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 Ortak Vİzyon, Ortak Gelecek1. BÖLÜM
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GAP Kentleri;
9 Kent
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DUYGU

HASAT zanaat

TAT

TOPRAK

zaman
M.Ö.

efsane

İNANÇ

DEĞİŞİM

GÖÇKIYI; DOĞUSU BATISI BİR YOL; İPEKYOLU

GEÇİT; KÖPRÜ KEŞİF; GEÇMİŞ, GELECEK

İZLER; DOĞA VE SU SU ÇİZGİSİ; SUYUN ALTI

MOZAİK; ÇEŞİTLİLİK TAŞ; YAŞAM KÜLTÜRÜ

KÖY; KIR VE KIYI UYGARLIK; ANTİK KENTLER



Fırat, Dünyadan Da Büyüktür...*

* Fırat Göl Olurken Belgeseli, Fıratlı çocuğun sözleri
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FIRAT  GÜZEL,
KEYFİNİ ÇIKAR...



G.A.P. TURİZM MASTER PLANI (2010-2012)

BİRECİK BARAJINDAN ETKİLENEN NÜFUSUN YENİDEN YERLEŞİMİ, 
İSTİHDAMI VE SOSYO-EKONOMİK YATIRIMLARI İÇİN PLANLAMA VE 
UYGULAMA PROJESİ (1997-2000)

G.A.P. TURİZM ENVANTERİ VE TURİZMİ GELİŞTİRME PLANI (1999)

GÜNEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE 
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI (2005)

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI 2014-2023 BÖLGE PLANI

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014-2023 BÖLGE PLANI

AŞAĞI FIRAT HAVZASI TURİZM GELİŞİM KORİDORU VE EYLEM PLANI (2014)

Zeugma 
-Arkeolojik sit alanı Korunma Amaçlı İmar Planı 

-İskele yerinin belirlenmesi 
-Zeugma Çevre düzenleme Projesi (çevre çiti, çöp kutuları, seyir terasları, 

fotoğraf terasları, yön bilgilendirme levhaları vb.)
-Tur otobüsleri otopark alanı

-Misafir karşılama merkezi (günübirlik tesis, bilet satış gişesi, el 
sanatları, broşür ve hediyelik eşya satış birimleri, wc, bekçi kulübesi vb.)

Zeugma 
−Koruma amaçlı imar planı

−Baraj gölü turlarının bu noktadan başlayabilmesi için otopark ve rıhtım 
düzenlemesi

−İskele yapılarak bir adet günübirlik tesis ve wc ile desteklenmesi

Fındıklı Kıyıları
-İskele yapılması

−Piknik alanı 

Fındıklı Köyü Sahili 
-Mesire alanı düzenlemesi ve iskele 

Aşağı Çardak Köyü Kıyıları 
−Bölge ölçeğinde bir rekreasyon alanı 

Aşağı Çardak Sahili 
-Tarım yapılan alanda su sporları ve 

rekreasyon alanları
-Yolun iyileştirilmesi ve otopark 

-Günübirlik tesisler ve mesire alanları 
-Baraj teknelerinin yanaşabileceği bir 

iskelenin yapılması 

Karkamış
−Koruma amaçlı imar planı

Kelaynak Koruma Ve Geliştirme Sahası
−Yol boyu otoparklar
−Kargamış sulak alanı ile Birecik Barajı kuş gözlem-
ciliği tanıtımı 

 Erenköy
-Teknelere hizmet verecek şekilde küçük 

bir rıhtım  

 Erenköy, Gümüşgün 
-Baraj tekneleri iskelesi

-Günübirlik tesis 

 Gümüşgün
−Konaklama tesisleri 

−Koruma Amaçlı İmar Planı  

Kamışlı, Kızılin ve Gümüşkaya Mağaraları 
-Baraj tekneleri iskelesi

Kamışlı
-Yerel el sanatları ve yerel gıdaların satış merkezi

−Mevcut yapı stoğunun bir kısmının restore edilmesi
−Yeni yapılacak yapılarda mevcut yapılara uyum 

sağlanması

Rumkale   
-Kaleye çıkışı kolaylaştıran ve Yavuzeli’nden gelen 
yolun bitimindeki günübirlik tesisler ile Rumkale 

körfezini kapsayan bir çevre düzenlemesi

Rumkale   
−Ulaşım sağlanmalı

Tarlabaşı Köyü 
−Hasanoğlan, Elifköy ve Hisarköy anıt mezarlarının 

ziyaret edilmesi amacıyla iskele,  günübirlik tesis ve 
otopark

Gümüşkaya ve Kızılın 
−Basit parmak iskeleler 
Karapınar 
-Yataklı tekne turlarının başlangıç – bitiş noktası 
-Şanlıurfa - Adıyaman Karayoluna bağlantı
-İskele 
-Günübirlik tesis

Savaşan Köyü   
-İlave iskele veya rıhtım

Savaşan 
−Ekolojik köy
−Sit alanı için koruma amaçlı imar planı

Gözeli Kaya Mezarları Ve Mağaraları 
−İskele yapılmamalı
−Kaya mezarlarının tekneden seyri

Akpınar
−İskele 

Eski Halfeti  
-Küçük apart otel ve ev pansiyonculuğu 
-Günübirlik tekneler yeni rıhtım

Çekem Mahallesi 
-Baraj tekneleri iskelesi
-Günübirlik tesis 
-Baraj gölüne olan talebin aşırı yükselmesi halinde 
kamulaştırılmış yapıların tümünün küçük bir tatil 
köyüne dönüştürülmesi 

Çekem 
−Çekem'deki yapılarının tümünün yıkılması 
−Küçük bir ticaret merkezi (günübirlik dahil) 
çevresinde en çok üç katlı bir oteller kompleksi

Eski Halfeti  
-Yenileme ve restorasyon çalışmaları

Turizm Potansiyeli Yüksek Alanlar
-Kavunlu, Geçittepe ve Keskince 
köyleri çevresi, Meteler ve Kavunlu 
köyleri arazileri, Halfeti İlçe Merkezi, 
Gümüşgün Köyü ve Tulin Mahallesi, 
Rumkale ve Merzimen Çayı 
çevresindeki alanlar, Kamışlı ve 
Kasaba köyleri  

Yavuzeli- Araban Yolu Üzerindeki 
Dolmenler
−Tanıtıcı levha ve otoparkyapılara 
uyum sağlanması

-Hancağız ve Birecik Barajları ile 
Nizip Ovası’na bakı noktası 
oluşturan Nizip-Taşbaş 
ağaçlığının Taşbaşı Parkı ve 
Rekreasyon Alanı olarak 
düzenlenmesi
-Planda Baraj Gölü çevresinde 
turizm ve rekreasyon 
faaliyetlerinin yer alması 
önerilmiştir. Bu alanda 
konaklama merkezleri, su 
sporları merkezi ve kanoculuk 
faaliyetleri öngörülmüştür.

–Bölgeyi kapsayan "Fırat-Dicle 
Havzası” ve "Asi Havzası”nın 

korunarak kullanılması ilkesi 
gözetilerek, bu havzalar için 

"Havza Eylem Planları"nda alınan 
kararlar uygulanacaktır.

–Fırat Havzası Master Planları 
uygulanacak ve toprağın 

korunması için öngörülen gerekli 
tedbirler alınacaktır.

-Gaziantep –Birecik barajı- Zeugma – 
Halfeti – Rumkale – Gaziantep 

arasında günübirlik turlar
-Karkamış’ın orta ve uzun vadede 

geliştirilmesi
-Zeugma-Belkıs ve Yesemek Turizm 
Bilgilendirme ve Tanıtım Merkezleri 
-Doğal, arkeolojik, tarihi ve kentsel 

alanlar için Alan Yönetimi Planları
-Halfeti-Zeugma-Rumkale, Balıklıgöl 

ve Harran Turizm Bilgilendirme ve 
Tanıtım Merkezleri

–Halfeti ilçesinde turizm 
geliştirme çalışmaları 

–Çekem ve Savaşan köylerinde 
konaklama 

–Sahil şeridi projesi
–Fırat ve Dicle nehirleri ile baraj 

gölü havzaları için entegre havza 
yönetimi planları

Aşağı Fırat Planlama Çalışmaları
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Fırat Korunmalı, 
Bölge Kalkınmalı

Ortak Vizyon; Ortak Stratejiler
Koruma ve kalkınma temel stratejileri dikkate alınarak, dört temel 

kavram, strateji ve eylem planının çerçevesini oluşturmuştur.

DEĞER PAYLAŞIM GELECEK YÖNETİM
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Dört temel kavram, üç ortak stratejiyi, stratejiler ise 
on iki hedei, hedeler ise yirmi yedi eylem alanını  
belirlemiştir.

Gelecek için; Strateji3
Stratejiler için; Hedef12

Hedeler için; Eylem27

Fırat Havzası Ortak Değerleri Belirlenmeli

Havzanın Temel Riskleri Tespit Edilmeli

Ortak Değerler Ortak Paylaşılmalı

Ortak Gelecek İçin Ortak Havza Kültür Yaratılmalı

Ekonomik Kalkınma İçin Yeni Sektörler Geliştirilmeli

Toplumsal Gelişme Sağlanmalı

Bütünleşme Stratejileri Belirlenmeli

Havza Bütünü Yönetim Modeli ve Planı Hazırlanmalı

Uygulamaya Yönelik Örnek Plan ve Projeler Hazırlanmalı

ST1
Ortak Değer; 

Ortak Paylaşım

ST2
Ortak Paylaşım; 
Ortak Gelecek

ST3
Ortak Gelecek; 
Ortak Yönetim



28 

ST1
Ortak Değer; 

Ortak Paylaşım
Bölgenin ve havzanın kültürel ve doğal ortak değerlerinin ortak paylaşımı için 

sorun ve irsatlar belirlenmeli, risklerin tespiti, envanterlerin çıkarılması ve suyun 
korunmasına yönelik çalışmaların yapılması gereklidir.

Anahtar Kelimeler;

Envanter
Risk
Su

Kültürel Miras

Doğa

01. FIRAT HAVZASI ORTAK DEĞERLERİ BELİRLENMELİ
 • Kültürel miras envanteri 
 • Doğal varlıklar
 • Ekonomik değerler

02. HAVZANIN TEMEL RİSKLERİ TESPİT EDİLMELİ
 • Göl ve havza riskleri
 • Kıyı ve kırsal sorunlar 
 • Taşınan köyler

03. ORTAK DEĞERLER ORTAK PAYLAŞILMALI
 • Suyun ortak kullanım ve koruma öncelikleri 
 • Ortak kültür ve eğitim çalışmaları
 • Ortak değerlerin ortak paylaşımı



ST2
Ortak Paylaşım; 
Ortak Gelecek

Havzanın ortak geleceği için ortak değerlerin paylaşım temel hedeleri 
belirlenmeli ve havzanın korunma ve bölgenin kalkınma planları hazırlanmalı, 

yerel girişimi destek programları geliştirilmeli.

Anahtar Kelimeler;

Havza Kültürü ve Ruhu
Yeni Ekonomiler

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Gelişme

Eğitim

01. ORTAK GELECEK İÇİN ORTAK HAVZA KÜLTÜR YARATILMALI
 • Havza ortak ruhu 
 • Kimlikli yerleşmeler 
 • Havza kalkınma strateji planı

02. EKONOMİK KALKINMA İÇİN YENİ SEKTÖRLER GELİŞTİRİLMELİ
 • Mavi ve yeşil ekonomi  
 • Spor ekonomisi

 • Turizm ve kültür odaklı katma değer

03. TOPLUMSAL GELİŞME SAĞLANMALI
 • Kapasite artırım programları
 • Turizm odaklı yerel girişimler
 • Teşvik ve fon programları
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ST3
Ortak Gelecek; 
Ortak Yönetim

Havzanın ortak değerlerinin ortak yönetimi için işbirliği modelleri tartışılmalı, 
havza yönetimi planı hazırlanmalı ve örnek program ve projeler geliştirilmeli.

Anahtar Kelimeler;

İşbirliği
Deneyim Paylaşımı

Havza Modeli
Havza Planı

İletişim Planı

01. BÜTÜNLEŞME STRATEJİLERİ BELİRLENMELİ
 • Kamu ve özel sektör ortaklıkları
 • Kurumlar ve sektörler arası bilgi ve deneyim paylaşımı
 • İşbirliği destek program ve projeleri için fon

02. HAVZA BÜTÜNÜ YÖNETİM MODELİ ve PLANI HAZIRLANMALI
 • Göl ve havza risk azaltma eylem planı
 • Havza yönetim model önerisi 
 • Havza yönetim planı

03. UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEK PLAN ve PROJELER HAZIRLANMALI
 • Koruma ve kalkınma ortak projeleri 
 • Tasarım ve kalkınma rehberleri 
 • İletişim ve pazarlama planları
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2. BÖLÜM YÖNETİM MODELİ
Havza Örnekleri; Uluslararası Deneyimler

Deneyimlerden Alınan Dersler
Yönetim Modeli Önerisi
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PORTLAND HAVZASI/ AMERİKA
Portland’da bulunan 5 adet havzayı 
tek bir plan yardımıyla  yönetmek için 
Portland stratejik, bütünleşik ve geniş 
kapsamlı bir planlama yaklaşımını 
benimsemiştir. Kent bütünü bir sistemin 
parçası olarak havza planlaması, ulaşım 
planı ve çevre ile ilgili kamu yatırımları 
planı ile uyum içinde yürütülmüştür.

Vizyon
Portland Havzası Yönetim Planında 
kavramsal düzeyde üç adet vizyon ifadesi 
bulunmaktadır. 

1.‘’ Doğal Yaşamı Korumak’’
2.“Nehir Rönesansı” 
3.“Temiz Nehirler için 
Çalışıyoruz” 

Stratejiler
Portland Havzası Yönetim Planı için 20 
adet eylem tanımlanmış, bu eylemler 
6 adet ana strateji içinde yer almıştır. 
Portland Havzası Yönetimi stratejileri 
şunlardır;

 • Yağmur Suyu Yönetimi

 • Yeniden Bitkilendirme

 • Suyun ve Toprağın Zenginleştirilmesi

 • Koruma ve Politika

 • İşletme ve Bakım

 • Eğitim, Katılım ve Yönetim

İşbirliği
Havza Yönetimi Planı için çeşitli çalışma 
grupları arası işbirliği öngörülmüştür. Buna 
gore üç çalışma grubu görev almaktadır;

 • Program Geliştirme ve Uygulama

 • Havza Araştırma ve Analiz

 • İzleme ve Değerlendirme

Geliştirilen bir başka öneri ise Nehir 
Rönesansı Ekibi kurularak “Nehir 
Rönesansı İnsiyatii” sürecini yönetmektir. 
Planın uygulamasında kısa dönemli ve 
uzun dönemli görevler tanımlanmıştır.

