‟ne göre 

ötrofikasyon sınır değerleri Çizelge 3.3.‟de gösterilmiĢtir. Bunun baĢlıca sebepleri, 

göl civarındaki yerleĢimlerden göle bırakılan evsel atıksular, tarımsal atıklar, 

fosseptiklerden gelen sızıntı sularıdır. ÇeĢitli indekslere göre 23±15 μg PL
-1

 toplam 

fosfor içeriğine sahip Hazar Gölü, trofik durumu bakımından mesotrofik sınıfına 

girmektedir. 

Çizelge 3.7. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği‟ne Göre Göller, Göletler, Bataklıklar 

ve Baraj Haznelerinin Ötrofikasyon Kontrolü Sınır Değerleri [Çoban, 

2007]. 

Ġstenilen Özellikler Doğal Koruma ve 

Rekrasyon Alanı 

ÇeĢitli Kullanımlar (doğal 

olarak tuzlu,acı ve sodalı 

göller) 

pH 6,5-8,5 6-10,5 

ÇözünmüĢ Oksijen (mgL
-1

) 7,5 5 

Askıda Katı Madde Miktarı (mgL
-1

) 5 15 

Toplam Azot (mg L
-1

) 0,1 1 

Toplam Fosfor (mg L
-1

) 0,005 0,1 

Klorofil-a (mg L
-1

) 0,008 0,025 

Top. Koliform sayısı (EMS/100ml) 1000 1000 

KOĠ (mgL
-1

) 3 8 
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Evsel ve endüstriyel atık sularla taĢınan askıda katı maddelerin (AKM) yanı sıra, 

erozyon nedeniyle toprak örtüsünün üst katmanları su ortamlarına taĢınarak, bu 

ortamlarda askıda katı madde miktarını arttırmaktadır. Artan AKM suyun 

bulanıklığını arttırarak ıĢık geçirgenliğini azaltır. Dolayısıyla, güneĢ ıĢınlarının su 

bitkilerine ulaĢmasını engelleyerek sudaki çözünmüĢ oksijenin azalmasına neden 

olurlar. Hazar Gölü‟nde bulanıklığın genellikle yüzeyden tabana doğru azalma 

eğilimi göstermesine karĢılık, derinlikler arasında ortalama bulanıklık farklarının 

düĢük olduğu belirtilmiĢtir [Koçer 2008]. Hazar Gölü‟nün en büyük girdisi olan 

Behremaz Çayı‟nın yer aldığı bölgede bulanıklığın yüzeyde ve 20m derinliklerde 

biraz daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

TUBĠTAK Hazar Gölü Yönetim Planı Alt Projesi doğrultusundaki araĢtırmaların 

[TÜBĠTAK, 2002] yanı sıra Elazığ Ġl Sağlık Müdürlüğü tarafından da Hazar 

Gölü‟nde su kalitesine iliĢkin çalıĢmalar yapılmıĢtır. Sivrice Emniyet Plajı, Emniyet 

Kampı Plajı, Ġzcilik Kampı Plajı, Tur-Pol Tesisleri Plajı, Fırat Üniversitesi Kamp 

Plajı, Gezin Halk Plajı, Elazığ Belediyesi Halk Plajı, Elazığ Belediyesi Kampı, 

Hazardağlı Kampı, TPAO Plajı, Gezin Plajköy ve Plajköy Plajı mevkiilerinden 2005 

ve 2009 yılları arasında numuneler alınmıĢ olup, sonuçları Çizelge 3.6‟da verilmiĢtir.  

 

Çizelge 3.5‟de Hazar Gölü‟nün suyundan alınan numuneler ve su kalitesine iliĢkin 

olarak daha önce yapılan çalıĢmalara göre, genel olarak Hazar Gölü‟ndeki suyun 

özelliklerine bakıldığında Ģu sonuçlara ulaĢılabilir; 

 Hazar Gölü‟nün suyunda derin, sıcaklık tabakalanması görülmektedir. 

 Hazar gölü yüksek iyon miktarı (iletkenlik) ile acı göldür. 

 Yüksek fosfat değerlerinden dolayı ötrofikdir. 

 Gölün pH‟sı bazik bir özellik göstermektedir. 

 Sıcaklık göllerde tabakalaĢmanın belirlenmesinde en önemli parametredir. 

Çoban 2007‟ye göre sıcaklığın aylara ve derinliklere göre büyük değiĢimler 
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gösterdiği görülmüĢtür dolayısıyla gölde derinlikle birlikte tabakalaĢma 

ortaya çıkmıĢtır. 

 Göl‟de ölçülen çözünmüĢ oksijen konsantrasyonunun yıllık ortalaması 9.6 

mg/L olmuĢtur [Çoban, 2007]. Göl ötrofikasyon sınır değerleri (7,5-5,0 mgL-

1) ile karĢılaĢtırıldığında çözünmüĢ oksijen seviyesi sınır değerlerin 

üzerindedir. 

 Suların iletkenliği sulardaki iyon sayısı hakkında bilgi verir. Ortalama olarak 

elektriksel iletkenliği 2286 μS/cm olup acı su olarak sınıflandırılabilir. [ÇOB, 

2010] 

 

Ayrıca; Behrimez Deresi ve Kürk Çayı Hazar Gölünde yaĢayan balık için üreme 

habitatı olması bakımından önemli olmakla birlikte, göle organik madde ve çökel 

taĢınmasıması nedeniyle bu akarsular gölün su kalitesi üzerinde etkilidir. 

 

SKKY‟ne göre o gruba ait en düĢük kalite sınıfı o grubun sınıfını belirlediğinden 

Hazar Gölü IV. sınıf kalitede bir su olarak kabul edilecektir. Bu nedenle Hazar Gölü, 

yağıĢ havzası ile bütün olarak ele alınmalı, havzadaki noktasal ve yayılı kirletici 

kaynaklar tespit edilmeli, göle katı atıkların boĢaltılması, evsel ve endüstriyel 

atıksuların deĢarjı önlenmelidir. Fosforun kontrol altına alınabilmesi için atıksuların 

ileri arıtma yöntemleriyle arıtılması bu göl için bir zorunluluktur. Kıyı korunmasına 

yönelik yasal düzenlemelerin uygulanması konusunda titizlik gösterilerek göl 

çevresindeki düzensiz ve plansız yapılaĢma kontrol altına alınmalıdır. Gölün su 

seviyesi ekolojik dengeleri bozmayacak Ģekilde korunmalıdır. Bir su kaynağının 

amaçlara uygun olarak kullanılabilmesi için periyodik olarak sürekli izlenmesi 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

 

3.5.10. Hazar Gölü’nün kirlilik sebepleri 

 

Hazar Gölü‟nden sulama ve elektrik üretme amaçlı aĢırı su çekilmesi, bilinçsiz 

tarımsal faaliyetler, evsel ve endüstriyel atıklar, göl kirliligi, dogal dengenin 
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bozulması, kurumlar arası koordinasyon eksikliginden dolayı planlama ve yönetim 

sorunları, yasal  mevzuat sorunları, , Hazar Gölü ve havzasına yönelik üst ölçekli 

planların olumsuz etkileri gibi faktörler Hazar Gölü ve havzasını etkileyen baslıca 

problemlerdir. Hazar Gölü‟nün kirlilik sebepleri arasında; 

 

Hazar Gölü Havzası sınırlarının ve sorunlarının doğru tespit edilmemesi:Hazar 

Gölü, yağıĢ havzası ile bir bütün olarak ele alınmalı, havzadaki noktasal ve yayılı 

kirletici kaynaklar tespit edilmeli, göle boĢalan dere ve çaylara katı atıkların 

boĢaltılması. 

