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PLANLAMA ÇALIŞMASININ KAPSAMI 

Kırklareli İl Özel İdaresi’nin 02/10/2020 tarihli ve 10477 sayılı yazısı ile mülga Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı’nın 14.09.2017 tarih ve 407 sayılı kararı ile onaylanan Papuçdere ve Kazandere Baraj 

Gölü Havzaları Özel Hükümlerinde yer alan plan kararlarının Kırklareli İli 1/25.000 ölçekli Çevre 

Düzeni Planına aktarılmasına yönelik çevre düzeni planı değişiklik talebi Bakanlığımıza iletilmiştir. 

YÜRÜRLÜKTEKİ MEKANSAL PLANLAR 

“Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Revizyon ÇDP” ile “Kırklareli İli 1/25.000 

ölçekli ÇDP” ve  “Papuçdere ve Kazandere Baraj Gölü Havzaları Özel Hükümleri” ile yürürlükteki 

mevzuat hükümlerinin incelenmesi neticesinde; 

-“Papuçdere ve Kazandere Baraj Gölü Havzaları Özel Hükümleri” nin, Plan hükümlerinin “Dayanak” 

başlıklı 2. Maddesinde Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin 16. Maddesi “İçme ve kullanma suyu 

rezervuarlarının ve benzeri su kaynaklarının korunmasında, kaynağın ve havzasının özellikleri bilimsel 

çalışmalar ile değerlendirilerek, koruma alanlarının tanımı ve koruma esasları ile ilgili olarak her 

kaynak ve havzasına ilişkin özel hükümler getirilinceye kadar aşağıda verilen genel ilkeler ve koruma 

alanları geçerlidir. Özel hükümler Bakanlıkça veya Bakanlıkla koordineli olarak ilgili valiliklerce 

yapılır/yaptırılır. Özel hükümlerin ilgili imar planlarında ve çevre düzeni planında aynen yer alması ve 

idare tarafından uygulanması esastır.” çerçevesinde hazırlandığının belirtildiği, 

-14/02/2018 tarihli ve 30332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 1. Maddesi uyarınca 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı 

Resmî Gazete’ de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 16 ncı, 17 nci, 18 inci, 19 uncu ve 20 

nci maddelerinin yürürlükten kaldırıldığı, 

-İçme-kullanma havzalarının koruma kuşaklarına ilişkin iş ve işlemlerin; Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliğinden ilgili hükümlerinin (16,17,18,19 ve 20 nolu hükümler) yürürlükten kaldırılmasından 

sonra 28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İçme Suyu Havzalarının 

Korunmasına Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca yürütüldüğü, 

-10/03/2020 tarihli ve 31064 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İçme-Kullanma Suyu Havzalarının 

Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” “Planlama Esasları” başlıklı 

6. Maddesinde; 

“(1) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarının 

korunması amacıyla; her bir içme-kullanma suyu havzasının özellikleri dikkate alınarak bilimsel bir 

çalışma ile içme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanır. İçme-kullanma suyu havzası koruma 

planı hazırlanıncaya kadar bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tedbirler alınır....” hükmünün, 

“(10) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliğine göre tabii göl, gölet ve rezervuarlar için oluşturulan özel hükümler ile içme-kullanma suyu 

temin edilen yeraltı su kaynakları için oluşturulan ve ilanı yapılan koruma alanları, içme-kullanma suyu 

havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar geçerliliğini korur.” hükmünün, 

“(11) Her tür ve ölçekte planın hazırlanması, güncellenmesi ve uygulanmasında varsa içme-kullanma 

suyu havza koruma planları dikkate alınır.” hükmünün yer aldığı, 

 

-Papuçdere ve Kazandere Baraj Gölü Havzalarına ilişkin “Koruma Planı” yapılıp yapılmadığına dair bir 

bilginin bulunmadığı hususları anlaşılmaktadır. 
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Yukarıda belirtilen hususlar uyarınca;  çevre düzeni planları üzerinden ölçü alınamayan ve uygulamaya 

esas teşkil eden planlar olmadığından, uygulama ölçeğinde detaylar içeren Papuçdere ve Kazandere Baraj 

