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 KIYI KENAR ÇİZGİSİ ÇALIŞMALARI: 

 

İlimiz sınırları içerisinde kıyı kanunu hükümlerine tabi deniz ve akarsu bulunmamaktadır. 

İlimizde 4 adet baraj gölü, 1 adet rezervuar gölet, 3 adet sulama amaçlı suni gölet bulunmaktadır. 

 

Baraj gölleri:                                                    Göletler: 

1-Gördes baraj gölü     1-Kula göleti 

2-Demirköprü baraj gölü    2-Yuntdağı köseler göleti 

3-Afşar baraj gölü     3-Kırkağaç bakır göleti 

4-Sevişler baraj gölü 

Rezervuar gölet: 

1- Gölmarmara Gölü 

 

      

             Gölmarmara   Gölü                      Demirköprü Baraj Gölü 

         
 

 Afşar Baraj Gölü           Sevişler Baraj Gölü 
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Söz konusu baraj göllerinden Gölmarmara Gölü (rezervuar göleti)  İl Özel İdaresi ile 

Gölmarmara Belediyesi sınırları içerisinde kalmaktadır.  

Kıyı kenar çizgisi tespiti yapılacak yerlerin yanısıra, Kula Göleti, Yuntdağı Köseler Göleti 

ve Kırkağaç Bakır Göleti için diğer göl alanları ile aynı kapsamda değerlendirip 

değerlendirilmeyeceği ve kıyı kenar çizgisi tespiti yapılıp yapılmayacağı konusunda Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğüne 09/05/2011 tarih ve 1451 sayılı yazı ile yazı yazılmıştır.  

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğünün 31/05/2011  tarih ve 194765 

sayılı yazısında; Kula Göleti, Yuntdağı Köseler Göleti ve Kırkağaç Bakır Göletlerinin maksimum 

su kotu içerisinde kalan su yüzeyleri suni göl olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

 Manisa İl Özel İdaresine, İzsu, Demirci Borlu Belediye Başkanlığına ve Köprübaşı  

Belediye Başkanlığına yazmış olduğumuz 05/05/2011 tarih ve 1427 sayılı yazımızda; Bölgeniz 

sınırları içerisinde kalan baraj ve göletlerin 1/1000 ölçekli onaylı halihazır haritaların temin edilerek 

gönderilmesi istenmiştir. 

 İlçemiz Gölmarmara Belediye Başkanlığı ‘nın 24/10/2011 tarih ve 192 sayılı yazısında; 

Gölmarmara gölünün belediyelerini  ilgilendiren kıyısı ile ilgili halihazır harita çalışmaları 

belediyemiz imkanları ölçüsünde en kısa sürede tamamlanacağını belirtmiştir. 

Manisa İl Özel İdaresi’ nin 25/10/2011 tarih ve 12988 sayılı yazısında; Söz konusu baraj ve 

göletlerin halihazır haritalarının üretilmesi kapsamında çalışacak yeterli sayıda teknik personel ve 

ekipmanolmaması nedeni ile haritalar kurumumuz tarafından yapılamamakta olup 2012 yılı yatırım 

programı kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir. 

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İZSU) 08/06/2011 tarih ve 029253 

sayılı yazısında; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nün ilgi yazısında 

bahsedilen baraj ve göletlerden sadece Gördes Barajının idareleri sorumluluğu alanında kalmakta 

olduğunu söz konusu barajın 1/1000 ölçekli halihazır haritalarının mevcut olmadığını belirtmiştir.   

 Borlu Belediye Başkanlığı ‘nın 07/12/2011 tarih ve 649 sayılı yazısında; Yeterli 

bütçelerinin olmaması nedeni ile, Belediye sınırları içerisinde bulunan göletlerin 1/1000 ölçekli  

halihazır haritaların temin edilmesi olanaklarının olmadığından bahsetmişlerdir.  

Köprübaşı  Belediye Başkanlığı ‘nın 22/12/2011 tarih ve 1033 sayılı yazısında; Yeterli 

bütçelerinin olmaması nedeni ile, Belediye sınırları içerisinde bulunan göletlerin 1/1000 ölçekli  

halihazır haritaların temin edilmesi olanaklarının olmadığından bahsetmişlerdir.  

Konu ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’ 

ne  30.12.2011 tarih ve 4510  sayılı yazımız ile bilgi verilmiştir.  

 Yukarıda belirtilen baraj,göl ve göletlere ait halihazır haritaların temini 05/01/2012 tarih ve 

98 sayılı Valilik oluru ile 2012 yılı kıyı kenar çizgisi tespit programına alınmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