 

Göl çevresindeki düzensiz ve plansız yapılaşma: Çesitli koruma statülerine tabi olan 

Hazar Gölü‟nün  ve çevresinde, yasal düzenlemelerdeki zorlayıcı sartlar ve yerel 

yönetimlerin yaptırım ve denetim gücü eksikliginden dolayı kaçak ve düzensiz yazlık 

yapılması gibi yapılasma faaliyetleri görülmektedir. Söz konusu yapılasma 

faaliyetleri; 

 Denetimsiz ve sağlıksız yapılaĢmalara, 

 Altyapı yetersizligine bağlı olarak su ve toprak kirliliğine, 

 Kıyı ve çevresinin doğal yapısının bozulmasına, 

 Kamunun kullanması gereken yerlerin iĢgal edilmesine ve diğer insanların bu 

mekanlardan faydalanabilmesinin engellenmesine, 

 Göl kıyısına duvar, çit vb. çekilmesi sonucu kıyının doğal yapısının 

bozulmasına neden olmaktadır(ġekil 3.24.). 
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ġekil 3.24. Hazar Gölü kıyısındaki yazlıklar 

 

Mevcut sızdırma çukurları ve fosseptiklerin inşa ve bakımlarının yeterince 

yapılmaması: Günümüzdeki hızlı, plansız kentleĢme atıksu alt yapı tesisleri 

konusunda birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Önce yerleĢim birimleri 

kurulmakta daha sonra kanalizasyon ve tasfiye tesisleri inĢa edilmektedir. Özellikle 

kıyılarda küçük boyutlu yerleĢim birimlerinde kanalizasyon ve tasfiye tesisleri inĢa 

edilmemekte, anık vazgeçilmesi gereken fosseptik çukurları hala kullanılmaktadır. 

Bu çukurlar da standartlardaki inĢa kurallarına göre yapılmadığından yeterince 

görevlerini yerine getirememekte ve topografyanın eğimli, zeminin geçirgen olduğu 

yerlerde atıksular yüzeysel ve yeraltı sularını kirletmektedir. 

 

Yaz aylarında iç turizm nedeniyle katı atık miktarının artmasıyla katı atıkların göle 

dökülmesi: Özellikle Hazar Gölünde altyapı eksikliğine rağmen yapılan turizm 

faaliyetlerinden kaynaklanan katı atıkların doğal yollarla göle dökülüp gölün 

kirlenmesine sebep olmasıdır(ġekil 3.25.). 
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ġekil 3.25. Göl çevresinde kurulan çadırlı kamplardan bir gurup ve çöpleri  

 

Tarımsal ilaçların suya karışması: Hazar Gölü çevresinde tarımsal alanlardan atıklar, 

bitkisel organik gübreler (hasat artıkları vb.), hayvansal organik gübreler, kimyasal 

gübreler (azot, fosfor ve potasyum gibi besin maddeleri) ve pestisitlerdir. Tarımsal 

faaliyetlerdeki en önemli etki, Göl‟e gelen drenaj ve yüzey akısı sularından ortaya 

çıkmaktadır. Hasat dönemi sonrası tüm tarım alanlarında anız yakılması sonucunda, 

toprak kalitesi bozulmakta tarlaların içinde ve sınırlarında yer alan bir çok kuĢ türü 

olumsuz etkilenmektedir.  

 

Erozyon: Yüksek eğime sahip alanlarda ormanların azaltılması, ormanlık alanlarda 

uzun süreli ve yoğun ağaç kesiminin yapılması, derelerin yüksek debiye sahip olması 

ve tarım alanlarında eğim yönünde sürüm ve salma sulama yapısı, erozyona neden 

olan baĢlıca faktörlerdir. Havzada Erozyon sonucu suların tabanının dolması gölün 

kirlenmesine olumsuz etkendir.  
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Dere yataklarından kaçak kum alınması: Hazar Gölü ve çevresinde eski ve yeni dere 

yataklarından kaçak kum alınması sonucunda kıyının doğal yapısı bozulmakta ve 

balıkların üreme alanları tahrip olmaktadır. 

 

Evsel atık sulardan kaynaklanan kirlilik: YerleĢim yerlerinden gelen atıksular, 

mevcut sistemlerinin yanı sıra, uygun atıksu uzaklaĢtırma sistemleri ile bir araya 

toplandıktan sonra biyolojik ve ileri arıtma yöntemleri ile arıtılmasına iliĢkin altyapı 

sisteminin oluĢmamıĢtır; Ayrıca, Hazar Gölü‟nü tehdit eden en önemli kirlilik 

kaynaklarından birisi de evsel kaynaklı atık sulardır. Hazar Gölü‟nün kıyı 

bölgelerinin hemen hepsine köylerden veya çevreden toplanan dogal ve evsel kökenli 

atık sular, kanal veya dere/ırmak vasıtasıyla gelmekte ve çogunlukla arıtma 

iĢleminden geçmeden doğrudan Göl‟e karısmaktadır. Bu sularla birlikte özellikle 

ilkbahar sonlarına doğru, oldukça yüklü miktarlarda inorganik madde (toprak, kum 

vs.) ve besin tuzu (tarlalardan yıkanan suni ve dogal gübre, evsel atıklar, azot ve 

fosfat bilesikleri vb.) Göl‟e taĢınmaktadır. Göl‟e tasınan inorganik maddeler, 

ilkbahar aylarında Göl kıyısında ve Göl içinde bulanıklığa sebep olmakta ve su 

kalitesi bozulmaktadır(ġekil 3.26). 

 

 
 

ġekil 3.26. Kanalizasyon Suyu Birikintileri [Çoban,2006]. 
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Sivrice‟nin kanalizasyon sularının biriktirildiği çukurlardaki atık sular, açıktan ve 

sızma yoluyla göl sularına karıĢmaktadır. 

 

Yasal düzenlemelerin uygulanmaması: Hazar Gölü Havza sınırları içerisinde kalan, 

ilçe, belde vey köy yerleĢimlerinin denetim boĢluğunu da kullanarak ranta yönelik, 

göle zarar veren faaliyetler sergilmektedirler. 

 

Yerel yönetimlerin yaptırım güçlerinin eksikliği: Hazar Gölü Havzası‟ndaki belediye 

ve köy yerlesim yerleri yeterli kaynağa sahip olamadıkları için imar ve çevre 

konusundaki arıtma, kanalizasyon gibi çesitli tesisleri yapmada yetersiz kalmakta ve 

büyük parasal sıkıntılar yasamaktadır. 

 

Kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği: Ġdari yönden gölün korunması ve 

kullanımı ile ilgili çalısmaları yapan ve yapması gereken çesitli kurumların olması ve 

kurumlar arası koordinasyon eksikliginden kaynaklanan pek çok sorun mevcuttur. 

Göl ve çevresinde, gölün korunması ve kullanılmasından yetkili kurumlar 

birbirleriyle iletiĢim kurmadan koordinesiz bir Ģekilde projeler üretmekte ve bunları 

uygulamaya çalısmaktadır.  

 

Bütüncül anlayıĢ çerçevesinden uzak ve koruma kullanma dengesi gözetilmeden 

yapılan bu planlama ve uygulamalar sonucunda hem doğal bir kaynak olan Göl, hem 

de Göl çevresinde yasayan halk zarar görmektedir. Hazar Gölü tek bir dogal kaynak 

olmasına ragmen Göl‟ün Elazığ il sınırlarına girmesinden dolayı Göl‟le ilgili 

kararların farklı karar mekanizmaları tarafından verilmesi sonucunda önemli sorunlar 

yasanmaktadır. Göl çevresinde, yapılasma ve sit kararlarının ve Göl‟den su alma 

yapılarının da farklı olması bu duruma birer örnektir. 

 

Hazar Hidroelektrik Santrali’nin ekolojik dengeyi bozması: Hazar Hidroelektrik 

Santrali‟nin gölün ekolojik dengeyi bozacak derecede su seviyesinin düĢmesine 
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sebep olarak, elektrik üretiminin yapmaktadır. Sadece kar amaçlı yapılacak elektrik 

üretimi gölü olumsuz etkilemektedir. 

 

Yoğun rekreasyonel faaliyetler: Hazar Gölü ve çevresinde günübirlik veya 

mevsimlik rekreasyonel amaçlı kullanım nedeniyle çevre tahribatı ve kirlilik 

meydana gelmektedir. Özellikle Sivrice kıyısında hiçbir altyapı tesisi olmadan 

denetimsiz ve yoğun kullanım sonucu çöp sorunu ve altyapı eksikliginden 

kaynaklanan çevre tahribatı ve kirlilik önemli boyutlardadır. Bu piknik alanlarının 

doğal bitki örtüsüne olumsuz etkileri de fazladır(ġekil 3.27.). 
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ġekil 3.27. Hazar Gölü etrafındaki tesisler, sanayi tesisleri ve yerleĢme ve turistik 

alanlar [Çoban,2006]. 
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Çevre koruma bilincinin oluşmaması:Yerli nüfusu gittikçe azalan Hazar Havzası, 

nüfusun ekonomik açıdan düĢük gelir grubuna dahil olması, eğitim seviyesinin 

düĢüklüğü gibi sebeplerden dolayı Koruma bilincinin oluĢmasını olumsuz 

etkilemektedir. 