Gölü Havzaları Özel Hükümlerinin doğrudan çevre düzeni planlarına plan hükmü olarak aktarılması 

mümkün gözükmemekte, ayrıca yukarıda ifade edildiği üzere  "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" ve 

“İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik” hükümlerinde düzenlemeler 

yapılmış olduğu ve yürürlükte bulunan Kırklareli İli 1/25.000 ölçekli ÇDP-Plan Hükümlerinin “3.1.3.2 

Göl, Gölet ve Barajlar” başlığı altında yer alan hükümler ile Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 

1/100.000 ölçekli Revizyon ÇDP – Plan Hükümlerinin 2.11.7. Koruma Alanları/2.11.7.1. Yüzeysel İçme 

Suyu Kaynak Havzaları ve Koruma Kuşakları başlığı altında yer alan hükümlerin yürürlükteki "Su 

Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" ve “İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik” 

hükümleri uyarınca yeniden düzenlemesi gerektiği değerlendirilmektedir. (Ayrıca, Edirne İli 1/25.000 

ölçekli ÇDP Plan Hükümlerinin “3.1.3.2 Göl, Gölet ve Barajlar” başlığı altında yer alan hükümlerde de 

benzer durumlar bulunmaktadır.) 

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARI 

14/06/2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar 

Yapım Yönetmeliği ve yürürlükteki “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Revizyon 

ÇDP” , “Kırklareli İli 1/25.000 ölçekli ÇDP” ve “Edirne İli 1/25.000 ölçekli ÇDP” nin amaç, ilke ve 

plan kararları ve yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde; 

 

-Kırklareli İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı (ÇDP)-Plan Hükümlerinin “3.1.3.2 Göl, Gölet 

ve Barajlar” başlığı altında yer alan; 

-“c)Mutlak surette korunması gerekli mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında, hangi amaçla olursa 

olsun hiçbir şekilde yapı yapılmaz. Mezarlık kurulamaz. Sıvı ve katı atıklar dökülemez, depolanamaz. 

Ancak, ilgili kurumun görüşü alınarak hazırlanacak peyzaj planları doğrultusunda, toprak 

geçirimliliğini engelleyici betonlaştırma gibi faaliyetler yapılmamak ve doğal yapıyı bozmamak kaydıyla 

ağaçlandırma yapılarak gezi, seyir, açık spor alanları ve balık tutma cepleri teşkil edilebilir. Bu cepler 

su alma yapısına 300 m’den daha yakın olamaz.” 

“d)İçme suyu havzalarının mutlak koruma mesafeli alanlarında hiçbir şekilde tarım ve hayvancılık 

yapılamaz. Mutlak koruma mesafesi dışındaki içme suyu havza alanlarında ilgili kurumun kontrol ve 

denetiminde ekolojik tarım metoduyla bitkisel üretim ve organik arı yetiştiriciliğine ve kontrollü 

otlatmaya izin verilebilir.” hükümlerinin kaldırılarak meri mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde, 

-“c) Bu alanlarda içme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği ve İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik hükümleri 

geçerlidir.” 

“d) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine 

göre tabii göl, gölet ve rezervuarlar için oluşturulan özel hükümler ile içme-kullanma suyu temin edilen 

yeraltı su kaynakları için oluşturulan ve ilanı yapılan koruma alanları, içme-kullanma suyu havzası 

koruma planı hazırlanıncaya kadar geçerliliğini korur.”  hükümlerinin eklenmesine, 

 

-Edirne İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı (ÇDP)-Plan Hükümlerinin “3.1.3.2 Göl, Gölet ve 

Barajlar” başlığı altında yer alan; 

-“c)Mutlak surette korunması gerekli mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında, hangi amaçla olursa 

olsun hiçbir şekilde yapı yapılmaz. Mezarlık kurulamaz. Sıvı ve katı atıklar dökülemez, depolanamaz. 