Finansman
Portland Havzası Yönetim Planı, tamamen 
Portland Kenti bütçesi ve öz kaynakları ile 
gerçekleştirilmiştir.

Suyun Kullanımı 
İçme suyu temini ve enerji üretimi suyun 
kullanımında önemli yer teşkil etmektedir. 
Bu alanda özelleşmiş örgütlenmeler ve 
fonlar oluşturulmuştur.

Bu kullanımların yanı sıra rekreatif amaçlı 
kullanımı ön plandadır. Koruma-kullanma 
dengesinin sağlanması için sanayi, ticaret, 
konut yeşil alanlarda su tüketimi üzerine 
programlar geliştirilmiş, pilot projelerle 
uygulamaya geçilmiştir.

Uluslararası Deneyimler
Havza Örnekleri
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TUNA HAVZASI/ DOĞU AVRUPA
Havza Alanı: 807.827 km2

Nüfus: 80 milyon
Ülke Sayısı: 15 

 “Su Çerçeve Direktii”; 
 • Karasal yüzey suları (nehir ve göller)

 • Geçiş suları

 • Yeraltı suları

 • Kıyı suları

 • Hassas ekosistemler

 • Sulak alanları

kapsamaktadır.

AB Su Çerçeve Yönetmeliği su yönetiminde 
bütünleştirici bazı ilkeler oluşturmuştur.

Bunlar arasında;

 • “planlamada halk katılımı”,

 • “ekonomik yaklaşımlar ile 
bütünleşme”,

 • “su yönetiminin diğer politika alanları 
ile bütünleştirilmesi”

yer almaktadır. Bu üç ilke, sağlıklı bir havza 
yönetimi için uygulanacak aktivitelerin 
çerçevesini de belirlemektedir.

Vizyon
Tuna Havzası’nın yönetiminde vizyon 
koruma ve kirlilik eksenli hedeleri vurgular.

“Havzadaki su kaynakları 
ve tatlı suyun sürdürülebilir 
ve eşit kullanıldığı, kirliliğin 
olmadığı bir havza habitatı”

Temalar
Tuna Havzası Alanı Yönetim Planı’nda 
sekiz adet tema bulunmaktadır.

 • Havzadaki Önemli Baskı Unsurları

 • Havza Alanındaki Koruma Alanları

 • İzleme Ağları ve Ekolojik / Kimyasal 
Durum

 • Çevre Hedeleri ve İstisnaları

 • Su Kullanımının Ekonomik Analizi

 • Ölçümler için Ortak Program

 • Sel Riski Yönetimi ve İklim Değişikliği

 • Halkın Bilgilendirilmesi ve 
Konsültasyon

Stratejiler
Tuna Havzası Alanı Yönetim Planı’nın ana 
stratejisi “havzanın ve havza alanı” nın 
korunmasını sağlamaktır. Yönetim Planı, 
temalar altında belirli yılları hedeleyen 
stratejiler bütünüdür.  

İşbirliği
Tuna Havzası’nda 15 ayrı ülke yer almakta 
olup havza yönetimi ile ilgili Tuna’ya kıyısı 
olan ülkeler merkezi yönetim düzeyinde 
temsil edilmektedir.

 “Tuna Nehrinin Korunması için 
Uluslararası Komisyon” (ICPDR) Tuna’ya 
kıyısı bulunan ülkelerin kurumlarından 
oluşup havza bazındaki işbirliğini 
koordine etmektedir. 

Tuna Havzası Yönetim Planı için ICPDR 
bünyesinde uzman ve görev grupları 
oluşturulmuştur. 

Bunlar arasında;

 • İzleme ve Değerlendirme uzman grubu

 • Bilgi Yönetimi ve CBS uzman grubu

 • Halk katılımı uzman grubu

 • Sel uzman grubu

 • Hidromorfoloji görev grubu

 • Beslenme görev grubu

 • Kaza önleme görev grubu

 • Ekonomi görev grubu

 • Yer altı suyu görev grubu

Farklı ülkelerin katılımı ve farklı disiplinler 
arası işbirliği de havza yönetiminin kritik 
unsurları arasında yer almaktadır.

Finansman
Tuna Havzası Alanı Yönetim Planı’nın “Su 
Kullanımının Ekonomik Analizi” bölümünde 
“ekonomik denetim araçları” olarak “maliyet 
karşılama” yaklaşımının bir teşvik aracı 
olmakla birlikte su kaynaklarının etkili 
kullanımında aynı zamanda bir inansman 
aracı olarak da kullanılabileceğinin altı 
çizilmektedir. 

Bu konuda AB Su Çerçevesi Direktii, su 
hizmetlerinin maliyetinin karşılanmasında, 
kimin ne için ne kadar ödeyeceğinin 
muhasebesini ön görmektedir. Buna göre 
spesiik bir su hizmetinin maliyetinin 
karşılanması, özel bir hizmet için ödenen 
gelirler ile bu hizmeti karşılamak için 
harcanan maliyet arasındaki orandır. 

Bir çok ülkede maliyet karşılama, su 
teminini dışında konut ve sanayi alanları 
için kanalizasyon hizmetlerini de 
kapsamaktadır. Bu maliyet içinde işletme 
giderleri, faiz, vergi, harç ile çevre ve kaynak 
maliyetleri yer almaktadır. 

Çevre ve kaynak maliyetleri bir 
çok ülkede doğrudan hesaba 
katılamamaktadır çünkü ekonomik 
analiz ile ilgili metot ve bilgi eksikliği 
bulunmaktadır. Ekonomik değişkenler ile 
ilgili veri ve bilgi AB Su Çerçeve Direktii 
uygulaması için merkezi bir öneme 
sahiptir. 

Ekonomik analizlerin başarıya 
ulaşabilmesi için pragmatik, hedelenmiş 
ve bütünleşik bir yaklaşımın kabul 
edilmesi gerekmektedir.

Suyun Kullanımı
Tuna Nehir Havzası’nda bulunan 
ülkeler Tuna Nehri’nden temin ettikleri 
suyu tarım, sanayi ve kentleşme için 
harcamaktadır. Buna göre Tuna Nehir 
suyunun %40’ı tarım amaçlı, %40’ı 
enerji üretimi dahil sanayi amaçlı, 
geriye kalan %20 ’lik oranda ise kentsel 
amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. 
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ST. JOSEPH HAVZASI/ AMERİKA
Nüfus: 1,5 milyon 
Şehir: 15

Vizyon
St. Joseph River Havzası Yönetim Planı 
hem vizyon hem de misyon ifadesine 
sahiptir. Buna göre St. Joseph River 
Havzası’nın vizyonu;

 “St. Joseph River Havzası, 
ekonomik, tarım, konut, 
ve eğlence ihtiyaçları için, 
sürdürülebilir ve dengeli bir 
şekilde sağlayan olağanüstü 
bir doğal kaynak olacaktır.”

Buna bağlı olarak geliştirilen misyon 
ifadesi ise şu şekildedir;

“Büyük Göller Havzası’nın 
kritik bir bileşeni olarak St. 
Joseph Nehir Havzası’nı 
korumak, onarmak ve 
gözetmek için havza boyunca 
farklı paydaşların ortak bir 
çaba içinde birleşmesi.”

Temalar
St. Joseph River Havzası Yönetim 
Planı’nda amaçlar belirlenmiştir. 

 • Havza yönetim uygulanmasını 
koordine etmek ve sürdürülmesi 
için sorumluluk kabul eden bir 
paydaş grubunun mali ve kurumsal 
kapasitesinin oluşturulması

 • Yüzey suyu fonksiyonlarını ve 
estetik unsurları geliştirilerek 
korunması, böylece toprak erozyonu 
ve tortulaşmayı azaltmak.

 • Programının çoğaltılması 
ortadan kaldırmak için, maliyetleri 
azaltmak, daha etkin bir çözüm 
bulmak ve insan, mali ve kurumsal 
kaynakları en üst düzeye çıkarmak 
için bir bölgesel bazda işbirliği, 
koordinasyon ve paydaşlar arasında 
işbirliğinin (hükümet ve sivil toplum) 
arttırılması.

 • Koruma, restorasyon, koruma 
ve açık alan (doğal alanlar, doğal 
sistemler, koridorlar, tarım arazileri, 
açık alan ve park alanları bir sistem) 
takdirinin arttırılması.

 • Halk sağlığı için zararlı 
organizmaların neden olduğu hastalık 
kaynakları ve nehirlerin kullanımı için 
dereler ve gölleri düzeltmek, zararlı 
organizmaları ortadan kaldırmak

 • Halk sağlığı ve su yaşam alanı için 
zararlı pestisit seviyeleri ve diğer 
toksinlerin azaltılması.

Stratejiler
St. Joseph River Havzası Yönetim 
Planı’nda stratejiler, ana hedelere 
ulaşmak için tanımlanmış alt hedeler 
olarak ifade edilmiştir. 

Her bir stratejinin ve hedein birbirleri 
ile olan ilişkileri net olarak tanımlanmış 
olup;

 • öncelik,

 • uygulanabilirlik,

 • ortaklıklar,

 • mekanizmalar,

 • kilometre taşları,

 • değerlendirmeler

sistematiği içinde netleştirilmiştir.

İşbirliği
St. Joseph River Havzası Yönetim Planı 
için bir web sitesi uygulaması hayata 
geçirilmiş olup farklı paydaşların bilgiye 
eş zamanlı olarak erişmesi sağlanmıştır. 
Web sitesi içinde etkileşimli coğrai bilgi 
sistemi tabanlı tematik bilgi kullanıcının 
istediği özellikleri sorgulamasına olanak 
sağlamaktadır.

Planda ayrıca çok paydaşlı yönetişim 
mekanizmaları önerilmiştir. Bunlar 
arasında;

 • Yönlendirme Komitesi,

 • Ortak Havza Komisyonu,

 • Havza Konseyi,

 • Dernek

sayılabilir.

Paydaş kurumlar ve havza yönetimi 
için sivil toplum örgütlerinin bazı olası 
inansman kaynakları (hibe, kredi, ve 
maliyet paylaşımı programları) yer 
almaktadır. Bu liste ayrıntılı değildir. 
Birçok diğer fon kaynakları, özellikle yerel 
düzeyde bulunmaktadır. Bu inansman 
kaynakları ile ilgili bilgiler, internet 
üzerinden ya da ajans veya kar amacı 
gütmeyen iletişime bulunabilir.

Havza Yönetimi için inansman olanakları 
şu başlıklarda önerilmiştir;

 • Tarım

 • Yağmur suyu, atık su ve içme suyu 
iyileştirme ve yönetimi

 • Yaşam alanı onarımı ve yaratılması

 • Eğitim

 • Havza planlaması ve uygulaması

 • Genel

 • Su kalitesi izleme

Suyun Kullanımı
Çevresel Kalite Bölümü tarafından 
tanımlanan koruma amaçlı belirlenen 
kullanımlar şunlardır;

 • tarımsal

 • endüstriyel su temini

 • kamusal su alımı noktasında 
navigasyon

 • sıcak su ve / veya soğuk su 
balıkçılığı,

 • diğer yerli sucul yaşam ve vahşi 
yaşam desteği

 • eğlence
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Nüfus: 5,3 milyon 
Başlıca şehirleri: Duisburg, 
Oberhausen, Essen, Bochum, 
Dortmund

19. yüzyılda Avrupa’nın en büyük 
endüstri merkezlerinden biriyken, 
Ruhr Nehri civarında ilk kömürün 
bulunmasından sonra çevreye küçük 
maden ocakları kurulmuş ve kömür 
çıkarılan alan kuzeye doğru genişlemeye 
başlamıştır. Kısa zamanda tarım, yerini 
maden ve demir çelik endüstrisine 
bırakmıştır. Bu anlamda Ruhr, eski 
sanayi yapısını koruyarak dönüşen 
dünya örneklerinin başında gelmektedir. 
Günümüzde, eski sanayi alanları 
daha çok bilim, sanat merkezi olarak 
kullanılmaktadır.

Vizyon

Maden ve sanayi 
merkezi’nden bilim 
rekreasyon ve sanat 
merkezine dönüşüm

Finansman
Ruhr bölgesi dönüşüm projesine, bölgede 
toplam 53 kent bulunmasına rağmen 20 
kentin katılımı sağlanmıştır. Finansman 
yerleşimlerin 3 bölgede toplanıp inans 
birlikleri oluşturması ile gerçekleşmiştir;

1. Ruhr Bölgesel Geliştirme Ajansı: Ruhr 
Bölgesel Geliştirme Ajansı ekonomik 
değişime dayanan sürdürülebilir bir 
kentsel doku yaratma amacıyla 20 kenti 
ve yerel kuruluşları aynı platformda 
buluşturma rolünü üstlenmiştir

RUHR HAVZASI/ AVRUPA
2. Belediyeler düzeyinde işbirliği: 
Belediyelerdeki bölge planlama 
birimlerinin ajansa aktarılması ile 
oluşturulmuştur.

3. Ruhr Birlikleri (Associations): Özerk 
bir yapıdır. Havza içindeki şehir, belediye, 
organizasyon, KOBİ, sanayilerden 
olmak üzere 543 üyesi vardır. 5.3 
milyon insana hizmet götürür. Atıksu 
iyileştirmesi,pompa istayonları, altyapı 
işleri, enerji işleri ile ilgilenir. Ruhr 
Birliği Kanunu su ücretlendirmelerini/
yaptırımlarını belirler. Aynı zamanda 
inansman şu şekilde sınılandırılabilir:

 • Devlet kontrolünde fakat 
çalışmalarında tam katılımı garanti 
eden kendi yönetimine sahip ve 
ücretlendirmede söz sahibi,

 • Sorumluluk alanı Ruhr havza 
alanı olduğundan, çalışmalarını idari 
sınırların ötesinde

 • Doğal sınırlar olarak 
yönlendirebilen,

 • Çalışmalarında ücret tasarrufu 
sinerji etkisi yaratabilen bölgeler 
üstü organizasyon

MEKONG HAVZASI/ GÜNEY ASYA
Yaklaşık 60 milyon nüfusu, yüzden 
fazla etnik grubu barındırması nedeni 
ile dünyanın kültür açısından en 
zengin yerlerindendir. Yaşayanların 
çoğunluğunu yoksul kesim oluşturmakta 
ve geçim kaynakları çoğunlukla su 
kaynaklarına dayalı tarım ve balıkçılıktır.