 

Halk katılımının olmaması: Hazar Gölü ve Havzasının Korunmasına iliĢkin, 

kurumlar arasındaki iletiĢim yetersizliğinden kaynaklanan olumsuz durum, koruma 

konusundaki organizasyonlara halkın katılmasına imkan vermemektedir. 

 

3.6. Havza Ġçerisindeki Yasal EĢikler 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu kararlarıyla Hazar Gölü ve etrafı  Doğal Sit alanları olarak belirlenmiĢtir. 

Belirlenen sınırlara göre; Gölün kıyı Ģeridinden etrafındaki dağların eteklerine kadar 

1, 2 ve 3. Derece sit sınırı olarak belirlenmiĢtir. Hazar Gölü içerisinde, Yılanlı Ada 

1.Derece Doğal Sit Alanı olarak belirlenmiĢtir; Ayrıca Hazar Gölü Havzası içerisinde 

2. ve 3. derece sit alanları bulunmaktadır. 

 

 

ġekil 3.28.  Hazar Gölü Havzası içerisinde belirlenen sit sınırları [Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, 2010] 
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Bunun yanında Sürek Köyü yakınlarındaki Kilise Adası ve Çevresi (Batık Kent) ile 

Gölün doğu yakasındaki yarım ada 1. Derece Doğal ve Arkeolojik Sit alanıdır; 

ayrıca, Hazar Havzası uluslararası öneme sahip sulak alan özelliği göstermektedir 

(ġekil 3.29.). 

 

 

ġekil 3.29.  Su altında kalan Ģehirden kalan tarihi kilise kalıntısı[Elazığ Valiliği, 
2010]. 

 

3.7. Hazar Gölü Havzası Ġçerisindeki Planlama ÇalıĢmaları 

 

Hazar Havzası içerisinde 1989 yılında yapılan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 

ile düzensiz yapılaĢma ile Gölün ve doğal değere sahip alanların tahrip olması 

önlenmeye çalıĢılmıĢ, söz konusu plan doğrultusunda 1/5000 Nazım ve 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planları onaylanmıĢtır; ancak onaylanan planlarda dıĢarıya 

verilen göçlerden dolayı rezerv alan ihtiyacı ve dolayısıyla ilave imar planı yapımına 

gerek duyulmamıĢtır.  

 

3.7.1.   1/25000 ölçekli Elazığ Hazar Gölü Çevre Düzeni Planı 

Hazar Gölü Havzası içerisinde Havzanın Korunmasına iliĢkin bu güne kadar bir 

Eylem Planı hazırlanmamıĢtır. Mevcutta onaylı ve geçerliliğini koruyan  ilk ve gölü 

http://www.elazig.gov.tr/
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kapsayan tek ciddi çalıĢma; 25.08.1989 tarihinde Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı 

tarafından onaylanan 1/25000 ölçekli Elazığ Hazar Gölü Çevre Düzeni Planı olup, 

daha sonra bu planlar üzerinde Hazar Gölü ve Çevresine iliĢkin olarak 18.07.2003 

tarihinde 1/25000 Ölçekli Elazığ Hazar Gölü Çevre Düzeni Kısmi Revizyon Planı 

onaylanmıĢtır(ġekil 3.30.). 

 

ġekil 3.30.  25.08.1989 tarihinde onaylı 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı [ Kültür 

ve Turizm Bakanlığı, 2010]. 
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25.08.1989 tarihinde onaylanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında; özellikle 

Doğal Turistik potansiyele sahip Hazar Gölü ve Çevresinde, mevcut yapılaĢmıĢ 

alanların rehabilitasyonunun sağlanması, geliĢme alanlarının Diyarbakır Bölge 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‟nun da belirlediği sit sınırları, eĢikler 

ve yapılaĢma Ģartlarına dikkat ederek geliĢme alanlarının açılması, turizm hizmet 

alanlarının belirlenmesi, rekreasyonel faaliyetlerin konumunun ve çeĢidinin 

belirlenmesi, sosyal kültürel, eğitim, sağlık, ticaret, sanayi ve diğer hizmet kullanım 

alanlarının yerlerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır  

 

Söz konusu onaylı Çevre Düzeni Planı incelendiğinde; 1989 ile 2010 yılları 

arasındaki planın uygulanabilirliğine bakıldığında bazı hususlar dikkatimizi 

çekmektedir. Bunlar; 

 

 Planda Hazar Gölü‟nün kuzeyinde çok az yerleĢme ve geliĢme alanı yer almasına 

karĢın, mevcut durumda (2010 yılı), bahsedilen bölgede çok sayıda ikinci konut 

bulunmaktadır. 

 

 Özellikle Kamu Tesislerinin yer aldığı alanların plandaki sayısından daha fazla 

olduğu, ve kıyıdaki  boĢ alanları iĢgal ettikleri görülmektedir.  

 

 Çevre Düzeni Planında, öncelikli ağaçlandırılacak alan olarak görünen bölge 

yeterince ağaçlandırılmamıĢtır. 

 

 Planda meskun ve geliĢme konut alanlarında öngörülen yapılaĢma koĢullarına aykırı 

yapılaĢma olduğu görülmektedir. 

 

 Planın batısında eski TÜGSAġ Gübre sanayi alanın bulunduğu bölge yaklaĢık 15 

yıldır faaliyetlerini durdurmuĢ olup, söz konusu alan farklı yıllarda sanayi dıĢında 

çeĢitli amaçlarla kullanılmıĢtır. 
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 Planın batısındaki Bölge Parkı olarak görülen bölgenin çoğunlukla bataklıklardan 

oluĢtuğu, çok az bir kısmı hayvancılık için kullanılmaktadır. 

 

Sonuç olarak; 1989 tarihinden günümüze kadar zaman zaman Çevre Düzeni Planına 

aykırı yapılaĢmalar konusunda Ģikayetlerin olduğu, Sivrice Belediye BaĢkanlığının 

onaylanıp onaylanmadığı belli olmayan Çevre Düzen Planına istinaden Nazım Ġmar 

Planı ve Uygulama Ġmar Planlarında Çevre düzeni planı hükümlerine aykırı kentsel 

geliĢme yaklaĢımları görülmektedir [EĠÇDR, 2008]. 

 

3.7.2. 1/5000 Ölçekli Hazar Gölü ve çevresine ait nazım imar planı 

 

1994 yılında onaylanan ilk 1/5000 ölçekli Sivrice (Elazığ) Nazım Ġmar Planı; Sivrice 

Belediye sınırları dıĢında, Hazar Gölü sahil Ģeridi boyunca Güneyköy‟e kadar uzanan 

bir alanı kapsamaktadır. 1989 yılında yapılan onaylı 1/25.000 Çevre Düzeni Planı 

doğrultusunda hazırlanan Nazım Ġmar Planında; 

 

Mevcut 2. ve 3. Derece doğal sit alanları ve diğer doğal eĢiklere dikkat edilerek plan 

kulllanımları ve yapılaĢma koĢulları belirlenmiĢtir. Planda; mevcut konut alanları az 

ve orta yoğunluk olarak iki sınıf yoğunlukla belirlenmiĢ olup; az yoğun konut 

alanlarında yapılaĢma koĢulları E:0.50 ve Hmax:6.50 iken; orta yoğun konut 

alanlarında E:0.60 ve Hmax: 6.50m olarak belirlenmiĢtir; ancak geliĢme konut 

alanlarında doğal eĢiklerden dolayı az yoğun geliĢme konut alanlarında E:0.20 ve 

Hmax: Serbest, orta yoğun geliĢme konut alanlarında ise E:0.30 ve Hmax: Serbest 

olarak belirlenmiĢtir. 

