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DOSYA

İlimiz sınırları içinde doğup Fatsa ilçemizde Karadeniz’e dökülen Bolaman Nehri
havzası, tüm unsurları ile bir bütünlük gösteren bağımsız bir havzadır. İlimizin önemli bir
bölümünü oluşturan Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, Gölköy, Gürgentepe ve Kabataş
ilçeleri bu havzada yer almaktadır.
Bir bütün olarak ele alındığında havzada; heyelanlar, derelerde ciddi boyutta kirlilik,
evsel atık ve katı atık yönetiminde yetersizlik, bitkisel ve hayvansal üretimde azalma, tabiat
potansiyelin tam olarak kullanılamaması ve koordinasyon eksikliği, tabiat turizmi ve
geleneksel turizmde planlama ve uygulama eksikliği, ormanlar başta olmak üzere doğal
kaynakların sürdürülebilir kullanımında eksiklik, susuzluk, sel, taşkınlar ve kırsal göç gibi
önemli problemler görülmektedir.
Bu problemlerin çözümünde kurumlar arası iş birliğine ve entegre projelere ihtiyaç
olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan havzanın ve problemlerin büyüklüğü dikkate
alındığında burası için ulusal ve uluslar arası kaynaklarla desteklenen “entegre havza
yönetimientegre kırsal kalkınma projeleri” nin hazırlanması ve uygulanması gerektiği
değerlendirilmektedir. Tamamen Ordu ili hudutları içinde yer alan Bolaman Havzası entegre
havza yönetimientegre kırsal kalkınma projeleri için son derece elverişli durumdadır.
Bu havza 4 Temmuz 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Ulusal Havza Yönetim
Stratejisi (2014 2023) ile belirlenen 26 Ulusal Havzadan bir olan Doğu Karadeniz Havzası
içinde yer almaktadır. Tamamen Ordu ili sınırları içinde yer alması nedeniyle bağımsız bir
yapı göstermekte ve hedeflenen projeler için elverişli bir ortam oluşturmaktadır.
Dünya Bankasının desteği ile hazırlanmış olan Ulusal Havza Yönetim Stratejisinin
amacı, ülkemiz su havzalarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili
kararlara ve yatırım programlarına rehberlik sağlamak, havzalardaki doğal kaynak ve çevresel
bozunum sürecini durdurmak ve düşük gelirli kırsal nüfusun refah düzeyinin yükseltilmesine
katkı sağlamaktır. 5216 Sayılı Kanun'un 7/i maddesine göre Büyükşehir Belediyeleri
“Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su
havzalarının korunmasını sağlamak…” ile yükümlüdür. Orman Kanunu’nun 58. maddesi
Tarım ve Orman Bakanlığının koordinatörlüğünde hazırlanacak entegre projeleri teşvik
etmektedir.
Havzada yaşanan problemler nedeniyle konu İlimiz gündeminde olup, 10 Mayıs 2019
tarihinde Valiliğimiz ev sahipliğinde Ordu MilletvekiliTBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve
Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Dr. Şenel Yediyıldız ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER ve diğer yetkililerin katılımı ile yapılan toplantıda konu etraflıca
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müzakere edilmiştir. Bu çerçevede;
1. Bolaman Havzasını tüm unsurları ile bir bütün olarak ele alacak, “geniş kapsamlı ve
entegre havza yönetimientegre kırsal kalkınma projesi” zarureti bulunduğu,
2. Bu kapsamda bir projenin Ordu’nun yerel kaynakları ile hazırlanmasının ve
uygulanmasının mümkün olmadığı, bunun için ulusal ve uluslararası desteğe ihtiyaç
bulunduğu,
3. Başta Orman Kanunu’nun 58. maddesi olmak üzere diğer Kanunlar, ilgili
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve “Ulusal Havza Yönetim Stratejisi” çerçevesinde
konunun öncelikli olarak Tarım ve Orman Bakanlığına arz edilmesi gerektiği,
4. Proje fikri ve teklifinin Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülmesi halinde, yine
Bakanlık desteği ile sağlanacak bir fonla “Proje Metninin” yazılabileceği,
5. Bu projenin temel alındığı ana belgelerden birisi olan Ulusal Havza Yönetim
Stratejisinin (20142023) Dünya Bankası tarafından hazırlanmış olması dikkate alınarak,
Bolaman Havzası Projesinin de yine Dünya Bankası kaynakları ve sistemi ile yazılabileceği,
6. Bu mümkün olmazsa, ülke odak noktalığı görevi Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından yürütülen “Küresel Çevre FonuGEF” veya ormancılık ve tarım alanlarında iş
birliği anlaşması bulunan BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) desteği veya uygun görülen
başka bir kaynak ile bu projenin uluslararası standartlara uygun olarak yazılabileceği
hususları değerlendirilmiştir.
Ayrıca konuyla ilgili olarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığının yazısı ekte
sunulmuştur. Proje teklifimizin uygun bulunması halinde, gerek hazırlık, gerekse uygulama
aşamasında Valiliğimiz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığınca mümkün olan her türlü
destek verilecektir.
Bilgi ve gereğini takdirlerinize arz ve rica ederim.
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