Vizyon

“Ekonomik açıdan 
zengin, sosyal açıdan 
adaletli ve çevreye 
duyarlı Mekong Havzası”

Temalar
 • Ekonomik kalkınma ve fakirliğin 

azaltılması

 • Mevsim değişiklikleri ile mücadele

 • Su üretiminin maksimuma 
çıkartılması

 • Bölgesel bütünleşme

 • Doğal kaynakların korunması

 • Kültürel ve miras değerleri

 • Makul ve eşit kullanım

 • Çevre ve doğal ortamın korunması

 • Kirliliğin önlenmesi

 • Havza bazlı yönetim

 • Ulusal otorite

 • Karar verme sürecinde paydaşların 
aktif katılımı

 • İnsan kaynakları geliştirme

 • Kurumsal ve yasal çerçeveler

 • Bilgi Bazlı Yönetim

Finansman
Finans kaynağı özel ve kamu 
yatırımlarıdır. Ekonomik yatırımlar 
bölgede Asya Gelişim Bankası Mekong 
Alt Bölgesi Programı (ADB GMS) ve 
Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) 
tarafından desteklenmektedir. Her iki 
programda sektör bazlı (su kaynakları, 
enerji, ulaşım, tarım…) programlar 
içermektedir.
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Vizyon Temalar Stratejiler
Dünya’daki havza yönetimlerinde 
stratejik yaklaşım ile yapılan planlama 
ve yönetim çalışmalarında “vizyon” 
önemli bir yere sahiptir. “Gelecekte 
nasıl bir havza?” sorusunun yanıtını 
arayan ve paydaşlar tarafından 
benimsenmiş, özümsenmiş vizyonlar, 
farklı havza özelliklerine göre çeşitlilik 
arz etmektedir. Genellikler, sade, 
net, anlaşılabilir ve ulaşılabilir vizyon 
ifadelerine sahip dünya örneklerinde, 
kimi konularda özelleşmiş, kimi 
konularda daha çok net ve kesin hedef 
vizyona taşınabilmiştir.

RUHR HAVZASI, ALMANYA
“Maden Ve Sanayi Merkezi’nden Bilim 
Rekreasyon Ve Sanat Merkezine 
Dönüşüm”

TUNA NEHRİ HAVZASI, DOĞU AVRUPA
“Havzadaki Su Kaynakları Ve Tatlı Suyun 
Sürdürülebilir Ve Eşit Kullanımı”

“Tuna Havzasındaki Organik Kirlilik İçin 
Sıfır Emisyon”

PORTLAND, ABD
“Temiz nehir için çalışmak”

“Nehir Rönesansı”

Su ve çevre ile ilgili temaların öne 
çıkmasının yanında ekonomik gelişme ile 
desteklenen havza geliştirme ve koruma 
yaklaşımları benimsenmiştir. 

Dünya örneklerinde ortaya çıkan temalar 
şunlardır;

 • Su Kalitesi

 • Su Kullanımı

 • Biyolojik Çeşitlilik

 • Havza İyileştirme

 • Sağlıklı Çevre

 • Ekonomik Sektörler

 • Ekonomik Kalkınma

 • Sıfır Kirlilik

Havzaların yönetimine ilişkin eylem, 
program ve projelerin çerçevesini çizen 
stratejilerden bazıları şunlardır;

 • Suyun Yönetimi

 • Su Korunması

 • Suyun Kullanımı

 • Suyun Değeri

 • Politika

 • Operasyon Ve Bakım

 • Eğitim, Destek

Büyük ve çarpıcı örnek olan Tuna Nehri 
Stratejilerinin üç temel ayağı;

 • Bağlantı ve iletişim sistemleri

 • Çevre koruma ve doğal risklere 
karşı önlem almak

 • Sosyo-ekonomik kalkınma 
potansiyelini güçlendirmek

Alınan Dersler
Deneyimlerden

İşbirliği -
Örgütlenme

Finansman Koruma - 
Kullanma

Dünyadaki havza yönetimi örneklerinde 
birden çok kurum ve kuruluş ile yerel 
yönetimin ortak bir vizyon çerçevesinde 
birlikte hareket ettikleri görülmektedir. 

İncelenen örneklerde 4 ana Havza 
Yönetim Örgütlenme tipi öne 
çıkmaktadır;

 • Havza Komisyonu veya Otoriteleri

 • Havza Direktörlüğü / Ajansı

 • Havza Birlikleri veya Konseyleri

 • Dernekler / Şirketler

Almanya’da yer alan Ruhr Havzası’nda üç 
türde işbirliği ve örgütlenme uygulaması 
hayata geçmiştir. Bunlar; 

1. Ruhr Bölgesel Geliştirme Ajansı

2. Belediyeler Düzeyinde İşbirliği

3. Ruhr Birlikleri (Associations)

Tuna Havzası’nda 18 ayrı ülke işbirliği 
yapmaktadır. Bunların bir kısmı AB üyesi, 
bir kısmı AB aday ülkesi bir kısmı da AB 
üyesi olmayan ülkelerdir. 

Havza Yönetimi örneklerinin inansman 
yapılarına bakıldığında, ağırlıklı 
olarak merkezi yönetim yatırımları 
öne çıkmaktadır. Su kullanımı, kirlilik 
önlenmesi ve altyapı konularında öne 
çıkan kamu ve merkezi yönetim, koruma 
kullanma boyutunda özel sektör ve sivil 
toplum ile çeşitli düzeylerde ortaklıklar 
geliştirebilmektedir. 

Havza yönetimi inansman modelleri ana 
hatlarıyla şunlardır;

 • Merkezi Yönetim Fonları

 • Yerel Kamu Fonları

 • Ortaklık Kaynakları

 • Uzmanlar, Sivil Toplum Kuruluşları

Tüm Havza Yönetimi modellerinde suyun 
korunması birincil öncelikli konudur. 
Atık yönetimi kontrolünden, altyapı ve 
kanalizasyon yatırımlarına, otoyol ve 
ulaşım kaynaklı kirlilik bertarafından su 
kalitesi ölçümlerine kadar detaylanabilen 
bu yaklaşımların yanında, kullanarak 
koruma kavramı da öne çıkmaktadır.

Toplumsal bilinç düzeyine bağlı olarak 
başarılı örnekleri bulunan kullanarak 
koruma uygulamalarında İsviçre öne 
çıkmaktadır. Üç kanton ve 25 adet 
yerel yönetimin kıyısı bulunduğu bir 
içme suyu havzası olan Zürih Gölü’nün 
korunması ve kullanımı ile ilgili unsurlar 
şunlardır;

 • Zürih Gölü Su Ulaşımı

 • Kentsel Yerleşmeler

 • Yüzme Ve Su Sporları

 • Çeşitli Turizm Aktiviteleri

 • Bütünleşik Turizm Planı

 • İçme Suyu Havzası

 • İçme Suyu Niteliği Ve Doğallığının 
Ulusal ve Uluslararası Programlarla 
Korunması
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Yönetim Modeli Önerisi

Temel Çerçeve;
Aşağı Fırat Havzasının geleceği için sınırlar ötesi işbirliğine dayalı bir 
yaklaşım ortaya konulmalıdır. Söz konusu işbirliği havza boyutunda 

koruma ve kalkınma temel stratejilerini gerçekleştirmek üzere 
kurgulanmalıdır.

Yönetim 
Birliği

Havza 
Yönetim 

Planı

Bütünleşik 
Havza 
Planı
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Çerçeve 1: 
Yönetim Birliği
Ulusal ve uluslararası havza yönetim yaklaşım ve modelleri incelendiğinde 
havza boyutunda tüm paydaşların katılımının sağlandığı ortamlar 
bulunmaktadır. Örnekler, ülkeler, kentler arasında çoklu işbirliği modelleri 
üzerine kurgulanmıştır.

Bu nedenle, öncelikle havza boyutunda ekonomik kalkınma ve toplumsal 
gelişmeyi ele alan, yeni bir yönetim ve planlama anlayışı yerel aktörlerin de 
katılımının sağlandığı kapsamlı bir boyuta taşınmalıdır.

Aşağı Fırat Havzasının yönetiminde çoklu kurumsal yapı ve yasal düzenlemeler 
yetki karmaşası ile irade ortaya koymama gibi temel sorunları ortaya 
çıkartmaktadır.  

Aşağı Fırat Gölü ve Havza Birliği;

 • Gaziantep Valiliği

 • Şanlıurfa Valiliği

 • Adıyaman Valiliği

 • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

 • Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

 • Adıyaman Belediyesi

 • DSİ

 • GAP İdaresi

 • Kalkınma Ajansları (İpek Yolu Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı)

 • İlçe Belediyeleri

kurumsal paydaşları ile ünivesiteler ve sivil toplum örgütlerin ile özel sektör 
temsilcilerinin katılacağı bir çoklu yapıyı içermelidir. 

Aşağı Fırat Havza Birliği tarafından hazırlanacak;

 • Havza Yönetim Planı

 • Bütünleşik Havza Planı

havzanın geleceğinin yönetimi için yöntem ve ürünleri ortaya çıkaracaktır.

Bu ilişki sistemi içinde paydaşlar arasında;

 • Kurumsal anlaşmalar

 • Yasal düzenlemeler

 • Yeni Roller

 • Sorumluluklar

 • Hukuki Altyapı

 • İstisnai Hükümler

 • Diğer önemli konular ele alınmalıdır.

Çerçeve 2: 
Havza Yönetim Planı
Aşağı Fırat Gölü ve Havzası Yönetim Planı;

 • Ekonomik Kalkınma

 • Toplumsal Gelişme

 • Mekansal Gelişim

odaklı olarak hazırlanmalıdır.

Yönetim Planının stratejileri Yol Haritasının ortak stratejileri olan;

 • Ortak Değer; Ortak Paylaşım

 • Ortak Paylaşım; Ortak Gelecek

 • Ortak Gelecek; Ortak Yönetim

ile eşgüdüm içinde ele alınmalı, birbirleri ile uyum sağlamalıdır.

Havza Yönetim Planı hazırlanırken;

1. Yönetim Sistemi

2. Organizasyon

3. Finansman

4. Katılım

5. Stratejik Öncelikler

6. Eylem Planı

7. Kalkınma Stratejileri

8. Mekansal Gelişim Stratejileri

9. Bilgi Sistemi

10. İletişim Planı

olmak üzere 10 Temel Bileşen dikkate alınmalıdır.

Havza Yönetim Planı;

 • Entegre Havza Yönetim ve Yaklaşımı

 • AB Entegre Havza Yönetimi (IWRM)

 • Su Çerçeve Direktii (Water Framework Directive)

yaklaşımlarını dikkate almalıdır.

Çerçeve 3: 
Bütünleşik Havza Planı
Aşağı Fırat Havzası’nın Mekansal Gelişim Çerçevesi sınır ötesi bütüncül bir plan 
yaklaşımı ile ele alınmalıdır.

Mekansal Çerçeve;

 • Havza bazında yeni bir ulaşım

 • Yeni koridorlar ve odaklar

 • Kıyı kenarı gelişimi

konularında gelişim stratejilerini ortaya koymalıdır.

Bütünleşik Havza Planı, sektörel kümelenme ile mekansal gelişme arasında 
ilişki sistemini de kurgulamalıdır.

Planlamada yeni yaklaşım yukarıdan aşağı gelenekselleşen yaklaşım yerine 
aşağıdan yukarı doğru yaklaşım da ön plana alınmalıdır.    

Aşağı Fırat Gölü ve Havzası’nın Yönetimi;

 • Havza

 • Kent ve Kır

 • Yerel

olmak üzere 3 ölçekte ele alınmalı ve organizasyon;

 • Örgütlenme

 • Yöntem

 • Ürün

bazında stratejiler ve projeler geliştirilmelidir.

Aşağı Fırat Havzası’nın geleceği 2023 vizyonu çerçevesinde oluşturulan ortak 
stratejiler, hedeler ve eylemler çerçevesinde kurgulanmalıdır.

Ortak gelecek için;

 • Havza Yol Haritası

 • Havza Yönetim Planı

hazırlanması kısa, orta ve uzun vadeli program ve projelerin geliştirilmesi için 
önemlidir.
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Ortak Değer; 
Ortak Paylaşım

Ortak Paylaşım; 
Ortak Gelecek

Ortak Gelecek; 
Ortak Yönetim

 AŞAĞI FIRAT GÖLÜ VE HAVZASI SINIR ÖTESİ
ORGANİZASYON ÇERÇEVESİ
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 AŞAĞI FIRAT GÖLÜ VE HAVZASI YÖNETİM ÇERÇEVESİ

HAVZA ÖLÇEĞİ
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-Valilikler
-Büyükşehir Belediyeleri
-İl ve İlçe Belediyeleri
-Üniversiteler
-GAP
-Kalkınma Ajansları
-DSİ

-Vizyon geliştirme
-Strateji, Planlama ve Operasyon 
prensiplerinin belirlenmesi
-Yenilikçi yaklaşımların yaratılması
-İşbirliği model ve yöntemlerinin kurulması
-Ortak projelerin geliştirilmesi

-Pilot proje alanlarının saptanması
-Yerel forumların oluşturulması
-İşleyişin belirlenmesi
-Kriter ve öncliklerin belirenmesi
-Strateji ve işbirliği yöntemlerinin  önerilmesi

-Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi
-Önerilerin tartışılması
-Uygulama stratejilerinin belediye  ve
yatırımcılarla tartışılması
-Plan uygulaması için klavu oluşturulması

-Konsept planının tartışılması
-Planın son tartışmalara göre düzenlenmesi
-Yerel kapasitenin geliştirilmesi
-Eğitim, proje geliştirme ve kapasite geliştirme
programlarının önerilmesi

Genel Öneriler
-Parametreler
-Prensipler
-Proje Belirleme
-Öncelikler
-Ortak payda

Genel Kurul Danışma Kurulu

Toplantılar

Proje Karar Kurulları Yerel Forumlar

Toplantılar

Proje Karar Kurulları Yerel Forumlar

Toplantılar Toplantılar

Vizyon Yöntemi
-Vizon
-Amaçlar
-Hedefler
-Öncelikler

Problem Tanımlama
-Tartışma
-İlgi
-Problemler

Plan
-Konsept Plan
-Plan Kararları

Program
-Uygulama 
Programı
-Eylem  Planı
-Organizasyon 
Şeması
-Uygulama Klavuzu 

Araştırma
-Bilgi Toplama
-Analiz
-Problem çözme
-Fizibilite

Plan
-Amaçlar
-Hedefler
-Öneriler
-Ön proje

Geliştirme
-Uygulama 
Stratejileri
-Konsept plan 
kuralları
-Planlama 
Aşamaları
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HAVZA YÖNETİM AŞAMALARI

HAVZA 
YÖNETİM 
SİSTEMİ

ORGANİZASYON
ve
ROLLER

Anahtar Kavramlar
 • Siyasi irade ve havza yönetim sistemi

 • Hukuk ve politika

 • Havza yönetim çerçevesi

 • Uluslararası anlaşmalar

Öneriler
 • Merkezi yönetim, yerel yönetimler ile sivil örgüt yöneticilerinin iradeleri, 

üst düzey kararlar ve su kullanıcıları ile diyaloglar havza yönetim sisteminin 
belirlenmesi için önemlidir.