 

Planda plansız yapılaĢan kamu alanlarına ve turizm tesislerine de sınırlamalar 

getirilmiĢtir. Ayrıca 3194 sayılı imar yasasına bağlı olarak söz konusu onaylı 1/5000 

ölçekli Nazım Ġmar Planı aĢağıda bahsedilecek 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planına referans olmuĢtur. 
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3.7.3. 1/1000 Ölçekli Hazar Gölü ve çevresindeki imar planları 

 

Hazar Havzası içerisindeki yapılan ilk plan çalıĢması 1989 yılında yapılan 1/25000 

ölçekli Çevre Düzeni Planı çalıĢması olmakla beraber, daha sonraki yıllarda Hazar 

Gölü‟nün etrafındaki yerleĢim alanlarından Sivrice Ġlçesi ve Güneyköyü kapsayan 

bölgede 1994 yılında Ġlk Uygulama Ġmar Planı ÇalıĢması çalıĢması yapılmıĢ, 

ardından 1999 yılında söz konusu imar planının revizyonu yapılmıĢtır. Onaylı 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planlarında bazı hususlar dikkat çekmektedir. Bunlar; söz 

konusu planda, Hazar Gölü‟nün etrafında yoğun olarak Doğal Sit alanları bulunması 

ve Hazar Fay Hattından dolayı 1.derece deprem bölgesi içerisinde olmasından, 

kaynaklı eĢikler nedeni ile Havza içerisindeki önemli yerleĢimler olan Sivrice, 

Güneyköy ve Gezin‟de özel yapılaĢma  koĢulları uygulanmıĢtır. Özellikle yapılaĢma 

meskun ve geliĢme alanlarında Ayrık Nizam-2 kat olarak belirlenmesi bunun bir 

göstergesidir; Ancak Sivrice Belediyesi Fen ĠĢleri sorumlusu ile yapılan Ģifai 

görüĢmede; Onaylı Plana aykırı yapılaĢmanın çok fazla olduğu, özellikle 

yapılaĢmalarda depremin etki alanları ve sit sınırları göz ardı edilerek  yüksek katlı 

yapılar yapıldığı, Hazar Gölü kıyı Ģeridinde, özellikle kamu kuruluĢlarının düzensiz 

yapılaĢma sergiledikleri belirtilmiĢtir(ġekil 3.31). 

 

ġekil 3.31.  Hazar Gölü Sivrice Kıyısı 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı [Sivrice 

Belediye BaĢkanlığı, 2010]. 
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Hazar Gölü etrafında yapılan mevcut durum analizlerinde özellikle yıllar içerisinde 

değiĢen miktarda oluĢan nüfusu sirkülasyonlarının zaten eski ve yetersiz olan imar 

planlarının revize edilerek, yeniden ele alınmasına ihtiyaç olduğunu ortaya 

çıkarmaktadır. Bunun için Kamu kurumları,  sivil toplum örgütleri ve halkın da dahil 

olduğu ortak bir platformda mevcut durumun yeniden analiz edilmesi suretiyle 

eksiklerin ve ihtiyaçları net biçimde belirlenmiĢ yere özgü plan çalıĢmaları 

yapılmadır. 

 

3.8. Bölüm Değerlendirmesi 

 

Doğu Anadolu Bölgesi içerisinde coğrafi olarak önemli bir geçiĢ bölgesi olan Elazığ 

ve Hazar Gölü Havzası; bölge açısından önemli bir konumdadır, çünkü komĢu iller 

olan Malatya, Diyarbakır ve Erzincan‟ı etkileyen özelliklere sahiptir. Havza 

içerisinde Hazar Gölü son 20 yıl içerisindeki süreçten olumsuz etkilenmiĢ olup, 

korunması gerekliliği ortaya çıkmıĢtır; ancak özellikle gölün etrafındaki arazilerilerin 

mülkiyetlerinin kamu adına kayıtlı olmasına rağmen, bu durum gölün kirlenmesine 

engel olamamıĢtır. 

 

Hazar Gölü Havzası ekonomik faaliyetlerin çeĢitliliği açısından fakir bir 

konumdadır. Havza içerisinde Sivrice Ġlçesi ve Gezin Beldesi ekonomik 

hareketlilikleri açısından öne çıksa da iĢĢizlik ve kamu hizmetlerinin (eğitim, sağlık 

vb.) yetersizliğinden kaynaklanan göç faaliyetlerinin durdurulması 

engellenememiĢtir. 

 

Havza içerisinde tarım alanlarındaki bilinçsiz tarımsal uygulamalar ve düĢük verimli 

tarımsal üretim, zamanla tarıma yapılan yatırımların turizme kaymasına sebep 

olmuĢtur. Havza içerisinde arıcılık ve turizm açısından önemli potansiyeller 

bulunmaktadır. Göl balıkçılığı konusunda Hazar Gölünün su özelliklerinden dolayı 

ciddi bir potansiyel bulunmasa da, mevcut yapılan balıkçılık geliĢtirebilir düzeydedir. 

Havza içerisinde gerçekleĢtirilen turizm faaliyetleri resmi kurum tesisleri ve ikinci 
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konutlardan dolayı pasif turizm faaliyetleri özellikleri göstermekte olup, mevcutta 

yetersiz alt yapıya rağmen yapılan çadırcılık, kamping ve günübirlik rekreasyonel 

faaliyetler görülmektedir. Doğal ve Kültürel değerler açısından önemli bir geçiĢ 

noktası olan Hazar Havzası içerisinde her yıl düzenlenen uluslararası Hazar ġiir 

AkĢamları bölgede gerçekleĢtirilen en önemli kültürel faaliyetlerden birisidir. Ayrıca, 

havza içerisinde Batık ġehir ve havza sınırlarına yakın Adatepe ve Düzibiran 

Höyüğü önemli kültürel değerlerdir. 

 

Genel olarak kireçsiz kırmızı toprak yapısına sahip Hazar Gölü Havzası, doğal 

sebeplerle gerçekleĢen erozyon, alanının morfolojisinin ve verimli toprak varlığının 

kaybedilmedine sebep olmaktadır. Havza orman örtüsü açısından fakir bir noktada 

bulunsa da yer yer meĢe toplulukları bulunmaktadır 1964 yılında baĢlanarak halen 

devam eden ağaçlandırma faaliyetleri bulunmasına rağmen yetersiz kalmaktadır. 

 

Genel olarak Karasal iklim kuĢağında kalan Havza; etrafındaki dağ kuĢakları ve 

gölden dolayı Akdeniz iklimi ve Karasal iklim arasında bir geçiĢ iklimi özelliği 

göstermektedir; ancak son yıllarda kürel iklim değiĢikliğinden dolayı yağıĢların 

azalması Havzadaki su potansiyelinin azalmasına sebep olmuĢtur. BaĢta Kürk Çayı 

olmak üzere, Mogal Deresi, Baharın Deresi, Behrimaz Deresi, Zıkkım Deresi ve 

Sevsak Deresi ile beslenen gölün seviyesi;  özellikle küresel iklim değiĢiklikleri ve 

Hazar Hidroelektrik Santralinin gölden su çekmesinden dolayı düĢmüĢ olup 

ekolojisinin bozulmasına sebep olmuĢtur. 

 

Hazar Gölü‟nün suyu;  içme suyu ve tarımsal sulama amaçları ile kullanılmaya 

uygun olmayıp, Su Kaynakları Yönetimi Yönetmeliğindeki su kalitesi değerlerine 

göre IV. Kalite sınıfındadır. Hazar Gölünün kirlenmesine en önemli etkenler arasında 

kanalizasyonun göle deĢarzı, Hazar Hidroelektrik  Santralinin gölün suyunu çekmesi 

ve rekreasyonel faaliyetlerden kaynaklı atıkların göle aktarılması olarak 

gösterilebilir. 
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Hazar Gölü Havzasının büyük oranda 2. Derece Doğal Sit Alanı kapsamında 

kalmakta olup, özellikle gölün içinde yer alan 1.Derece Doğal Sit Alanı ve 1.Derece 

Arkeolojik Sit alanı özelliğine sahip adalar bulunmaktadır. 

 

Hazar Gölü Havzası içerisindeki en kapsamlı plan Bayındırlık Bakanlığı‟nca 1989 

yılında olaylanan “1/25000  Ölçekli Elazığ Hazar Gölü Çevre Düzeni Planı” olup, 

bu plan kararları doğrultusunda ilk olarak 1994 yılında onaylanan, 1999 yılında da 

revizyonları yapılan 1/5000  Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planları bulunmaktadır; ancak  çeĢitli özellikle ekonomik ve sosyal sebeplerden 

dolayı artan nüfusun yoğun dıĢa göç etmesi ve plana aykırı yapılaĢmaların kontrol 

altına alınmamasından dolayı onaylı mevcut planların revizyonuna ihtiyaç 

bulunmaktadır. 
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4. HAZAR HAVZASI YÖNETĠM PLANI  ÖNERĠLERĠ 

 

Bu bölümde Hazar Gölü Havzası içerisinde yapılan analiz, tespit ve 

değerlendirmelere göre; havzaya iliĢkin yerel problemler sorunlar üst baĢlığı altında; 

bu alanlardaki potansiyeller ise olanaklar üst baĢlığı altında ele alınmıĢ, bu veriler 

ıĢığında hedef ve stratejiler belirlenmiĢtir. Yapılan çalıĢmada sadece literatür 

verileriyle yetinilmeyip 2009 yılında kamu kurum ve kuruluĢlarının, sivil toplum 

örgütlerinin ve halkın da katılımı ile gerçekleĢen çalıĢtay değerlendirme 

sonuçlarından da faydalanılmıĢtır[ÇOB,2010]. 