Ancak, ilgili kurumun görüşü alınarak hazırlanacak peyzaj planları doğrultusunda, toprak 

geçirimliliğini engelleyici betonlaştırma gibi faaliyetler yapılmamak ve doğal yapıyı bozmamak kaydıyla 
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ağaçlandırma yapılarak gezi, seyir, açık spor alanları ve balık tutma cepleri teşkil edilebilir. Bu cepler 

su alma yapısına 300m’den daha yakın olamaz. 

d)İçme suyu havzalarının koruma alanlarında ilgili kurumların mevzuat ve görüşleri doğrultusunda 

tarımsal faaliyet türleri yapılabilir. İlgili kurumun kontrol ve denetiminde ekolojik tarım metoduyla 

bitkisel üretim ve organik arı yetiştiriciliğine ve kontrollü otlatmaya izin verilebilir.  

e)İçme ve kullanma suyu barajlarının mutlak ve kısa mesafeli koruma kuşakları içerisinde yer alan 

mevcut köylerin yerleşik alanlarında gelişme dondurulacak, ilave yapılaşmalara izin verilmeyecektir. 

Bu köylerde evsel atık suların su toplama havzalarına sızıntılarını önlemek üzere kuşaklama kolektörleri 

yapılacak ve arıtma tesislerinin öncelikle yapımı sağlanacaktır.” hükümlerinin kaldırılarak meri 

mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde, 

-“c) Bu alanlarda içme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği ve İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik hükümleri 

geçerlidir.” 

“d) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine 

göre tabii göl, gölet ve rezervuarlar için oluşturulan özel hükümler ile içme-kullanma suyu temin edilen 

yeraltı su kaynakları için oluşturulan ve ilanı yapılan koruma alanları, içme-kullanma suyu havzası 

koruma planı hazırlanıncaya kadar geçerliliğini korur.”  hükümlerinin eklenmesine, 

 

-Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Revizyon ÇDP – Plan Hükümlerinin 

2.11.7. Koruma Alanları/2.11.7.1. Yüzeysel İçme Suyu Kaynak Havzaları ve Koruma Kuşakları başlığı 

altında yer alan; 

-“c. İçme ve kullanma suyu kaynakları su toplama havzalarının mutlak, kısa, orta mesafeli koruma 

kuşakları ve havza sınırları içerisinde kalan alanlarda “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Teknik 

Usuller Tebliği”nde belirtilen hususlar geçerlidir.” hükmünün, 

“c. İçme ve kullanma suyu kaynakları su toplama havzalarının mutlak, kısa, orta mesafeli koruma 

kuşakları ve havza sınırları içerisinde kalan alanlarda “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Teknik 

Usuller Tebliği” ile “İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik” hükümlerinde 

belirtilen hususlar geçerlidir.” şeklinde düzenlenmesine ve 

-“d. Koruma kuşaklarında Özel hükümler oluşturulup Çevre ve Orman Bakanlığınca onaylanana kadar 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır, özel hükümler oluşturulması halinde 

özel hükümlere göre uygulama yapılır.” hükmünün kaldırılarak meri mevzuat hükümlerine uygun 

olacak şekilde, 

“d. Bu alanlarda içme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği ve İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine 

göre tabii göl, gölet ve rezervuarlar için oluşturulan özel hükümler ile içme-kullanma suyu temin edilen 

yeraltı su kaynakları için oluşturulan ve ilanı yapılan koruma alanları, içme-kullanma suyu havzası 

koruma planı hazırlanıncaya kadar geçerliliğini korur.”  hükmünün eklenmesine, yönelik düzenleme 

yapılmıştır. 