 • Politik isteğin olması, havza yönetim için istikrarlı kamu kurumlarının, 
inansa düzenlemenin, kanun ve politikaları olması anlamına gelir.

 • Havza yönetimi uluslararası su politikları yasaları ve anlaşmalarla 
yönetilir.

Uluslararası ve ulusal havza yönetim yaklaşımları incelenerek, Fırat Havzasına 
özgü yönetim modeli önerilmelidir. 

Havza yönetim modeli;

 • Havza ölçeğinde Kalkınma ve Planlama

 • Entegre Havza Yönetimi ve Yaklaşımı (IWRM)

 • AB Entegre Havza Yönetimi

 • Su Çerçeve Direktii (Water Framework Directive)

yaklaşımlarının temel ilkelerini de kapsamalıdır.

Havza organizasyonları 3 farklı çerçeve içinde ele alınmalıdır. Çerçeveler; uygun 
koşullar sunan çevre, kurumsal anlaşmalar (roller ve sorumluluklar) ve yönetim 
mekanizması çerçeveleri olmalıdır.

Anahtar Kavramlar
 • Havza organizasyonlarının türü

 • Havza organizasyonlarının görevi

 • Yönetimsel organların tamamlayıcı rolleri

Öneriler
Havza organizasyonlarının temel prensibi havza yönetiminde ‘lider ses’ 
olmaktır.

 • Havza organizasyonlarının 3 temel fonksiyonu vardır.

 • Gözlemleme, Araştırma, Koordinasyon ve Düzenleme

 • Planlama ve Finansman

 • Geliştirme ve Yönetim

Havzadaki ortak değerlerin korunması için ortak yönetim kurulmalıdır.

Yönetimler arası işbirliği dikeyde (farklı yönetim seviyeleri arasında) ya da 
yatayda (su kullanıcıları ve etki grupları arasında) olabilir. Yatay entegrasyonda 
önemli olan su üzerinde etkili olan, inans, planlama, sağlık, ulaşım, eğlence ile 
ilgili yönetimleri bir araya getirmektir.

1 2 FİNANSMAN KATILIM ve
PAYDAŞLARIN
TANIMLANMASI

Anahtar Kavramlar
 • Sermayenin durumu

 • Gelir kaynakları

 • Sınır ötesi havzaların inansmanı

 • Suyun ekonomisi

 • Potansiyel sektörlerin araştırılması

 • Finansal risklerin yönetimi

Öneriler
Havza yönetim sistemlerinin yeterli, güvenilir ve sürdürülebilir inansmana 
ihtiyaçları vardır. Finansman 3 temel fonksiyonu destekler:

 • Kaynağın yönetimi

 • Altyapının geliştirilmesi ve sürdürülmesi

 • Havza organizasyonunun işletilmesi

Anahtar Kavramlar

 • Paydaşları tanımlamak

 • Paydaş katılımını sağlamak

 • Paydaş danışma kurulu

 • Ülkesel sorumluluklar ve geniş ortaklıklar

 • Yetkilerin tanımlanması

Öneriler
 • Paydaşların havza yönetiminde temsil edilmesini sağlamak.

 • Bilgi, danışma, katılım ve yetkilendirmeyi ayırt etmek.

 • Herkesi bilgilendirmek ve az kişiyi kapsamak arasındaki dengeyi 
dikkatlice kurmak.

 • Yönetimin katılımın gerçek katılımı önlememesini sağlamak.

 • Katılımın şefaf olmasını sağlamak.

 • Toplumun katılımını sağlayıp sürdürerek havza eylem planlarının 
yapılmasını desteklemek.

 • Katılımcı paydaşlar için yeterli inansmanın sağlamak.

 • Yerel eylem planı, su örgütleri ve havza organizasyonları yöneticileri 
arasında iletişimi sağlamak.

 • Oy konusunda dezavantajlı grupların katılım oranları arttırmak.

Havzanın, paydaşlar arasında geliştirilecek ortaklıklara, yaratılacak yeni ağlara, 
şefaf ve anlamlı dayanışma ve katılımlara ihtiyacı vardır. Havza Yönetimi 
mekanizması, kamu, özel sektör yatırımcıları, sivil toplum kuruluşları ve devlet 
kurumları arasında işbirliği ile sağlanacaktır.

3 4
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STRATEJİK
ÖNCELİKLERİ
BELİRLENMESİ

EYLEM 
PLANI

Anahtar Kavramlar 
 • Havza ekonomisini geliştirmek

 • Havzası içindeki mevcut gelişim trendleri, fırsat ve sonuçları belirlemek

 • Sorunları tanımlama

 • Öncelikleri belirleme

 • Modeller ve karar destekleyici araçlar

 • Yönetimsel araçları tanımlama

 • Riskleri tayin etmek

 • Mevzuat birliği sağlamak

Öneriler
 • Koruma Planının yanı sıra ‘Kalkınma Planı’da hazırlanmalıdır.

 • Kalkınma Planı, sadece göl değil havza tamamını kapsayacak biçimde, 
sektörel bütünlük içinde ele alınmalıdır.

 • Stratejik planlama, havza yönetiminde uzun erimli amaçların 
belirlenmesini içerir.

 • Strateji geliştirilirken anahtar konular; öncelikler, yönetim eylemleri, ücret 
ve yararlar ile risk değerlendirilmedir.

 • Stratejik havza planlama havza seviyesi eylemleri bölgesel ve ulusal 
gelişme hedeleri, politikaları ve planlama süreçleriyle bağlar.

 • Stratejik plan, yeni bilgiler almak ve koşullara göre değişecek şekilde 
esnek olmalıdır.

Havza yönetimi stratejileri, havza kaynakları yönetimi için uzun dönemli hedeleri 

ve amaçları ve bunların uygulama şekillerini ortaya koyar. Stratejiler 10-20 yıllık 

süreçleri kapsar. Havza yönetimi için bütüncül yönlendirmeleri yapar ve 3-6 yıl 

havza planı ya da uygulama planı temelini oluştururlar. Genellikle planlar tahmin 

edilemeyen olaylar ya da politik öncelikler sebebi ile planlananın dışına çıkabilirler. 

Bu durumda, plana bazı esneklikler koymak gereklidir.

Anahtar Kavramlar
 • Havzanın yönetim sürecini güçlendirmek

 • Havzanın anayasasını ortaya koymak

 • Havza eylem planını geliştirmek

 • Havza eylem planını uygulamak

 • Kurumlar arasında güç birliği kurmak

Öneriler
 • Uzun dönem stratejilerini uygulamak için, kısa dönem (3 ile 6 yıl) hedef 

ve eylemleri tanımlar.

 • Uygulanması gereken kaynakları ve gelir kaynaklarını detaylandırır.

 • Eylemin koordinasyonunu detaylandırır.

 • Mevcut yasalar çerçevesince düzenlemelerin nasıl uygulanacağını belirler.

 • Maliyet paydaşım araçlarını tanımlar.

 • Yönetimsel sonuçlarının katılımcılara nasıl aktarılacağını detaylandırır.

Havza Kalkınmasında stratejik önceliklerinin belirlenmesinin ardından, 

stratejilerin uygulamaya geçirilmesi için Havza Eylem Planı hazırlanmalıdır. Eylem 

Planı, havzanın ekonomik, sosyal, çevresel fırsatlarının uygulamaya yönelik 

eylemlere dönüştürülmesi için öneri zamanlama ve öncelikli adımları tanımlar. 

Havza Eylem Planı, temel ekonomik, sosyal, çevresel göstergelerin yanı sıra ulusal 

havza politikaları, koruma süreçleri ve kurumlar arası sorumluluk paylaşımını da 

dikkate almalıdır.

Eylem Planı uygulamaya ve yönetime ilişkin sorumlulukların, hedelerin, 

aktivitelerin, metodolojilerin, maliyet ve koordinasyon gereksinimlerinin 

tanımlarını içermelidir. Strateji uygulama yaklaşımları üzerinde ortak bir çözüme 

varılması için havza paydaşları, inansmanları ve diğer kurumlarla geniş danışma 

ortamları hazırlanmalı ayrıca bütün grupların rol ve sorumluluklarını belirlemek 

için yerel, ulusal ve bölgesel ölçeklerde planlar gözden geçirilmelidir.

5 6 KALKINMA
STRATEJİLERİ

MEKANSAL
GELİŞİM
ÇERÇEVESİ

Anahtar Kavramlar
 • Her ölçekte kalkınma

 • Ekonomik ve çevresel yaklaşımlar

 • Sürdürülebilir kalkınma

 • Havza planlaması ve yönetimi 

 • Çevresel etki değerlendirmesi

 • Stratejik çevresel değerlendirme 

Öneriler
 • Kalkınma amaçlı havza ölçeğinde ortak bir vizyon oluşturulabilir,

 • Havza alanlarının bütüncül yaklaşımla korunması ve kalkınması için konulan 
hedelere ulaşmakta kullanılacak stratejiler belirlenebilir,

 • Bu alanların, korunması, geliştirilmesi ve bunların sosyal ve ekonomik 
hayata yansımaları daha iyi koordine edilebilir,

 • Görev sorumluluk alanlarının belirlenebilir,

 • Karar verme sürecinde su kaynakları ve arazi kullanımı arasındaki ilişki 
tanımlanabilir,

 • Paydaş katılımları sağlanabilir.

Anahtar Kavramlar
 • Bölgesel ve Havza Bazında Kümelenme

 • Stratejik Koridorlar ve Odaklar

 • Kıyı Kenarı Gelişimi

 • Ulaşım

 • Suya Erişim

Öneriler
 • Havza mekansal gelişim stratejileri sınırlar ötesi bütüncül bir yaklaşımı 

ortaya koyar.

 • Sektörel kümelenme ve mekansal gelişme ilişkisi entegre edilmelidir.

 • Havza ölçeğinde sınır ötesi yeni koridor ve odak gelişim stratejileri yeni 

mekansal

7 8
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HAVZA BİLGİ
SİSTEMİ

STRATEJİK
İLETİŞİM
PLANI

Anahtar Kavramlar
 • İşbirlikçi havza bilgi sistemi organizasyonu

 • Teknik yönler ve pratik uygulama

 • Gözlemleme ve değerlendirme

Öneriler
 • İnteraktif, erişilebilir, maliyeti karşılanabilir, uygun ve eşit havza 

bilgilendirme sistemini sağlar.

 • Havzadaki kapsamlı iziksel, biyolojik, sosyal ve ekonomik veri ve bilgileri 

toplamak ve organize etmek gereklidir.

 • Verilerin havza yönetim stratejisi ve eylem planıyla ilişik olduğuna emin olur.

 • Paydaşların ihtiyaç duydukları verilerin erişilebilir ve kullanılabilir 

olduğundan emin olur.

 • Havza kaynaklarının güncel hallerini sunmak ve değişimleri gözlemlemek 

için coğrai bilgi sistemini ve benzer araçları kullanır.

 • Yerel, bölge ve ülke ölçeğinden ve kamusal, özel ve sivil toplum 

kuruluşlarından bilgiler koordine edilmelidir.

Anahtar Kavramlar
 • Bilinçlendirme

 • Eğitim

 • İletişim araçları

 • Geri bildirim ve öğrenim

 • Kapasite geliştirme

 • İzleme ve değerlendirme

 • Kurumlar arasında stratejik iletişimin güçlendirilmesi

Öneriler
 • İyi iletişim havza yönetimi sahipliğini artırır.

 • Toplum bilinçlendirme çalışmaları ve eğitim programları havza yönetimini 

destekler.

 • Kapasite geliştirme programları, halkın bilinçlenmesi ve yerel ekonomilerin 

gelişimini sağlayacaktır.

 • Aktiviteler ve sonuçlarının kapsamlı gözlemlenmesi gereklidir.

9 10
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3. BÖLÜM  PLANLAMA VE TASARIM İLKELERİ
& ÖRNEK PROJELER
Dolaşım Sistemi

Kütle İlişkileri

Yeni İskeleler

Cephe Oranları
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İç Mekan
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Üst ölçek:

DOLAŞIM SİSTEMİ
Gözlemler:

 • Fırat üzerinde mevcut ulaşım araçlarının sayısı, bir 

içme suyu havzası için tehlikeli olabilecek derecede 

fazladır. 

 • Mevcut turizm yaklaşımı, su üzeri turları olduğu için, 

turizm kapasitesi arttıkça  sudaki araç sayısı daha da 

artacaktır. 

 • Nehir üzerindeki mevcut iskeleler az sayıda olduğu 

için, turistik gezilerde çoğunlukla su üzerinde vakit 

geçirilmekte, köylere ziyaret mümkün olmamaktadır.

 • Zeugma ve Halfeti gibi belirli birkaç odak 

noktası dışında karaya çıkılamadığı ve karada vakit 

geçirilemediği için turistik ziyaret süresi çoğunlukla 1 

günle sınırlı kalmaktadır. 

01
Öneriler:

 • Mevcut tekne turlarının güzergahları 

ortaklaştırılarak tekne sayıları azaltılabilir.  

 • Tekne turlarının, kıyı köylerine ziyaretleri 

sağlanarak hop on-hop of sistemi ile işletilebilir. 

Sistemde, gün veya hafta boyunca geçerli olan 

biletlerden satın alan ziyaretçiler, günün herhangi bir 

saatinde istedikleri iskeleden tekneye binip istediği 

iskelede inebilir, indiği noktada istediği kadar vakit 

geçirdikten sonra bir sonraki tekne saatine göre 

tenkeye tekrar binerek başka bir iskeleye gidebilir. 