 

4.1. Hazar Gölü Havzası Yönetim Planına Altlık OluĢturacak  Sorun, 

Olanak, Hedef  ve  Stratejiler 

 

Hazar Gölü Havzasına iliĢkin yerinde yapılan gözlemler, Hazar Gölü Havzası 

kapsamındaki sorumlu kuruluĢlarının yöneticileri, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. 

Fevzi BĠNGÖL, Sivrice Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Birim sorumlusu ile yapılan 

Ģifahi görüĢmeler, alana iliĢkin daha önce yapılmıĢ bilimsel çalıĢmalar, Çevre Ve 

Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma 

Dairesi BaĢkanlığı Sulak Alanlar ġube Müdürlüğü‟nce 2010 yılında onaylanan, 

Hazar Gölü Yönetim Planı kapsamında, Hazar Gölü‟nün doğal ve kültürel kaynak 

değerlerinin korunması ve geliĢtirilmesine yönelik, sorumlu bütün kuruluĢların ve 

halktan oluĢan üyelerin katıldığı ÇalıĢtay sonucunda yapılan öneri ve 

değerlendirmeler incelerek ortaya çıkan sorun olanaklar; çevre kirlililiğinin 

önlenmesine iliĢkin,  Sosyo-Ekonomik,  Doğal ve Kültürel değerlerin korunmasına 

iliĢkin ve Havza Yönetim mekanizmasının oluĢturulması ve uygulanmasına iliĢkin 

özelliklerine göre sınıflandırılarak değerlendirilmiĢtir.  

 

Belirlenen sorun olanakların da yardımı ile; Hazar Gölü Havzası kapsamında gölü 

kirleten kentsel ve çevresel etkenlerin ortadan kaldırılmasına iliĢkin tedbirlerin 

alınmasıyla, gölün, sosyo-ekonomik açıdan koruma kullanma dengesi içerisinde 
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kente katkısının sağlanmasına iliĢkin hedefler ve bu hedeflerin gerçekleĢtirilmesi için 

izlenmesi gereken stratejiler belirlenmiĢtir. UlaĢılmak istenen hedefler ve stratejiler 

aĢağıda sıralanmıĢ olup, Hazar Gölü Havzasında, çevre kirlililiğinin önlenmesine 

iliĢkin sorun, olanak, hedef ve stratejiler;  Çevre kirliliğinin önlenmesi, Sosyo-

Ekonomik özellikler,  Doğal ve Kültürel değerlerin korunması ve Havza Yönetim 

mekanizmasının oluĢturulması ve uygulanmasına iliĢkin olarak dört grupta 

değerlendirilmiĢtir. 

 

4.1.1. Hazar Havzasında çevre kirlililiğinin önlenmesi 

 

Sorunlar 

 

S1. Tarımda kullanılan gübre ve pestisitin gölü kirletmesi. 

S2. Tarım alanlarının erozyondan dolayı yok olması. 

S3. Yaz aylarında iç turizmden dolayı artan katı atıkların göle dökülmesi. 

S4. Düzenli katı atık depolama sistemlerinin bulunmaması. 

S5. Mevcut plajların yapılaĢma açılarak veya bakımsızlıktan dolayı tahrip 

edilmesi. 

S6. Göl çevresindeki arıtma tesislerinin yetersiz kalması. 

S7. Sızdırma çukurları ve foseptiklerinin inĢaat ve bakımının yeterince 

yapılmaması 

S8. AĢırı erozyondan dolayı gölün tabanının dolması 

 

Olanaklar 

 

O1. Çadır turizmine iliĢkin yapılan altyapı çalıĢmalarının kirliliği azaltması. 

O2. Hazar Gölü'nün suyunun tarımsal ve içme amaçlı kullanılamaması 

O3. Hazar Gölü'ne dökülen katı atıkların  kontrol altına alınmaya çalıĢılması. 

O4. Hazar Gölünün çevresindeki yazlıklar için kanalizasyon ve arıtma 

zorunluluğunun getirilmesi. 
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Hedef ve Stratejiler 

 

HEDEF.1.  

 

Hazar Gölü Havzasında Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesisleri Altyapısının 

oluĢturulması. 

 

STRATEJĠ.1. 

 

S1.1. Kaçak yapılaĢmaya engel olmak. 

S1.2.  Tüm alt yapı tesislerine ait CBS(Coğrafi Bilgi Sistemleri) ortamında veri 

tabanı oluĢturmak. 

S1.3.  Havza içerisindeki yerleĢimlerin, kanalizasyon ve atık su arıtma tesisleri 

yaparak; bakımları, onarımları ve iĢletilmelerini sağlamak. 

 

HEDEF.2.  

 

Hazar Gölü Havzasında kirletici kaynakların izlenilmesini ve kontrolünü sağlayacak 

altyapının oluĢturulması. 

 

STRATEJĠ.2. 

 

S2.1. Havzada kirlilik izleme ve değerlendirme sistemini kurmak 

S2.2. Sivrice Ġlçesinde atık su arıma sistemi kurmak. 

S2.3. Gezin Beldesinde mevcut atık su arıtma tesisini geliĢtirmek. 

S2.4. Gölü besleyen dereler üzerinde rusubat kirliliğine yönelik önlemleri almak. 

S2.5.  Hazar Gölü Havzası içerisindeki belediyelerin (Sivrice ve Gezin Belediyeleri), 

kamu kurumlarının (Elazığ Valiliği ve Sivrice Kaymakamlığı), üniversitenin 
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(Fırat Üniversitesi) ve Sivil Toplum KuruluĢlarının desteği ile gözlem 

merkezi kurmak[ÇOB,2010]. 

 

S2.6. Hazar Gölü sularının fiziksel ve kimyasal özelliklerini gözlemlenebilmesini 

sağlamak. 

 

4.1.2. Hazar Gölü Havzasında sosyo-ekonomik yapı 

 

Sorunlar 

 

S1. Hazar Hidroelektrik Santrali‟nin elektrik üretmek amacıyla Hazar Gölü‟nün 

su   seviyesinin düĢürmesi. 

S2. Hazar Gölü mevcut Kayak Tesisinin atıl durumda olması ve tanıtımının 

yapılamaması. 

S3. Hazar Gölünde balıkçılığın yeterli düzeyde olmaması. 

S4. Uluslararası Hazar ġiir AkĢamları organizasyonunun yeterince tanıtımının 

yapılamaması. 

S5. ĠĢĢizlik ve hizmet yetersizliğinden dolayı dıĢarıya göç verilmesi. 

S6. Su sporları konusunda yeterli altyapının olmaması. 

 

Olanaklar 

 

O1. Havza içerisinde, arıcılık ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılması. 

O2. Su altı sporları için Hazar Gölü‟nün ciddi bir potansiyel olması. 

O3. Hazar Havzası içerisinde meraların bulunması ile küçükbaĢ ve büyükbaĢ 

hayvancılığa uygun alanlar bulunması. 

O5. Hazar Havzasında, Sivrice Ġlçesine mevcut sanayi tesislerinin ekonomik 

açıdan fayda sağlaması 

O6. Havza içerisinde tahıl ve baklagil yetiĢtirilmesi; ayrıca meyve ve sebzeciliğin 

yapılması. 
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O7. Havza içerisinde dört mevsim turizmin faaliyetleri yapılabilecek olanakların 

bulunması. 

O8. Hazar Baba Dağında mevcutta, Kayak tesisinin bulunması. 

O10. Su sporlarına iliĢkin potansiyelin bulunması. 

O11. UlaĢım açısından önemli kavĢak noktalarından biri olması. 

 

Hedef ve Stratejiler 

 

HEDEF.3.  

 

Hazar Gölü Havzasında organik tarım ve hayvancılığın geliĢtirilmesi  

 

STRATEJĠ.3. 

 

S3.1. Havzanın organik tarım uygulamaları potansiyellerini tespit etmek  

S3.2.  Çiftçilere organik tarımla ilgili eğitimler vermek. 