 • Ziyaretçiler karaya çıktıkları yerlerde belirli 

rotalarda gezerek saatlerce, günlerce Fırat’ın kıyıları 

dışındaki güzelliklerini de keşfetmeye zaman bulurlar.

 • Rotaların merkezileştirilmesi, ufak tekne sayısını 

azaltarak daha yüksek yolcu kapasiteli, fakat çok 

daha az sayıda teknelerin, vapur gibi, belirli saatlerde 

belirli iskelelere uğrayarak sürekli ring yapmasına 

olanak verecektir.

İmaj 1. Önerilen su üzeri ve kara dolaşım sistemi. Gri noktalar üzerinde 

çalışılan odak noktalarını temsil etmektedir. Odak noktalarını çevreleyen 

ringler, topografyaya uyumlu oluşturulan dış gezi yolu hatlarını gösterir; 

bu ringlerin içinde istediği kadar vakit geçiren ziyaretçiler istedikleri zaman 

su üzerinde sürekli bir odak noktasından diğerine yol alan teknelere binip 

diğer bir noktaya gidebilirler. 

ODAK NOKTALARI

BELKIS

ZEUGMA

KESKİNCE

AŞAĞIÇARDAK

DORUCAK

ERENKÖY

GÜMÜŞGÜN

ÇEKEM

HALFETİ

RUMKALE

KALE SAVAŞAN

ODAK NOKTALARI ETRAFINDAKI RİNGLER

ÖNERİLEN MERKEZİ SU ÜSTÜ TEKNE ROTASI

Gözlemler:

 • Yeni kıyı köyü odaklarının canlandırılması ile birlikte 

yeni iskele ihtiyacı oluşacaktır.

 • Mevcut ve öneri iskelelerin çoğu şu an Gaziantep 

tarafında bulunmakta, Şanlıurfa tarafında yalnız 

Halfeti’de karaya çıkılabilmektedir. 

Öneriler:

 • Mevcut iskele sayısı, her iki kıyıda eşit olacak şekilde 

arttırılmalıdır.

 • Yapılacak yeni iskelelerin rüzgar yönü ve hızına 

uygun bir şekilde yerleştirilmesi, yeni teknelere uygun 

olarak boyutlandırılması gerekir.

Üst ölçek:

YENİ İSKELELER02

İmaj 2. Mevcut iskele sayısı, kara turizmi potansiyeline göre oldukça 

azdır. Turuncu noktalar mevcut iskele noktalarını, griler ise odak 

noktalarını, dolayısıyla yeni iskele gereksinimi duyulacak yerleri temsil 

etmektedir.

YENİ İSKELE İÇİN POTANSİYEL NOKTALAR

MEVCUT İSKELE NOKTALARI



63 62 

03 Üst ölçek:

ARAÇ ULAŞIMI
Gözlemler:

 • Karada bulunan odak noktalarının turizm 

kapasitesinin arttırılması ile köylere/kıyıya araç ulaşımı 

ihtiyacı artacaktır. 

 • Araç traiğinin doğal ve tarihi dokuya zarar 

vermemesi için belirli kurallara bağlı olarak kurgulanması 

gereklidir.

Öneriler:

 • Odak noktası olarak canlandırılması önerilen 

köylerin çoğuna araç yolu ile ulaşılabilmektedir, fakat 

bu yollar arazi araçları dışındaki vasıtalarla geçmek için 

çok elverişli değildir. Kıyı köylerinde yaşanan dönüşümle 

birlikte, bu yolların da altyapısal olarak iyileştirilmesi 

gereklidir.

 • Köylerin arka taralarından geçmekte olan yolların, 

köylerin doğal dokusuna zarar vermemesi için kontrollü 

araç geçişi sağlanmalıdır.

 • Doğanın ve Fırat’ın orijinal dokusunu deneyimlemek 

amacıyla köylere gelen ziyaretçilerin ulaşımı, bisiklet, 

haif arabalar (buggy), traktör kasası, at, eşek gibi haif 

ve mekana özgü olmalıdır. 

 • Köye gelen bireysel vasıta veya turistik otobüslerin 

bırakılması için köy girişinde, kıyıdan görünmeyecek 

şekilde bir araç durağı yapılması önerilmektedir. Bu 

duraklar, gizlenmek için köylerin çoğunda olduğu görülen 

tepelerin arkalarına yerleştirilebilir.

İmaj 3. Araç dolaşım sistemi önerisi. Mevcut kara yolunun altyapısı 

iyileştirilmeli, araçların köylere ulaşımı ise kısıtlı ve kontrollü 

tutulmalıdır. 

ODAK NOKTALARI

ARAÇLARIN BIRAKILMASI GEREKEN NOKTALAR

ODAK NOKTALARI ETRAFINDAKI RİNGLER

MEVCUT KARA YOLLARI

İmaj 5. Kasaba Köyü iskelesi. Bazı tekne turları bu iskeleden başlamakta, tur otobüsleri kıyıya kadar gelmektedir. Ortaya çıkan mekansal 

düzensizliği ortadan kaldırmak için, yeni düzende tüm araçların anayol ile köy ringi kesişiminde bırakılması önerilmektedir.

İmaj 4. Köylerdeki ulaşım şeması, yakın plan. Motorlu taşıtlar köylerin arka tarafında gölgelikli duraklara bırakılır ve ziyaretçiler buradan traktör 

kasası, haif arabalar (buggy), bisiklet, at, eşek gibi tarihi dokuyu bozmayacak vasıtalarla köye getirilir. Köyün etrafındaki ringde ve iç yollarda 

yalnızca bu vasıtalar kullanılır. Ziyaretçiler köyden ayrılacakları zaman tekrar bu durağa gelip kendi araçlarına veya otobüslerine binebilirler.

İmaj 6. Köylülerin kendi ulaşım yöntemleri deneyimlenmeli ve kullanılmalıdır.

YÜRÜYÜŞ YOLLARI

ARAÇLARIN 
BIRAKILMASI 

GEREKEN NOKTA

ODAK NOKTALARI 
ETRAFINDAKI RİNGLER

MEVCUT KARA YOLLARI
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Gözlemler:

 • Su hizasının yükselmesi ile terk edilen köylerde 

bulunan boş yapılar, önerilen deneyim turizminin 

başarılı olması için iyi korunmalı ve değerlendirilmelidir

 • İnsanların farklı şehirlerden veya ülkelerden Fırat’a 

gelmesinin en büyük sebebi, tarihi yapıların içinde 

konaklamak ve orijinal dokusunu koruyan mekanlarda 

vakit geçirmek isteğidir. Bu nedenle yeni yapılar inşa 

etmeden önce, halihazırda kullanılmayan ve herhangi 

bir restorasyon ve bakım çalışması yapılmazsa zaman 

içinde tamamen çürüyecek/çökecek olan yapıların 

dönüştürülmesi gerekmektedir.

04 Kütlesel ölçek:

TARİHSEL DÖNÜŞÜM

İmaj 8. Terk edilmiş köyler farklı fonksiyonların karışık kullanılacağı şekidle yeniden işlevlendirilmelidir.

Öneriler:

 • Bahsedilen restorasyon ve rehabilitasyon işleri, 

hem önerilmekte olan turizm senaryolarının 

işlemesi hem de tarihi orijinal yapıların korunması 

açısından önemlidir. Fakat bu iyileştirme ve 

yeniden işlevlendirme esnasında yapıların rölöve ve 

restitüsyon işlerinin hassas bir şekilde, konunun 

uzmanlarınca yapılması çok önemlidir. 

 • Yapıların orijinal olan kısımlarının uygun teknik 

ve malzemelerle tamir edilmesi, restitüsyon 

araştırmaları ile niteliksiz olan sonradan yapılmış 

eklemelerin çıkarılması gerekir.

 • Yeniden işlevlendirilecek yapıların restorasyonu 

için belirli sınırlamalar getirilmelidir; örneğin bir 

mevcut yapı belirli kapasitede bir butik otele 

dönüştürüleceği zaman belirli altyapısal gereksinime 

ihtiyaç duyulacaktır. Bu gereksinimlerin giderilmesi 

esnasında restore edilen binayı ve komşu yapıları 

tahrip etmeyecek şekilde önlemler alınmalıdır. 

05
Gözlemler:

 • Mevcut yapı stoğu yeniden değerlendirilse de, 

kapasitenin yetmediği noktalarda veya tarihi yapıların 

dokuya zarar vermeden restore edilemeyeceği 

durumlarda yeni yapıların eklenmesi ihtimali söz 

konusudur.

 • Fırat Havzası için kıyı yapılaşma planı ve/veya detaylı 

bir tasarım rehberi bulunmadığı için, Halfeti’deki otel 

gibi görsel dengeyi bozan ve alanın tarihi değerine zarar 

veren yapılaşmaların çoğalması ihtimali mevcuttur. Bu 

tür yapıların çoğalması, ziyaretçileri Fırat’a çeken orijinal 

dokunun zarar görmesi ve bölgenin cazibesini zaman 

içinde yitirmesi tehlikesi yaratmaktadır.

Öneriler:

 • Yeni yapıların orijinal dokuya uyum sağlayabilmesi 

amacıyla, mevcut yapılaşmayı baz alarak geliştirilmiş bir 

dizi tasarım kuralı önerilmelidir. 

 • Bu kurallardan en önemlisi kütlesel ölçek 

ilişkileridir. 

 • Mevcut kütlelerin boyutları ve oranları incelenerek 

bazı kütlesel oranlar çıkarılmalı ve yeni yapıların da bu 

ölçüleri takip etmesi teşvik edilmelidir.

 • Bu çalışma için alanda detaylı bir belgeleme 

çalışması yapılmalıdır.

Kütlesel ölçek:

KÜTLE ORANLARI

İmaj 9. Halfeti’nin orijinal dokusu ile 2014 yılında yapımına başlanmış otel binasının kütle oranları arasındaki karşıtlık

İmaj 10. Mevcut yapıların benzer oranlarda tekrar ederek bir araya gelmesi ile oluşan organik sistem.
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06 Kütlesel ölçek:

KÜTLE İLİŞKİLERİ

İmaj 11. Dorucak Köyü planı (koyu griler mevcut binalar). Yeni yapıların da mevcut yapı kurgusuna uyumlu olarak organik bir yerleşime sahip olması gerekir.

Gözlemler:

 • Yeni yapıların ölçeklerini kontrol altına almak 

için yapılacak inceleme çalışması tek başına yeterli 

olmayacaktır. 

 • Eklenecek kütleler mevcut dokuya uygun olmayan 

biçimde inşa edildiğinde, köy mekanının dokusu 

kaybolabilir.

Öneriler:

 • Yeni kütlelerin aynı zamanda birbiriyle olan 

ilişkisinin de mevcut kurgu incelenerek düzenlenmesi 

gerekir. 

 • Köylerde organik bir sokak ve yapı ilişkisi 

düzeni bulunmaktadır, bu düzen zaman içinde 

orada yaşayanların sosyal alışkanlıklarına, iklimsel 

koşulların getirdiği ihtiyaçlara göre şekillenmiştir. 

 • Bu nedenle alanda yapılacak olan detaylı çalışmalar, 

yeni yapılaşmaların uyması gereken kütle ve sokak 

ilişkilerini ortaya koymalıdır.

07 Kütlesel ölçek:

CEPHE ORANLARI
Öneriler:

 • Orijinal cephe ve açıklık oranları belgelenerek 

pencere, kapı ve diğer cephe elemanlarının oranları, 

ölçüleri, birbirleriyle ilişkileri, malzemeleri incelenmelidir. 

 • Pencere oranları, yerleri, havalandırma açıklıkları ve 

eyvanların binaların iklimsel performansına etkisi sonraki 

maddelerde açıklanmıştır. 

İmaj 12. Orijinal cephelerin pencere, eyvan ve havalandırma açıklıkları belirli oranlara sahiptir. Bu oranların korunması ve tekrarı, hem görsel, hem de 

binaların enerji verimli bir şekilde konforlu olması açısından önemlidir.

Gözlemler:

 • Yeni yapıların kütle oran, ölçek ve ilişkileri, mevcut 

dokuya ve bölgenin kendi cephe yapısına uyumlu 

olmalıdır.

 • Bu konuda herhangi bir tasarım kodu, kontrol 

olmaması, tarihi dokuyla uyumsuz PVC doğramalara, 

iklimsel performansı düşük büyük cam cephelere yol 

açabilir.
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İmaj 13. Dam yaşamı. Damlar, uzun süreli ziyaretçiler tarafından sosyalleşmek ve serinlemek amacıyla, kısa süreli ziyaretçiler 

tarafından ise seyir terası, yemek pişirme atölyeleri, workshop alanı olarak kullanılabilir. 

08 Kütlesel ölçek:

ÇATI FORMLARI
Gözlemler:

 • Arazi ziyaretleri sırasında en dikkat çekici kütlesel 

tespitlerden biri, mevcut yapıların tümünün teras çatılı 

olmasıdır. 

 • Yapılan araştırmalar da “dam yaşamının” 

Gazianteplilerin hayatlarının büyük bir parçası 

olduğunu ortaya koymuştur, kendi deyişleriyle 

“hayatlarının %80’i damlarda geçmektedir”.

Öneriler:

 • Fırat Havzası hem yapısal, hem kültürel olarak 

korunmalıdır ve bölgeye gelen ziyaretçiler, 

bozulmamış bir Fırat kültürü deneyimleme şansına 

sahip olmalıdır. Bu nedenle yeni yapılarda da üzerinde 

yürünebilir teras çatı kullanımı devam ettirilmelidir. 

 • Teras çatılar (damlar), köylerde konaklayacak 

ziyaretçiler tarafından Gaziantep ve Şanlıurfalılar gibi 

serinlemek ve sosyalleşmek amacıyla kullanılabilir. 

Kısa süreli ziyaretçiler için ise nehre farklı kotlardan 

bakan iyi seyir terasları olarak işlev görmektedir. 

 • Ayrıca teraslar, salça yapımı, tarhana kurutma 

gibi yörede damların orijinal kullanımında da yer alan 

faaliyetlerin ziyaretçilere workshop olarak öğretilmesi 

için uygun mekanlardır.

09 Kütlesel ölçek:

ARAZİYE YERLEŞİM
Öneriler:

 • Bu bağlamda, yeni yapıların da araziye benzer 

şekillerde yerleşmeleri, yüksek hacimli hafriyata, 

dolguya, oturum kotlarında düzleme yapıp görünür 

yüksek istinat duvarları çıkarmaya izin verilmemelidir. 

İmaj 15. Savaşan Köyünde, araziye farklı kotlarda yerleşen yapıların yarattığı estetik ve süreklilik.

İmaj 14. Arazi eğimine yerleşim örnekleri. İlk iki çizimdeki örneğe teras, avlu gibi ara kotları kullanan yöreye özgü mekanları kaybettirdiği için izin 

verilmemelidir. 

Gözlemler:

 • Kıyı köylerinin hepsi, su kotundan başlayarak 

tepeleşen sert eğimler üzerine oturan yapılardan oluşur. 

Bu eğimli arazi, yapıların yerleşimini de bölgeye özgü 

bir hale getirir. Kot farklarından oluşan teraslamalar, 

merdivenler, yapının farklı katlarından müstakil girişler 

yeni yapılaşmada da değerlendirilmeye alınması gereken 

tasarım öğeleridir. 

YANLIŞ YANLIŞ DOĞRU
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10 Kıyı görünümü:

YAPI YÜKSEKLİKLERİ
Gözlemler:

 • Fırat Nehri kenarındaki tüm köylerin yüksek 

tepelerden vadilerle su seviyesine inen topografyaya 

sahip oldukları, yapıların da bu eğime uyumlu bir şekilde 

konumlandığı görülmektedir. 

 • Su seviyesinden bakıldığında, yapıların üst 

noktalarının çizdiği hiza, topografya ile doğrudan 

ilişkilidir. 

 • Bu durum, orijinal yapılaşmadaki yapı yükseklikleri 

aşağı yukarı aynı olduğu için kendiliğinden oluşmuştur. 

Hem su kotundan bakıldığında göze batan bir silüet 

oluşmaz, hem de tüm yapılar manzaradan eşit miktarda 

faydalanabilir.

Öneriler:

 • Yeni yapılar inşa edildiği zaman, bina yüksekliğini 

arttırmak isteyen yatırımcılar olacaktır. Silüeti korumak 

adına, mevcut düzenlemeyi dikkate alarak bir yükseklik 

kodu geliştirmek gerekir. Aşağıdaki imajda tarif edilen 

bu kod, su kotunu ve topografyayı baz alır ve hem su 

kotundan bakıldığı zaman görünen silüeti, hem de bütün 

yapıların manzara hakkını korur. 
İmaj 16. Kamışlı doğal silüeti ve topografyaya yerleşim.

İmaj 17. Savaşan Köyü doğal silüeti ve topografyaya yerleşim.

İmaj 18. Her binanın h
max

’ı belirtilse dahi, kıyı görünüm hattı uyarınca tepedeki yapıların giderek küçülmesi, ve en yüksek 

noktalarda seyir terasları dışında herhangi bir yapılaşmanın olmaması gerekir.

11 Kıyı görünümü:

İSKELE TASARIMLARI
Gözlemler:

 • Mevcut iskeleler derme çatma görünmektedir ve 

ne yapısal olarak, ne de malzeme kullanımı açısından 

tarihi dokuya uyumlu değildir. 

 • Yeni yapılacak iskeleler için ise önceden bir tasarım 

kodu oluşturulmalıdır. 

Öneriler:

 • Hem inşaası önerilen yeni iskelelerin tasarımı hem 

de mevcut olanların değiştirilmesi için daha modern 

sisteme sahip, malzeme paleti diğer yapılarınkine 

uyumlu tanımlanmış iskeleler tarilenmelidir.  

 • Su üzerindeki dolaşım şu anki gibi münferitten 

ziyade daha toplu taşıma mantığı ile yapılacaksa bu 

daha büyük tekneler kullanılacağı anlamına gelir. Bu 

durumda iskelelerin sisteminin bu teknelere uygun 

olması gerekir. İmaj 20. Belkıs İskelesi. Metal strüktür üzerine 

ahşap zemin ve iki farklı malzemeden yapılmış 

iki dubadan oluşmaktadır.

İmaj 19. Rumkale İskelesi. Metal strüktür 

üzerine ahşap zemin, ve lastik tekerleklerden 

yapılmıştır.

İmaj 21. Önerilecek iskelelerin bir sistem, tasarım ve malzeme birliği olmalıdır. Doğal alanlarda, doğal malzemelerle yapılmış, basit ve 

işlevsel iskeleler yer almalıdır (solda). Halfeti gibi yoğun turizm faaliyetinin olduğu bölgelerde ise yeme içme a birimlerini de içeren 

tasarımlar yer alabilir (sağda).
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12 Kıyı görünümü:

YÜZÜLEBİLİR ALANLAR
Gözlemler:

 • Fırat Nehri genel olarak zemin yapısı ve tatlı su 

olması nedeniyle yüzmenin tehlikeli olduğu bir nehirdir. 

Fakat aynı zamanda özellikle yaz aylarında bütün 

havzanın serinlemek için akın ettiği, günübirlik veya 

uzun süreli, binlerce kişinin ziyaret ettiği bir yerdir. 

 • Yeni düzenlemelerle hem ziyaretçi kapasitesinin 

artması, hem de bölgedeki otellerin çoğalması ile 

yüzülebilir alanlara olan ihtiyaç daha da artacaktır. 

 • Nehir üzerinde güvenli yüzülebilir alanlar 

tasarlanabilir. Bu havuzların ortak bir tasarım diline 

sahip olması gerekir. 

Öneriler:

 • İlgili sorumlulara danışılarak, Nehir üzerinde 

yüzmenin tamamen güvenli olduğu bölgeler tespit 

edilebilir. Bu bölgelerde herkesin (özellikle günübirlik 

ziyaretçilerin) kullanacağı halk plajları yapılabilir. 

 • Yüzmenin güvenli olmadığı, fakat ziyaretçi sıklığının 

yüksek olduğu alanlarda, yine nehir üzerinde doğal 

havuzlar yapılması önerilebilir. Doğal havuzlar, nehirlerin 

içine yerleştirilen, suyu iltreleyerek doğal ekosisteme 

etki etmeyen, fakat yüzmeye elverişli durgun su yaratan 

sistemlerdir. 

İmaj 22. Nehrin içine önerilen doğal havuzlar

İmaj 23. Nehrin içine önerilen doğal havuzlar

İmaj 24. Zeugma yarımadasının kuzeyindeki koy gibi,  yüzmenin güvenli olduğu bölgeler belirlenmelidir. İmaj 25. Şu an suya girilen bölgelerde soyunma odası, duş, veya 

herhangi benzeri bir sahil altyapısı bulunmamaktadır.

13 Yapı ölçeği:

EK ELEMANLAR
Gözlemler:

 • Arazi ziyaretleri esnasında hala kullanılmakta olan 

veya görece geç terk edilmiş konutların çatılarında 

termal güneş panelleri, televizyon çanakları ve 

cephelerde klima dış üniteleri gibi tarihi dokuya 

zarar veren elemanlar bulunmaktadır. Yapılar restore 

edilerek yeniden işlevlendirildiğinde bu elemanların 

sayısı daha da artacaktır. 

Öneriler:

 • Tarihi dokunun zarar görmemesi amacıyla bu 

ek elemanların yerleştirilmesi ile tasarım kuralları 

oluşturulmalıdır. 

 • Tüm klima dış üniteleri, yapıların nehir tarafına 

değil arka tarafa bakan yüzeylerine yerleştirilmeli ve 

klima ünitesi gizleme panel/kafesleri ile gizlenmelidir 

(Bu kafeslerin renk ve desenleri için de ortak bir dil 

geliştirilmelidir). 

 • Mevcut klima üniteleri ise (muhtemelen klimalar 

daha enerji verimli olan modellerle değiştirildikten 

sonra) yine arka cephelere alınarak kafeslerle 

gizlenmelidir. 

 •  Çatılarda veya cephelerde bulunan çanakların 

tümü çatıya alınmalıdır. Çatılarda/damlarda şu an 

düşük parapetler kullanılmaktadır; hem çanaklar 

için kamulaj sağlaması, hem de güvenliği arttırması 

adına yeşillikle örtülmüş haif strüktürlü parapetler 

önerilebilir.

 • Güneş panelleri ve bitişiklerinde olan su depoları da 

benzer bir yeşil parapetle gizlenebilir. 

İmaj 26. Çatılardaki paneller, çanaklar ve cephelerdeki klima ünitelerinin yarattığı görsel kirlilik engellenmelidir (Halfeti) İmaj 27. Yeşil bir pergola ile görüntü kirliliği yaratan elamanlar gizlenebilir.

İmaj 26. Tabelaların ortak bir tasarım, malzeme ve renk paleti dili olmalıdır.
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14 Yapı ölçeği:

MALZEME KULLANIMI
Gözlemler:

 • Köylerdeki binaların çoğu kalker taşından 

yapılmıştır. Taşın kendine özgü bir rengi vardır ve 

bu renk zaman içinde daha çok sarararak toprağın 

rengine daha çok yaklaşır. Genel renk paletini ve tarihi 

dokuyu oluşturan en önemli öğelerden biri bu taşın 

kullanımıdır. 

 • Betonarme yapılar, niteliksiz olarak kabul edildiği 

ve dönüşüm esnasında yıkılmaları önerildiği için 

değerlendirilme dışı bırakılmıştır.

 • Doğramalarda çoğunlukla ahşap kullanımı 

gözlenmiştir. Çoğu binada PVC doğramalar görülmüş 

olsa da, benzer şekilde bunların da orijinalleri ile 

değiştirilmesi sağlanmalıdır. 

 • Geçici veya daha haif olması gereken alanlarda, 

prefabrik konteynırlar kullanılmaktadır. Bu durum 

hem görsel olarak uyumsuzdur, hem de konteynırların 

iklimsel performansı bölgenin sıcak mevsimlerinde 

kullanışlı değildir.

İmaj 28. Zeugma’da Roma villaları kalıntılarına giden beyaz taş yol.  Zemin kaplamalarında açık renk malzeme kullanımı ışığın 

yansımasını arttıracağı için yürüyen insanlarda göz kamaşması yaratabilir. Fakat koyu renkli malzemeler güneş ışınımını 

soğurup çevre sıcaklığını daha da arttıracağı için açık renk tercih edilir. Daha optimize bir çözüm için ise çim taşı gibi yarı 

aralıklı taşlar, sıcak iklimler için daha uygundur.

İmaj 29. Bölgedeki yapıların çoğunda kullanılan doğal taş. Taşın 

renginin doğal topografya ile uyumu dikkat çekiyor. 

Öneriler:

 • Yeni yapıların farklı seviyelerde bu malzeme 

dokusuna uyum sağlaması beklenmektedir. En çok 

tercih edilen seviye, yapıların aynı taşı kullanarak 

yığma olarak yapılmasıdır.

 • Bir alt seviye, taşın kaplama olarak kullanılmasıdır. 

 • Son seviye ise sıva/boya ile bitirilen binalarda 

yakalanması beklenen renk uyumudur. Orijinal 

dokuda taş üzeri sıva/boya olan bazı binalar 

bulunmaktadır ve bu renkler bir önceki maddede 

belirtilmiştir. Renk paletine sağdık kalmak koşuluyla, 

aş üzerine sıva/boya kullanımına izin verilebilir.

 • Sahillerde, yürüyüş yollarında, otobüs duraklarında 

yapılacak olan haif yapılar için, ahşap strüktürlü 

sistemler önerilmeli, prefabrik konteynırlar, trapez 

levhalar kesinlikle kullanılmamalıdır.

 • Mevcut durumda yoğun bir ahşap kullanımı 

olmayan bölgeye, hem bahsedilen türden strüktürler 

için, hem de bazı yerlerde iskeleler, yollar, seyir 

terasları için çeşitli kullanıma sahip ahşap seçimi 

gerekecektir. Bu amaçla yerel malzeme kullanımı 

araştırılmalıdır.

 • Malzeme dili, mobilyalarda da gözetilmelidir. 

Özellikle dış mekanlarda plastik mobilya (masa, 

sandalye, tabela vb.) kullanılmamalıdır.

« İmaj 30. Tarihi yapılarda kullanılan kalker taşı, Fırat kıyısındaki 

taş ocaklarından çıkarılmıştır. Aynı kalker taşı, yapısal olarak veya 

kaplama olarak kullanılmaya devam edilebilir.

« İmaj 31. Açık mekanlar için gölgeleme yaratma amaçlı saz kullanımı 

önerilir.

« İmaj 33. Açık veya yarı açık mekanlarda kullanılan yer kaplamaları 

açık renkli olmalı, fakat çim taşı gibi tamamen zemini kapatan değil 

bitkilerin aralıklarla çıkmasına izin veren malzemeler tercih edilmelidir.

İmaj 34. Bölgede meşe ağacının yaygın olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kaplama malzemesi olarak koyu veya açık gri meşe kullanılabilir. 

Meşe gerekli termal işlemi gördüğü zaman sıcağa ve suya dayanıklı bir hale getirilebilmektedir. İkincil olarak deck'ler için iroko veya benzeri bir dış 

mekan ağacı da önerilebilir. Son olarak sessiz yürüyüş patikaları için daha rustik bir görünüş sağlaması için 3-4 cm kalınlığında dilimlenmiş ağaç 

kütükleri zemin kaplaması olarak kullanılabilir. 

« İmaj 32. Peyzaj tasarımlarında 

öncelikle yerel bitkilerin kullanımı 

teşvik edilmelidir. İkincil tercih ise 

susuz peyzaj tasarımı veya sıcak 

mevsime dayanıklı bitki seçimi 

olmalıdır.
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İmaj 35. Gümüşgün Köyü

RGB KODU #425c1e

DOĞA PALETİ

DOĞA PALETİ

YAPI 
PALETİ

YAPI 
PALETİ

RGB KODU #ac4f36

RGB KODU #dee322

RGB KODU #bee0f5

RGB KODU #63abcd

RGB KODU #d9d9d7

RGB KODU #42423d

RGB KODU #425c1e

RGB KODU #5a941d

RGB KODU #bcc722

RGB KODU #4b8775

RGB KODU 
#f9bd2d

RGB KODU 
#5f4a41

RGB KODU 
#d58b5a

RGB KODU 
#917663

RGB KODU 
#827567

RGB KODU 
#696969

RGB KODU 
#855c33 

RGB KODU 
#a3875e

RGB KODU 
#ebe5cf

RGB KODU 
#e0c797

RGB KODU 
#cea15a

RGB KODU 
#51504b

RGB KODU 
#5f4a41

İmaj 36. Savaşan Köyü

15 Yapı ölçeği:

FIRAT’IN RENK PALETİ
Gözlemler:

 • Mevcut yapılar, doğal malzemeler, peyzaj ve su 

Fırat’a özgü bir renk paleti oluşturmaktadır. Bu palet 

görsel bütünlüğü oluşturan en önemli unsurlardan biridir. 