S3.3. Hazar Gölü havzasında yerel ürünlerin üretimini teĢvik etmek ve ürünlerin 

pazarlanma olanaklarını geliĢtirmek[ÇOB,2010]. 

 

HEDEF.4.  

Hazar Gölü Havzasının tanıtımını sağlayarak,  mevcut turizm olanaklarının 

geliĢtirilmesi. 

 

STRATEJĠ.4. 

 

S4.1.  Hazar Gölü ve çevresinin doğal ve kültürel özelliklerini tanıtmak. 

S4.2.  Hazar Gölü etrafındaki mevcut Çadır turizminin altyapısının sağlanmasıyla 

kirlilik baskısını azaltmak[ÇOB,2010]. 

S4.3.  Hazar ġiir AkĢamları ve su sporları için alt altyapı tesisleri oluĢturmak. 
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4.1.3. Hazar Gölü Havzasında doğal ve kültürel değerlerin korunması 

 

Sorunlar 

 

S1. Gölü besleyen kaynakların yaz aylarında kuruması ve su kaynaklarının 

yetersizliği 

S2. Hazar Gölü Havzasının orman varlığı açısından fakir olması. 

S3. Hazar Gölü altındaki batık kent ile ilgili ciddi bir araĢtırmanın yapılamamıĢ 

olması. 

 

Olanaklar 

 

O1. Hazar Gölü Havzası içerisinde flora ve fauna çeĢitliliğinin 

bulunması[ÇOB,2010]. 

O2. Hazar Gölü'nün Havzasında kültürel ve arkeolojik değerlerin (Batık Ģehir) 

bulunması 

O4. Havza içerisinde Turizm çeĢitliliğinin bulunması 

O5. Hazar Gölü‟nün su ulaĢımına müsait olması. 

O6. Kamu Tesislerinin halk kullanımına açılmasıyla doğabilecek ciddi bir turizm 

potansiyelinin bulunması. 

 

HEDEF.5. 

 

Hazar Gölü Havzasında mevcut flora-fauna  ve doğal kaynakların korunması ve 

geliĢtirilmesini sağlamak. 

 

STRATEJĠ.5. 

 

S5.1. Hazar Gölü Havzasındaki biyolojik çeĢitliliğini tespit etmek[ÇOB,2010]. 

S5.2.  Hazar Gölü havzasında toprak erozyonunu önlemek ağaçlandırma yapmak. 
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S5.3. Hazar Gölünün su seviyesinin düzenli olarak ölçülmesini sağlamak. 

 

4.1.4. Hazar Gölü Havzasında yönetim ve planlama sorunları 

 

Sorunlar 

 

S1. Onaylı 1/25000 çevre düzeni planı, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planlarına aykırı yapılaĢmanın olması 

S2.  Onaylı 1/25000 çevre düzeni planı, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planlarının güncelliğini yitirmesi, 

S2. Hazar Gölünün etrafının düzensiz ve plansız yapılaĢması. 

S3. 1.Derece deprem kuĢağında yer alan havza içerisindeki yapılaĢmalarda bu 

duruma dikkat edilmemesi. 

S4. Yeni yapılan yapıların ruhsatsız, kaçak ve imar planına aykırı olarak 

yapılması 

S6. Hazar Gölü Havzasının Korunmasına iliĢkin önlemlerin alınmaması. 

S7. Hazar Gölünün korunmasına iliĢkin kurumlar arasında koordinasyon 

eksikliğinin bulunması. 

 

Olanaklar 

 

O1. 2009 yılındaki Sivrice Depreminin ardından yapı denetimlerine önem 

verilmesi[ÇOB,2010]. 

O2. Bakanlıklar ve Uluslar arası kuruluĢların desteği ile Hazar Gölü Havzanın 

korunmasına ve geliĢtirilmesine iliĢkin projelerin üretilmesi[ÇOB,2010]. 

O3. Hazar Gölü ve etrafının 1.2.3. derece doğal sit alanı olması 

O4. Havza Koruma Eylem Planı altlığında, yörenin özelliklerini dikkate alan imar 

planlarının yapılmasına fırsat doğması[ÇOB,2010]. 

O5. Sivil Toplum Örgütleri ve Kamu kuruluĢlarının agaçlandırma çalıĢmalarma 

çalıĢmalarının yapılması. 
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Hedef ve Stratejiler 

 

HEDEF.6.   

 

Hazar Gölü Havza Yönetim Planının yapılması. 

 

STRATEJĠ.6. 

 

S6.1. Su kaynaklarının korunmasına yönelik olarak alınan önlemler almak. 

S6.2. Suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik önlemler almak. 

S6.3. Halkın su kullanımı konusunda halkın bilinçlendirilmesi için eğitimler vermek. 

S6.4. Alternatif su kaynaklarını değerlendirmek. 

S6.5. Erozyonunun etkisini azaltmak üzere, ağaçlandırma yapmak. 

S6.6. Mevcut ormanların geliĢtirilmesini sağlamak. 

S6.7. Kanalizasyon hizmetlerinin benzeri bir yaklaĢımla fiyatlandırmak[ÇOB,2010]. 

S6.8.Sulama sularının kalitesi izlenerek, üretimin olumsuz Ģekilde etkilenmesinin 

önlemek. 

S6.9.Tarımsal ve endüstriyel faaliyetlerin yüzey ve yeraltı sularını kirletmesini 

önlemek. 

 

HEDEF.7.   

 

Hazar Gölü Havzasının korunmasında katılımcılığı sağlamak 

 

STRATEJĠ.7. 

 

S7.1.Hazar Gölü Havzasının ve gölün korunmasına yönelik toplantılar 

gerçekleĢtirmek ve geliĢmeleri yerel kamuoyuna duyurmak. 
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HEDEF.8.  

 

Hazar Gölü Havzasında mevcut planların revize edilmesi. 

 

STRATEJĠ.8. 

 

S8.1.  Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan Çevre Düzeni Planında; 

havzanın korunmasına iliĢkin kararlar getirmek. 

S8.2. Hazar Gölü Havzası içerisindeki sit alanlarını kapsayan Koruma Amaçlı Ġmar 

Planlarını yapmak veya yaptırmak. 

S8.3. Sivrice Ġlçesi ve Gezin Beldesi‟ndeki mevcut 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Ġmar 

Planlarını revize etmek. 
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Bu bölümde ulaĢılan sonuçlar ve sunulacak öneriler; iki grupta değerlendirilmiĢtir. 

Bunlar; Hazar Gölü Havzasında kirliliğinin önlenmesine iliĢkin öneriler ve 

planlamaya iliĢkin önerileri olarak iki baĢlık altında sunulmuĢtur. 

 

5.1. Hazar Gölü Havzasında kirliliğinin önlenmesine yönelik Havza Yönetim 

Planı önerileri 

 

Hazar Gölü Havzasını kirleten kaynakların büyük bir kısmının kentsel etmenlerden  

kaynaklı olması, bu çalıĢmanın temel hipotezini doğrulamaktadır. Bu doğrultuda;  

 Hazar Gölü Havzasından sorumlu kuruluĢ, kurum ve Ģahısların belirlendiği, 

bir Havza Yönetim Planı hazırlanmalıdır.  Planın uygulanmasının 

sağlanabilmesi ve halk katılımının da sağlanabilmesi için bilinçlendirme ve 

tanıtım organizasyonları yapılmalıdır.  

 

 Hazar Gölü Havzası sınırları ve koruma alanı sınırları; doğal unsurlar 

(jeolojik, fiziki, jeomorfolojik vb.) dikkate alınarak belirlenmelidir. Bu 

sınırların belirlenmesinde havzanın sosyo-kültürel, tarihi ve ekonomik yapısı 

göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

 Hazar Gölü Havzası içerisindeki mevcut Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma 

Tesisleri rehabilite edilerek, gerekli alanlarda altyapısının oluĢturulması 

gerekmektedir. 

 

 Hazar Gölü‟nün su kalitesinin ve doğal dengesinin bozulmaması için 

yerleĢmelerin ve tesislerin kanalizasyon atıkları göle ve gölü besleyen dere ve 

çaylara verilmemelidir. Sivrice Ġlçesi ve Gezin Beldesinde kanalizasyon 

tesisleri rehabilite edilerek, kanalizasyon tesisi olmayan kasaba ve köylerin 

kanalizasyon sistemleri acilen yapılmalıdır.   
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 Hazar Gölü çevresinde olan veya gölü etkileyen tüm tesislerde arıtma 

tesislerinin kurulup iĢletilmeleri  sağlanmalı, düzenli katı atık depolama 

alanları yapılmalıdır. 