Öneriler:

 • Yeni yapıların, daha detaylı arazi çalışmaları 

yapılarak oluşturulacak olan Fırat’ın Renkleri Paleti’ne 

uyumlu olması beklenmelidir. Aşağıdaki örnek, şu ana 

kadar yapılan arazi ziyaretlerinde çekilen fotoğralar 

üzerinden, ikri açıklamak için verilmektedir. 

 • Yapı paleti, yeni yapılaşma için; doğa paleti ise 

graik tasarım, yönlendirmeler ve benzeri görsel kimlik 

çalışmaları için kullanılabilir.

16 Pasif iklimlendirme:

DIŞ MEKAN
Öneriler:

 • Dış mekanda açık havaya göre daha konforlu 

mekanlar ve belirli aralıklarla dinlenme noktaları 

yaratmak bir zorunluluktur. Bu sayede ziyaretçilerin 

sağlığı korunur, yaşadıkları deneyimden daha çok 

zevk almaları sağlanır ve potansiyel ziyaretçilerin 

yaş aralığı artarak çocuk ve yaşlılar için de güvenli 

imkanlar yaratılmış olunur.

 • Gölgelendirme/gölgeli alanlar yaratma önemli 

ve önceliklidir. Bu amaçla yörede geleneksel olarak 

kullanılan ahşap strüktürler üzerine sazlarla yapılmış 

örtüler kullanılabilir.

 • Bu iklimde avlu ve eyvan gibi yarı açık mekanlarda 

su kullanımı yaygındır. Avluların ortasındaki havuzlar, 

sürekli buharlaşma ile çevre sıcaklığını birkaç derece 

düşürebilir. 

 • Geleneksel olarak kullanılmıyor olsa da, su 

püskürtme yoluyla lokal serinlik yaratma yöntemi de 

belirli noktalarda uygulanabilir.

İmaj 37. Geleneksel gölgelik. Yeni yapılacak gölgeleme birimlerinde 

de bu yapının sistemini takip edilerek ahşap strüktür üzeri saz 

kullanılabilir.

İmaj 38. Yeni yapılacak gölgeleme birimlerinde ahşap veya metal 

strüktür üzeri saz kullanılabilir.

Gözlemler:

 • Fırat ve çevresinde vakit geçirilecek yerlerin 

büyük çoğunluğu açık havadadır veya açık havada 

yolculuk yapmayı gerektirir. Sıcak mevsimin bu 

kadar uzun ve yoğun geçtiği bölgelerde, özellikle 

ziyaretçilerin pek çoğunun bu duruma alışık 

olmadığı göz önünde bulundurulursa bu açık hava 

yolculukları ciddi rahatsızlıklara yol açabilir.

 • Halihazırda benzer amaçlı herhangi bir yapılaşma 

yoktur, ve bu durumun rahatsız ediciliği Zeugma 

tarafında açıkça hissedilmektedir.
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17 Pasif iklimlendirme:

İÇ MEKAN
Gözlemler:

 • Köylerdeki konutların neredeyse tamamı terk 

edilmiş olsa da, orijinal olanlarının Güneydoğu 

Aanadolu iklimine uygun olarak yapılaşmıştır.

 • Geleneksel yapılar, yörelerinin iklimsel özelliklerine 

ve yerel malzeme kaynaklarına erişilebilirliğe göre 

tasarlanır ve inşa edilirler ve pek çok akademik 

çalışma, bu yapılarda yaşamanın mekanik sistemler 

kullanarak yapay olarak iklimlendirilen binalara göre 

daha konforlu olup daha az enerji ve kaynak tükettiğini 

ortaya koymuştur.

Öneriler:

 • Yeni inşa edilecek yapıların, bu bağlamda bir dizi 

kritere saygı duyarak tasarlanması ve işletilmesi, 

çevreye duyarlı bir Fırat Havzası yaratmak için önem 

arz etmektedir. 

 • Orijinal binalar yığma taştan yapılmıştır. Doğal 

taş, ısıl geçirim katsayısı oldukça düşük ve termal 

depolama kapasitesi oldukça yüksek bir malzemedir 

ve sıcak iklimlerde iç mekanın ısınmasını önemli 

ölçüde engeller. Örneğin, Mardin’de yapılan bir 

araştırma betonarme bir yapı ile geleneksel taş bir 

binayı eşzamanlı incelediğinde, geleneksel yapıda iç 

mekan sıcaklığının 4-5°C kadar daha düşük olduğunu 

tespit etmiştir.

 • Önceki maddelerde belirtilen cephe oranlarının 

korunması, yalnızca görsel açıdan değil iklim kontrolü 

açısından da önemlidir: Sıcak iklimlerde içeri giren 

güneş miktarını kontrol etmek için daha dar açıklıklar 

tercih edilir. Benzer şekilde, pencerelerin yere yakın 

olmaması, yerden yansıyan ışınımı içeri almamak için 

tercih sebebidir. 

 • Toprağa yarı gömülü olan kütleler, iç mekandaki 

sıcaklık dalgalanmasını stabilize etmek için topraktan 

faydalanır; toprak havaya göre geç soğur ve ısınır, 

dolayısıyla toprak temaslı yüzeyler hava temaslı 

cephelere göre daha serin olacaktır. 

 • Çapraz havalandırma, doğal bir şekilde soğutma 

sağlamak için en kolay ve etkili yöntemlerden biridir. 

Cephelerde bulunan havalandırma açıklıkları, döşeme 

altlarından sürekli çapraz havalandırma sağlayarak iç 

mekanın daha serin kalmasını sağlar. Bu açıklıkların 

veya aynı işlevi görecek cephe elemanlarının yeni 

yapılarda da kullanımı tavsiye edilir.

 • Kütleleri birbirine bağlayan, eyvan adı verilen 

gölgelikli geçiş mekanları Güneydoğu Anadolu 

ikliminin önemli mimari öğelerinden biridir. Bu tarz 

yarı açık mekanlar, serin gölgede dış mekanda vakit 

geçirebilmek için konforlu alanlar sağlar.

İmaj 39 . Eyvanlar, Güneydoğu Anadolu ikliminde sık kullanılan yarı açık gölgeli serin mekanlardır.

İmaj 40. Yığma taş duvarlar, yüksek termal kütleleri ve düşük ısıl 

iletkenlik katsayıları ile iç mekanı serin tutar.

İmaj 41. Toprak, geç ısınır ve geç soğur, bu nedenle 

toprak temaslı yüzeyler sıcak mevsimlerde her 

zaman daha serindir.

İmaj 42. Çapraz havalandırma ile iç mekanlar daha 

serin tutulur.

İmaj 43. Cephelerdeki büyük saydam yüzeylerin olmaması, içeri giren 

güneş miktarını kontrol etmek açısından avantajlıdır.
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01 BİRECİK
Zeynep Enhoş
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02 ZEUGMA
Bihter Çelik, Ağacan Bahadır, Tümer Keser

Kültür Yolu
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03 BELKIS
Bilge Kobaş, Mert Cığızoğlu, Efe İlgen
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YÜRÜYÜŞ YOLLARI

SEYİR TERASLARI

Haif ve doğal malzemelerle yapılan 

yürüyüş yolları, yer yer üstü 

örtülü, yer yer çıplak strüktür ile 

vurgulanarak arazi içinde devam 

eder.
Tek bir yürüyüş platformu koyu ve 

mevcut yolları birleştirerek Belkıs 

Tepesi'nin etrafında rampalar halinde 

dönerek tepeye kadar çıkar.

ETKİNLİK ALANI
Tepenin en yüksek noktasındaki 

teraslar, özel durumlarda altyapı 

gerektirmeyen etkinliklere ev 

sahipliği yapabilir.

İSKELE VE PLATFORMLAR
Sahil boyunca konumlanmış haif 

iskele ve platformlar, suyun içine 

doğru devam eder. Bu alan ağırlıklı 

olarak yüzme alanıdır. 

KAMP ALANI
Kamp alanı, sit alanının dışında 

olduğu için altyapı inşaası kolaydır. 

Ayrıca yüzme ve su sporları için çok 

uygun olmayan sığ sulara ve arka 

taraftaki kırsal alana komşu olması, 

nedeniyle bu bölge kamp alanı ve 

diğer aktiviteler için daha uygun 

görülmüştür.

BİNİCİLİK

BİSİKLET

Kamp alanının arkasındaki kırsal 

alanda, zaman zaman arazide 

kendini kaybettiren, bazen yüksek 

noktalara çıkarak seyir imkanı 

sağlayan organik rotalarda at 

biniciliği yapılabilir. Bu aktivite 

pony'ler ile çocuklara da uygun hale 

getirilebilir.

Binicilik rotası gibi, bisiklet yolları 

da kırsal alan içinden geçer. Farklı 

deneyimler için farklı zorluk 

seviyelerinde rotalar oluşturulabilir.

SU SPORLARI
Yüksek sırtlar arası zipline, kanolar, 

kürek çekme ve benzeri aktiviteler 

bu bölgede toplanmıştır. 

İmaj 1. Halk plajı ve yüzme alanı. Haif iskele ve platformlardan suya girilebilir.

İmaj 2. Kamp alanı. Bu bölgede çadırlar, yürüyüş ve binicilik parkurları, patikalar bulunur.

İmaj 3. Su sporları merkezi. Koyun bu tarafı sit alanı dışında olduğu için spor alanlarının ihtiyaç duyabileceği yapıların inşaası daha kolay olacaktır.
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03 AŞAĞI ÇARDAK - YUKARI ÇARDAK
Damla Turan
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05 DORUCAK
Bilge Kobaş, Mert Cığızoğlu, Efe İlgen
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KAMP ALANLARI
Eski Dorucak köyünde suyun dışında 

kalan binalar ve çevresi, koyun 

çevresindeki yeşillikler kamp alanı 

olarak kullanılabilir.

YÜRÜYÜŞ 
ROTALARI
Koyun girişinden köylere doğru 

uzanan farklı yürüyüş, bisiklet ve at 

binme patikaları belirli noktalarda 

kesişerek buluşma noktaları 

oluşturur. Temel ihtiyaçlar (WC, vb) 

bu noktalarda yapılandırılır. TRAKTÖR SAFARİ
Köyler arasında traktör ile günlük 

geziler düzenlenebilir. 

TARIM TURİZMİ
Koyun devamındaki köylerde 

bulunan çiftlik/tarla sahipleri, 

dönemsel olarak tarlalarda çalışacak 

ziyaretçileri kabul edebilirler. 

Turistler ekolojik hayat deneyimi 

yaşarken çiftçiler ekstra işgücü ve 

turistik aktivitenin getirdiği yerel 

ekonomik hareketlilikten faydalanır. 

Bu organizasyon her köyün muhtarı 

tarafından düzenlenebilir.

BİSİKLET

BİNİCİLİK
Kamp alanının arkasındaki kırsal 

alanda, zaman zaman arazide 

kendini kaybettiren, bazen yüksek 

noktalara çıkarak seyir imkanı 

sağlayan organik rotalarda at 

biniciliği yapılabilir. Bu aktivite 

pony’ler ile çocuklara da uygun hale 

getirilebilir.

Binicilik rotası gibi, bisiklet yolları 

da kırsal alan içinden geçer. Farklı 

deneyimler için farklı zorluk 

seviyelerinde rotalar oluşturulabilir.

SU SPORLARI
Zipline, kano gibi bazı su sporları 

kamp alanlarının etrafında yapılabilir.
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06 GÜMÜŞGÜN-ERENKÖY
Damla Turan
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07 KAMIŞLI
Bihter Çelik, Ağacan Bahadır, Tümer Keser
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08 HALFETİ
Zeynep Enhoş
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09 RUMKALE
Hazar Arasan
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«« 

İmaj 2. Rumkale'ye giderken
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İmaj 4. Teraslardan Fırat'ı seyir İmaj 6. Rumkale'nin izleri
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İmaj 8. Höyüklerin içlerinde gezi

İmaj 7. Eski su hendeğine seyir terasları
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10 SAVAŞAN
Hazar Arasan
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««
 

«« 

İmaj 3b. Savaşan için önerilen senaryo

İmaj 3a. Savaşan için önerilen senaryo

««  İmaj 5. Kıyıdan Savaşan Köyü

««  İmaj 4. Köyün farklı hisleri

««
 

İmaj 6. Köy’ün coğrai ve mimari elemanları
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««
 

İmaj 7. Eyvan, taht gibi geleneksel mekanlar yeni tasarımda da kullanılmaya devam edilmelidir. ««
 

İmaj 8. Eyvan, taht gibi geleneksel mekanlar yeni tasarımda da 

kullanılmaya devam edilmelidir.
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««
 

«« 
İmaj 10. Yeniden işlevlendirilmiş Savaşan

İmaj 9. Doğal topografyanın ve mimari 

unsurların kullanıldığı bir pansiyon örneği

««
 

İmaj 11 ve 12. Yeniden işlevlendirilmiş Savaşan
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11 FIRAT KİMLİĞİ
Hazar Arasan, Gizem Dündar, Bihter Çelik
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Kartpostal Serisi



195 194 



197 196 

4. BÖLÜM  Su Üstünde
Yeşil İzinde

Zirve Peşinde
Köy

Zeugma
Patika

Koy
Kök

Fırat Zamanı
Fırat Kimliği

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ne
Neden
Nasıl
Nerede
Ne Zaman
Kim

EYLEM PLANI
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Amaç; Fırat’ın korunması ve bölgenin kalkınması için su, 
yeşil ve zirve temaları çerçevesinde koruma ve kalkınma 
yönetim yaklaşımı ile bütüncül bir planlama ve tasarım 
anlayışı geliştirmek.

Koruma ve Kalkınma;

Fırat Korunmalı, 
Bölge Kalkınmalı

Su Üstünde; 
Fırat Korunmalı

Ne Hazırlanmalı ?

Neden Hazırlanmalı ? 

Nasıl Hazırlanmalı?

Kim İçin Hazırlanmalı?

Su Yönetim Planı;
Köy Yaşam Rehberi; 
Tasarım Rehberi; 

Su kirliliği ve kıyı görsel kirliliği azaltmak, boş köyleri yeniden yaşama katılmasını sağlamak ve Fırat’ı 
kent yaşamı ile bütünleştirmek için kıyı yönetim planı ve tasarım ilkeleri hazırlanmalı.