 

 Havzadaki evsel atıklar ve endüstriyel atıkların düküldüğü akarsulara dahil 

olduğu noktalar ve arıtıma tabi tutulmayan kanalizasyon hatlarının göle 

ulaĢması engellenmelidir.   

 

 Hazar Gölü Havzasında kirletici kaynaklar tespit edilerek kirliliğin 

önlenmesine yönelik olarak; Katı Atık Yönetim Planı hazırlanmalı hazırlanan 

planın, uygulanmasını sağlamak için Kirlilik Değerlerinin sürekli ölçüleceği 

Üniversite ve yerel idari birimlerin sorumluluğunda olacak Kirlilik gözlem 

merkezinin kurulması gerekmektedir. 

 

 Havza içerisindeki içme suyu altyapısının yetersiz olmasından dolayı yaĢanan 

zehirlenme ve su kesintilerinin giderilebilmesi için mevcut içme suyu 

altyapısının rehabilite edilmesi ve suyun kalitesinin sürekli kontrol edilmesi 

gerekmektedir. 

 

 Yerli halka yönelik, organik tarım ve hayvancılık konularında 

bilinçlendirilmesine iliĢkin eğitimler verilmeli, bu sektörlerdeki giriĢim 

talepleri düĢük kredilerle  desteklenmelidir. 

 

 Hazar Gölü Havzasının tüm değerleri, ile ulusal ve uluslararası ortamda 

tanınmasını sağlayarak, sürdürülebilir turizm olanaklarının geliĢtirilmesi 

amacıyla doğal ve arkeolojik sit alanların koruma kullanma dengesi içerisinde 

rekreasyonel ve turizm değerlendirilmesine olanak sağlayacak günübirlik 

tesisler, doğa parkları, Batık ġehir de tarih turizmi faaliyetleri, dalıĢ 

organizasyonları, su sporları, kıĢ sporları ve ekolojik turizm altyapısının 

sağlanması ve halkın turizm konusunda bilinçlenmesini sağlayacak eğitim 
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organizasyonları düzenlenmelidir. Ayrıca, yaklaĢık  15 yıldır yapılan Hazar 

ġiir AkĢamları Organizasyonun tanıtımı sağlanmalıdır. 

 

 Kültür Mirası açısından önemli bir değer olan Batık ġehri hakkında 

üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluĢlarının ortak iĢbirliğinde 

araĢtırma yapılmalıdır. 

 

 Hazar Elektirik Santrali gölün ekosistemine verdiği zararlar telafi edilmelidir. 

 

 Havzadaki doğal, kültürel ve tarihi varlıkların korunmasının yanı sıra koruma 

ile uyumlu ve bölge insanı için gerekli olan turizm, rekreasyon ve kültürel 

faaliyetlere üst ölçekli planlarla olanak sağlanmalıdır. Özellikle plana aykırı 

yapılaĢmalar ve azalan nüfus planların yeniden ele alınarak revize edilmesini 

gerektirmektedir. 

 

 Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca belirlenen Doğal 

ve Arkeolojik sit alanlarına iliĢkin yerel idari birimler kontrolünde önlemler 

alınmalı, imar planlarına ve belirlenen sit sınırları içerisindeki aykırı 

yapılaĢmalara izin verilmemelidir. 

 

 Üst ölçekli planların uygulanabilirliğinin sağlanması için havzada yasayan 

halkın geleneksel yasam tarzları ve yerel kosulları mutlaka göz önünde 

bulundurulmalı, halk planlama sürecinde bilinçlendirilmelidir. 

 

5.2. Türkiye’de  su kaynakları yönetimi, havza yönetimi ve planlamaya 

iliĢkin  öneriler 

 

Su havzalarının korunması konusunda ülkemiz stratejilerinin belirlenmemiş olması 

ve yapılacak eylemler için yasal çerçeve eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. Bu 

doğrultuda; 
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• Su havzalarının korunmasında; yetki, sorumluluk, koordinasyon ve 

yaptırımların açıkça tariflendiği ve ilgili diğer mevzuatla da uyumlaĢtırıldığı 

bir temel “Koruma” yasal çerçevesi oluĢturulmalı, bütüncül bir ülke mekân 

ve kültür politikası hazırlanmalıdır. 

 

• Havzaların koruması sürecinde yaĢanan uygulama, denetim ve kaynak 

sorunlarını aĢmak için; güçlü bir koruma mevzuatının, iyi tanımlanmıĢ ve 

özgünlüğe saygı gösteren uygulama araçlarının, etkin uygulama, denetim ve 

yaptırım mekanizmasının geliĢtirilmesi gerekmektedir.  

 

Havza Planlaması ve yönetiminde  kurumlar arası yetki karmaşası giderilmelidir. Bu 

doğrultuda;  

 

• Havza planlaması ve yönetiminin; bir yetkili organda toplanması ve bu yetkili 

kuruma ve yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve özel sektörün 

katılımının sağlandığı bir yönetiĢim modeli geliĢtirilmelidir. 

 

• Merkezi/yerel ve kurumlararası yetki ve sorumluluklar netleĢtirilmelidir. 

Yerel yönetimlerin ana aktörler olduğu yeni bir çevre yönetim modelinin 

geliĢtirilmesi çevre politikalarının uygulanabilmesi bir zorunluluktur. 

 

• Yerel yönetimlerin havzaları koruma konusunda, yetkin ve yeterli uzman 

kadroları artırılmalı, yerel yönetimlerce hazırlanıp uygulanacak koruma 

projeleri özendirilmeli ve koruma alanında çalıĢan sivil toplum kuruluĢları 

desteklenmelidir. 

 

Doğal ve kültürel varlıkların/alanların korunması konularında; toplumsal 

farkındalık ve bilinç yetersizliğinin giderilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda; 
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• Üst ölçekli planların uygulanabilirliğinin sağlanması için havzada yasayan 

halkın geleneksel yasam tarzları ve yerel kosulları mutlaka göz önünde 

bulundurulmalı, halk planlama sürecinde bilinçlendirilmelidir. 

 

İklim değişikliğinin neden olabileceği göçler ve kent - kır nüfus dengesizliğinin 

giderilmesine yönelik önlemler alınmalıdır. Bu doğrultuda; 

 

• Ġklim değiĢikliğinin neden olduğu kuraklık hem tarım sektöründe olumsuz 

etkiler yaratmakta hem de yerleĢimlerin ihtiyaç duyduğu suyun teminini 

güçleĢtirmektedir. Kırsal alanda kuraklığın neden olduğu ekonomik 

daralmanın kırdan kente göçü attırabileceği düĢüncesiyle; uzun vadeli 

programlarla kırsal ve kentsel nüfus dengesinin gözetilmesi gerekmektedir. 

 

• Yerel kaynakların tespiti, ilgili istihdam alanlarının oluĢturulması; mesleki ve 

teknik eğitimin teĢvik edilmesi ve kalifiye iĢgücünün talebe uygun Ģekilde 

artırılması, beĢeri sermayenin güçlendirilmesi, yerel giriĢimciliğin ve 

KOBĠ‟lerin desteklenmesi gerekmektedir. 

 

• Göç nedeniyle istihdam piyasasının dıĢına itilen kadınların mesleki eğitim, 

kurs gibi olanaklarla kent ekonomisine katılımlarının sağlanması, kadın 

giriĢimci sayısının arttırılmasıve toplumda bu konuda farkındalığın 

yükseltilmesi gerekmektedir. 

 

Çevre Kirlililiği ve ülke mekânsal stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir. 

 

• Çevre kirlenmesine yönelik alınacak önlemler kentlerin sürdürülebilirliği ve 

yaĢanabilirliği ile yakından ilgili olduğu göz önüne alınarak, “Küresel iklim 

değiĢikliği” konusunda süratle etkin bir ülkesek politika geliĢtirilmeli ve 

uygulanmalıdır.  
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Alt ve üst ölçekli planlar arasında eşgüdüm ve süreklilik eksikliğinin giderilmesi ve 

kurumların koordineli çalışması gerekmektdedir. Bu doğrultuda; 

 

• Çevre düzeni planları, havza planlaması için çok önemli bir araç olarak 

değerlendirilmelidir. 

• ÇED‟in kapsamının geniĢletilerek diğer plan ve programlarla 

bütünleĢtirilmesi sağlanlamalıdır. 