Fırat’ın içme suyu özelliği de dikkate alınarak suyun ve kıyının doğa ve tarihsel değerleri ile uyumlu, 
ekonomik ve ekolojik denge içinde kullanılarak Fırat korumak ve kalkındırmak için hazırlanmalı.

Yönetim planı ve tasarım ilkeleri uzmanlar ve tasarımcılarla birlikte, Fırat kıyısında 
yaşayanlar ve esnaf ile birlikte hazırlanmalı.

Fırat kıyısında yaşayanlar ile kamu yönetimi ve proje geliştirme ekibine yardımcı olmak 
üzere hazırlanmalı.

Suyun korunması ve kullanımı 
temel ilkeleri yer almalı.

Fırat kıyısındaki boş köylerin yeniden yaşaması için 
senaryo geliştirilmesi ve kullanımlar ilkeleri yer almalı.

Temel tasarım ilkeleri ve kodları ile 
yapı malzemelerini kapsamalı.

01
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Yeşil İzinde; 
Deneyimi Paylaşmalı

Ne Hazırlanmalı ?

Neden Hazırlanmalı ? 

Nasıl Hazırlanmalı?

Kim İçin Hazırlanmalı?

Kırsal Kalkınma Strateji Planı;
Yeşil İz Senaryosu; 
Örnek Köy Tasarım Rehberi; 

Fırat havzası içinde yer alan köylerin ekonomik kalkınmasını sağlamak üzere tarım ve turizm odaklı kır kalkınma 
strateji planı hazırlanmalı, kır yaşamı deneyiminin turizm ile bütünleşmesi için ‘yeşil iz’  senaryosu yazılmalı ve ‘örnek 
köy’ tasarlanmalı. 

Fırat havzasındaki köyleri canlandırmak, alternatif turizm rotaları yaratmak ve Fırat ve köyleri 
kalkınma senaryosunun parçası haline getirmek için.

Kır kalkınma senaryosu; kamu, özel ve sivil toplum örgütleri ile  işbirliği içinde köyde 
yaşayanlarla birlikte örnek uygulama projeleri yapılarak hazırlanmalı.

Kırsal kalkınma için işbirliği içinde köylü için.

Kırsal kalkınma temel ilkeleri ve yeşil köy 
kimlikleri yer almalı.

Fırat havzasındaki yeşil köylerin ekolojk yaklaşımla yaşaması için 
senaryolar geliştirilmeli.

Kırsal köylere ilişkin tasarım ilkeleri ve kodları ile 
yapı malzemelerini kapsamalı.

02 Zirve Peşinde; 
Tarihin Derinliği Yaşanmalı

Ne Hazırlanmalı ?

Neden Hazırlanmalı ? 

Nasıl Hazırlanmalı?

Kim İçin Hazırlanmalı?

Kültürel ATLAS; 
Zirve Rotası; 

Fırat coğrafyasında zirvede bulunan tarihi ve doğal değerlerin peşinde giderek tarihin farklılıklarını 
keşfetmek ve yaşamak üzere zirve rotaları tasarlanmalı.

Fırat coğrafyasında gizemi ve ruhu yeni bir senaryo ile 
farklılaştırmak ve turizm çeşitliliği yaratmak için.

Turizm acentalarının katkısı ile bölge üniversite 
işbirliği içinde hazırlanmalı.

Farklılık isteyen kültür turizmcileri ve 
araştırmacılar için.

Coğrafyanın zirvesi ve tarihin derinliğindeki 
envanterler çıkartılması ve paylaşılmalı.

Topograik yükseklik ve tarihsel derinlik içerikli farklı temalarda kültür 
turizmi rotaları hazırlanmalı ve turizm sektörü ile paylaşılmalı.

03
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Amaç;  Bölgenin farklılık yaratması ve cazip hale gelmesi, 
ziyaretçiler için yaşamın farklılaşması için tasarımın gücünü 
kullanarak, örnek projeler geliştirilmesi.

Tasarım

Yaşamın 
Farklılaşması

Köy;
Yeşil Köy, Mavi Fırat

Ne Tasarlamalı?

Neden Tasarlanmalı?

Nasıl Tasarlanmalı?

Nerede Tasarlanmalı?

Kim için Yapılmalı?

Mavi ve Yeşil Ekonomi Kalkınma Planı; 

Köy Tasarım Rehberi; 

Tarihi ve doğal özellikleri ile tarımsal ürün çeşitliliği öne çıkan Fırat kıyısı köyleri ile bölge kırsalındaki 
köyler arası mavi ve yeşil ekonomi sistem tasarımı hazırlanmalı.

Fırat kıyısında bir bölümü su altında kalan köylerin yeni senaryo çerçevesinde yaşama katılması, 
tarımsal niteliğini sürdüren köylerin ekonomilerinin canlandırılması için.

Köylerin bereketini ortaya çıkaran araştırmalar ve Köylünün öncelikli beklentilerini içeren 
görüşmeler ile kalkınma planı hazırlanmalı. Tasarımcılar ile köylünün bir araya geldiği 
ortamlarda tasarım rehberinin hazırlanmalı.

Zeugma, Rumkale, Gümüşgün, Kamışlı, Savaşan, Halfeti, Aşağı Çardak, Yukarı Çardak, 
Dorucak, Bulaklı

Köylerde yaşayanlar ve üreticiler ile turizm yatırımcıları için.

Suyun ve toprağın bereketini ekonomik kalkınma 
stratejisine dönüştüren ve köylerin yaşaması için yeni 
senaryoların geliştirilmesi.

Köylerin tarım odaklı turizm gelişmesine hazırlamak için boş köylerin yeniden yaşama 
açılması, yaşayan köylerin canlandırılması için mekan tasarımı ilke ve kodlarının 
belirlenmesi.

04
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Zeugma; 
Kültür Yolu

Kültür Yolu Tasarımı; 

Ürün Tasarımı; 

Zeugma antik kentine ulaşım yolu üzerinde ziyaretçileri bilgilendirme, dinlenme ve ihtiyaçlarını 
karşılayan bir kültür yolu tasarlanmalı.

Antik kente ve iskeleye ulaşımı keyili bir yol haline getirerek, hem ziyaretçi yoğunluğunu 
düzenlemek hem de kültür yolunu etkinlik haline getirerek ekonomik canlılığı artırmak için.

Belediye, Anıtlar Kurulu ve tasarımcılarla birlikte tur operatörlerinin de beklentileri 
alınarak ortak bir senaryo çerçevesinde tasarlanmalı.

İskele kavşağı ile kazı alanı arası. 

Ziyaretçiler ve turizmciler için.

Zeugma Antik Kentine giriş noktasından antik kente 
kadar olan yolun tasarımı.

Fırat kimliğini ön plana çıkaran ve pazarlanabilen ürünlerin tasarımı.
Yürüme yolu, dinlenme alanları, satış yerleri, tanıtım, otopark, nefes alma alanları, 
ihtiyaç mekanları, ürün tasarımları (tişört, çanta şemsiye , yönlendirme levhaları)

05 Patika;  
Sessiz Yürüyüş

Rota Tasarımı; 

Farklılık coğrafyasının ortak hareket ile bireysel algılanması için bir yürüyüş rotası tasarlanmalı.

‘Grup ile sessiz yürüyüş başarılması’, sessiz yürüyüşle ‘Fırat’ın gizemi ve toprağın bereketi 
algılanması’ , deneyiminin yaşanması için.

Belediye ve tasarımcılarla birlikte tur operatörlerinin de beklentileri alınarak ortak bir 
senaryo çerçevesinde tasarlanmalı.

Mavi Patika; Erenköy - Gümüşgün
Yeşil Patika; Aşağı Çardak - Yukarı Çardak, Dorucak - Bulaklı

Farklı deneyim yaşamak isteyen ziyaretçiler için.

Tarih, doğa, deneyim, keşif vb gibi temalarla yeni rotaların turizm ile 
bütünleşmesi için senaryo tasarımı hazırlanmalı.

06
Ne Tasarlamalı?Ne Tasarlamalı?

Neden Tasarlanmalı?

Neden Tasarlanmalı?

Nasıl Tasarlanmalı?

Nasıl Tasarlanmalı?

Nerede Tasarlanmalı?

Nerede Tasarlanmalı?

Kim için Yapılmalı?

Kim için Yapılmalı?
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Koy; 
Kendi Keşim

Ne Keşfedilmeli?

Neden Keşfedilmeli?

Nasıl Tasarlanmalı?

Neresi Keşfedilmeli?

Kim için Yapılmalı?

Doğu Yakası Koyu; 

Batı Yakası Koyu; 

Doğu ve batı Fırat’ın gizemli koyları özellikli temalar ile yeniden keşfedilmeli.

Nehir turizminin yalnızca eğlenme, yeme içme boyutundan çıkararak, her yaş grubuna farklı 
temalarla seçenekler sunulması için.

Belediye ve tasarımcılarla birlikte tasarlanmalı.

Batı Yakası Koyu
Doğu Yakası Koyu

Bölge insanı için.

Zeugma Antik Kentine yakın koyun, spor ve doğa 
temaları ile yeniden keşfedilmesi.

Dorucak ve Bulaklı  köylerinin bulunduğu koyun huzur ve doğa temaları ile yeniden 
keşi.

07 Kök; 
Geçmişin Deneyimi

Ne Deneyimlenmeli?

Neden Deneyimlenmeli?

Nasıl Deneyimlemeli?

Nerede Deneyim Yaşanmalı?

Kim için Hazırlanmalı?

Hasat; 
Köy Yaşamı; 
Zanaaat; 

Doğu ve batı Fırat’ın köyleri ve  koyları geçmişin yaşam alışkanlıklarını ziyaretçilerle birlikte 
yaşatmalı.

Fırat’ın geçmiş yaşam alışkanlıklarının, geleneklerinin, hikayelerinin yaşatılması için. 

Yerel halk ile birlikte 

Erenköy, Gümüşgün, Savaşan, Rumkale, Halfeti, Birecik, Dorucak, Belkıs,
Aşağı Çardak, Kamışlı, Bulaklı

Geçmişi deneyimlemek isteyenler ve  ürün tasarımcıları için.

‘Bereketimiz birlikte olsun’ söylemi ile ekme, biçme ve toplama zamanlarının 
deneyimini yaşama.

Köy yaşamının eski izlerinin yeniden deneyimlenmesi.

Geçmişin yaşamsal ürünlerinin tasarımı ve yapımı (sal, mozaik, tarım aletleri)

08



209 208 

Amaç;  Dün, bugün ve yarın zaman dilimleri içinde zamanı 
kaçırmamak için iletişim yönetimi kurgulamak, Fırat anlarını 
yaşamak ve yaşatmak.

Tanıtım

İletişim 
Yönetimi

Fırat Zamanı; 
Tematik Buluşmalar

Ne Yapmalı?

Neden Yapmalı?

Nasıl Yapmalı? Nerede Yapmalı? Kim için Yapılmalı?

İletişim Yönetim Planı; 

Fırat Buluşmaları; 

Fırat’ı ulusal ve uluslararası boyutta tanıtmak için yeni bir iletişim yönetimi kurgulanmalı, 
Fırat etkinlikleri düzenlenmeli.

Bölgenin kalkınması için, doğru zamanda Fırat’ta olmak için. 

Kamu, özel ve sivil ve yerel işbirliği ile 
tematik buluşmalarla yapmalı. 

 • müzik ve sanat, 
 • geçmiş ve gelecek
 • gastronomi ve tasarım, 
 • zanaat ve sanat,  
 • zaman ve yaşam,

 • sular yükselirken; köyler su altında 
kalmadan
 • sular çekilirken; su altındaki tarih

Erenköy, Gümüşgün, Savaşan, Rumkale, 
Halfeti, Birecik, Dorucak, Belkıs,
Aşağı Çardak, Kamışlı, Bulaklı

Turizm sektörü için.

Farklı ve ayrıcalıklı coğrafyanın, tanıtım ve pazarlaması için yeni 
stratejiler ve eylemleri içeren plan hazırlanmalı.

Farklı zaman dilimlerinde farklı ikili temalarla deneyim 
yaşamak için etkinlikler düzenlenmeli.

09
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Fırat Kimliği; 
Ürün Tasarımları

Ne Yapmalı?

Neden Yapmalı?

Nasıl Yapmalı?

Kim için Hazırlanmalı?

Öyküler, 
Anılar, 
Ağıtlar

Fırat’ın tanıtımı için Fırat kimliğini ön plana çıkaran farklılık yaratan ürünleri tasarlamalı, anıları, 
öyküleri ürün haline getirmeli.

Bölgenin tanıtımı için

Kamu, özel ve sivil ve yerel işbirliği ile atölye çalışmaları, yarışmalar yoluyla yapılmalı. 

Turizm sektörü için.

10
Kimlikler
Kişilikler



213 212 
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FIRAT  HAVZASI  ACİL  EYLEM  PLANI    2015-2019

1
2
3
4
5
6
7

Yapılacak İşler

Yol Haritası Gaziantep BŞB. Yol Haritası

Gaziantep & 
Şanlıurfa.

Karar Toplantıları

Havza Yönetimi Plan

Havza Yönetimi Rehber

Havza Yönetimi

Havza Yönetimi Projeler Paketi

Projeler Paketi

Havza Yönetimi İletişim Planı

Şanlıurfa BŞB. Temmuz 2015

İpekyolu Kalkınma 
Ajansı, Karacadağ 
Kalkınma Ajansı

Eylül 2015

İlgili Kurum ve 
Kuruluşlar

Aralık 2015

Üniversiteler 2016

İlgili Belediyeler

Kamu ve Özel 
İlşbirliği

2016-2019

2016-2019

GAP, İpekyolu Kalkınma 
Ajansı, Karacadağ Kalkınma 
Ajansı

2016

Havza Yönetim 
Organizasyonu

Havza Yönetim 
Planı

Fırat Kimlik ve 
Tanıtım Strateji 
Planı

Fırat Kıyı Tasarım 
Rehberi

Vizyon Projeleri

Kırsal Kalkınma 
Projeleri

Sorumlu İşbirliği Ürünler Süre
2015 2016 201920182017
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Çalışma Ekibi
A. Faruk Göksu

Sıla Akalp
Ömer Sarı
Edin Zaim

Tasarım Ekibi
Ağacan Bahadır

Bilge Kobaş
Bihter Çelik

Damla Turan
Efe İlgen

Gizem Dündar
Hazar Arasan
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Tümer Keser

Zeynep Enhoş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Sezer Cihan

Muhittin Aslan
Eren Gültekin

Serdar Murat Gürsev
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