 

Planlarda mevcut ve gelişme alanlarında, çevre değerleri dikkate alınmalıdır. Bu 

doğrultuda; 

• Meskun alanlarda; plana aykırı yapılaĢmaların artması ve azalan nüfusdan 

dolayı planların yeniden ele alınarak revize edilmesi gerekmektedir. 

• Planlarda öneri geliĢme alanları; doğal ve çevresel faktörlere göre risk 

taĢımayıp, yapılaĢmaya uygun alanlar  halinde olmadır. 

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı çevresel-doğal verilerin elde edilmesi ve mevcut 

bilgilerin buluşturulaması gerekmektedir. Bu doğrultuda; 

 

• Çok sayıda kurumun farklı standart ve ölçeklerde faklı tür veri toplaması 

gerekmektedir; ancak bu bilgilerin planlamaya temel teĢkil edecek veriler 

olarak ortak dilde kullanılabilirliği sağlanamalıdır. 

 

• YerleĢim alanları için küresel iklim değiĢikliği dâhil, tehlike haritaları ve 

mikro-bölgeleme çalıĢmaları yapılmalıdır. 

 

Su kaynaklarının korunmasına ilişkin düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu 

doğrultuda; 
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• Ulusal su politikası oluĢturulmalıdır. Su kaynakları ile ilgili mevzuatın 

sadeleĢtirilmesi, yetki dağınıklığı ortadan kaldırılarak tek bir çatı altında 

toplanmalıdır. 

 

• Etkili su kullanım programları hazırlamalı, su kaynakları planları, arazi 

kulanım planları ve diğer geliĢme ve koruma eylemleri ile 

bütünleĢtirilmelidir. 

 

• Su yönetimi için ulusal eylem programları havzalara göre oluĢturulmalıdır. 

 

• Su kaynakları bilgi bankası kurulmalıdır. 

 

Kentsel altyapı yetersizlikleri giderilmelidir. Bu amaçla;  

 

 Kentsel altyapı sistemlerinin uzun vadeli planlanması ve iĢletme 

verimliliğinin artırılması gerekmektedir. Su Ģebeke kayıplarının önlenmesi ve 

yağmur suyunun bir kaynak olarak kullanılması konusunda projeler 

geliĢtirilmelidir. 
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EK-1.Kıtaiçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri 

SU KALĠTE SINIFLARI 

SU KALĠTE PARAMETRELERĠ I II III IV 

A) Fiziksel ve inorganik- kimyasal  parametreler         

    1) Sıcaklık (
Cº

) 25 25 30 > 30 

    2) pH 6,5-8.5 6,5-

8,5       

6,0-9,0 6,0-9,0 

dıĢında 

    3) ÇözünmüĢ oksijen (mg O2/L)
a
 8 6 3 < 3 

    4) Oksijen doygunluğu (%)
a
 90 70 40 < 40 

    5) Klorür iyonu (mg Cl‾/L) 25 200 400
b
 > 400 

    6) Sülfat iyonu (mg SO4
=
/L) 200 200 400 > 400 

    7) Amonyum azotu (mg NH4
+
-N/L) 0,2

c
 1

c
 2

c
 > 2 

    8) Nitrit azotu (mg NO2‾-N/L) 0,002 0,01 0,05 > 0,05 

    9) Nitrat azotu (mg NO3‾-N/L) 5 10 20 > 20 

  10) Toplam fosfor (mg   P/L) 0.02 0,16 0,65 > 0,65 

  11) Toplam çözünmüĢ madde (mg/L) 500 1500 5000 > 5000 

  12) Renk (Pt-Co birimi) 5 50 300 > 300 

  13) Sodyum (mg Na
+
/L) 125 125 250 > 250 

B) Organik parametreler         

    1) Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOĠ) (mg/L) 25 50 70 > 70 

    2) Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOĠ) (mg/L) 4 8 20 > 20 

    3) Toplam organik karbon (mg/L) 5 8 12 > 12 

    4) Toplam kjeldahl-azotu (mg/L) 0,5 1,5 5 > 5 

    5) Yağ ve gres (mg/L) 0,02 0,3 0,5 > 0.5 

    6) Metilen mavisi ile reaksiyon veren  

        yüzey aktif maddeleri (MBAS) (mg/L) 

0,05 0,2 1 > 1.5 

    7) Fenolik maddeler (uçucu) (mg/L) 0,002 0,01 0,1 > 0.1 

    8) Mineral yağlar ve türevleri (mg/L) 0,02 0,1 0,5 > 0.5 

    9) Toplam pestisid (mg/L) 0,001 0,01 0,1 > 0.1 

C) Ġnorganik kirlenme parametreleri
d
         

    1) Civa (μg Hg/L) 0,1 0,5 2 > 2 

    2) Kadmiyum (μg Cd/L) 3 5 10 > 10 

    3) KurĢun (μg Pb/L) 10 20 50 > 50 

    4) Arsenik (μg As/L) 20 50 100 > 100 

    5) Bakır (μg Cu/L) 20 50 200 > 200 

EK-1.Kıtaiçi su kaynaklarının sınıflarına göre kalite kriterleri 
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SU KALĠTE SINIFLARI 

SU KALĠTE PARAMETRELERĠ I II III IV 

    6) Krom (toplam) (μg Cr/L) 20 50 200 > 200 

    7) Krom (μg Cr
+6

/L) 

Ölçülme

yecek 

kadar az 

20 50 > 50 

    8) Kobalt (μg Co/L) 10 20 200 > 200 

    9) Nikel (μg Ni/L) 20 50 200 > 200 

  10) Çinko (μg Zn/L) 200 500 2000 > 2000 

  11) Siyanür (toplam) (μg CN/L) 10 50 100 > 100 

  12) Florür (μg F‾/L) 1000 1500 2000 > 2000 

  13) Serbest klor (μg Cl2/L) 10 10 50 > 50 

  14) Sülfür (μg S
=
/L) 2 2 10 > 10 

  15) Demir (μg Fe/L) 300 1000 5000 > 5000 

  16) Mangan (μg Mn/L) 100 500 3000 > 3000 

  17) Bor (μg B/L) 1000
e
 1000

e
 1000

e
 > 1000 

  18) Selenyum (μg Se/L) 10 10 20 > 20 

  19) Baryum (μg Ba/L) 1000 2000 2000 > 2000 

  20) Alüminyum (mg Al/L) 0,3 0,3 1 > 1 

  21) Radyoaktivite (Bq/L)         

        Alfa-aktivitesi 0,5 5 5 > 5 

        beta-aktivitesi 1 10 10 > 10 

D) Bakteriyolojik parametreler         

    1) Fekal koliform(EMS/100 mL) 10 200 2000 > 2000 

    2) Toplam koliform (EMS/100 mL) 100 20000 10000

0 

> 100000 

(a) Konsantrasyon veya doygunluk yüzdesi parametrelerinden sadece birisinin sağlanması yeterlidir. 

(b) Klorüre karĢı hassas bitkilerin sulanmasında bu konsantrasyon limitini düĢürmek gerekebilir. 

(c) PH değerine bağlı olarak serbest amonyak azotu konsantrasyonu 0.02 mg NH3
–
N/L değerini geçmemelidir. 

(d) Bu gruptaki kriterler parametreleri oluĢturan kimyasal türlerin toplam konsantrasyonlarını vermektedir. 

(e) Bora karĢı hassas bitkilerin sulanmasında kriteri 300 μg/L‟ye kadar düĢürmek gerekebilir. 

 

EK-1. (Devam) Kıtaiçi su kaynaklarının sınıflarına göre kalite kriterleri 
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EK-2. Göller, göletler, batakliklar ve baraj haznelerinin ötrofikasyon kontrolü sinir 

değerleri(Çevre ve Orman Bakanlığı, 2010) 

 

 

 

 

Ġstenen Özellikler 

Kullanım alanı 

Doğal Koruma Alanı 

ve Rekreasyon 

ÇeĢitli Kullanımlar Ġçin 

 (doğal olarak tuzlu, acı ve 

sodalı göller dahil) 

pH 6,5-8,5 6-10,5 

KOĠ (mg/L) 3 8 

ÇO (mg/L) 7,5 5 

AKM (mg/L) 5 15 

Toplam koliform sayısı  

(EMS)/100 ml 

1000 1000 

Toplam Azot (mg/L) 0,1 1 

Toplam Fosfor (mg/L) 0,005 0,1 

Klorofil-a (mg/L) 0,008 0,025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cevreorman.gov.tr/
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