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Öz:Bir mekânın coğrafi şartlarını belirleyen ana unsurlardan biri, o yerin denizden ne kadar yüksekte olduğu
bilgisidir. Zira yükseklik kavramı bir mekâna ana karakteristik belirleyici o larak damgasını vurabileceği gibi,
diğer birçok coğrafik unsuru da doğrudan ve/veya dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Denizlere göre yükseklik
tarihin her döneminde konjonktürel olarak bazen tehdit bazen fırsatlar sunmuştur. Ancak değişmeyen tek gerçek
vardır ki o da bir alanın denizden yüksekliğinin o alanın hem fiziki hem de beşeri olaylarını derinden etkilediği
gerçeğidir. Bu bağlamda Van Gölü Havzasında nüfusun ve yerleşmelerin yükselti basamaklarına göre dağılışını
irdeleyen bu çalışma, bir taraftan nüfusun yükselti kademelerine göre nasıl ve hangi değişkenlere bağlı olarak
değiştiğini ele alırken, diğer taraftan da yerleşmelerin yükselti kademelerine göre nasıl bir dağılış gösterdiğini
incelemektedir. Yerel yöneticilere, planlamacılara ve akademisyenlere alana ilişkin yapacakları çalışma veya
uygulamalarda katkı sunmayı amaçlayan araştırma, büyük oranda birinci el kaynaklardan oluşmaktadır.
Araştırmaya konu olan havzanın alanı 17,280 km2'dir. Van Gölü kapalı havzası Doğu Anadolu’da yer almasına
rağmen yarı karasal bir iklime sahip olması ve batıdan doğuya doğru havzanın genişlemesi başta yerleşmelerin
dağılışı olmak üzere nüfusun dağılışını da derinden etkilemiştir. Van Gölü havzası her ne kadar bir bütün havza
olsa da kendi içinde 20 farklı büyüklükte tali havzaya bölünmektedir. Analizler yapılırken zaman zaman tali
havzalar boyutunda ele alınmış ve elde edilen bütün bulgular çizelge ve şekillere dönüştürülerek yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Van Gölü Havzası, Yükselti Kademesi, Nüfus, Yerleşme,
Abstract: One of the main criteria to detect Geographical conditions in a place is the knowledge about how high
that place is above sea level. As well as altitude can be main characteristic of a place, it can affect the other
various geographical factors directly or indirectly. Being above sea level offers some threats or opportunities in
every period of history as a conjuncture. However, it is unconvertible sole fact that being above sea level deeply
has got an effect on both Physical and Human Geography conditions of that place. In this sense, additionally this
study examining the dispersion of population and settlements in altitude steps in Lake Van Basin discusses both
how population disperses on altitude steps and which varieties are effective on this condition, it also discusses
how settlements disperse on altitude steps. The survey aiming to contribute to academicians, local managers and
planners in their works and applications for this region is generally basic source. The basin where research is
performed is 17.280 km2'. Although Lake Van Closed Basin is located in East Anatolia Region which is mostly
affected by continental climate conditions, It has semi-continental climate conditions. Also, the basin gets expand
from east to west. When these two cases are evaluated together, it is clear that they deeply effect the dispersion of
both population and settlements. Known as only one basin, Lake Van Basin actually consists of 20 different subbasins. Analyzes about the research area were evaluated and every findings was showed and expressed on the
maps and tables.
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1. Giriş
Yeryüzünde bir mekânın coğrafi şartlarını belirleyen ana unsurlardan biri hiç şüphe yok ki o
yerin denizden ne kadar yüksekte olduğu gerçeğidir. Dolayısıyla yükseklik kavramı bir mekânın var
olma ve bir şekilde kabul görme değişkenlerini belirleyen ve aynı zamanda diğer birçok coğrafik unsuru
da doğrudan ve/veya dolaylı olarak etkileyebilen bir kavramdır. Denizlere göre yükseklik tarihin her
döneminde konjoktürel olarak bazen tehdit, bazen fırsatlar sunnuştur. Ancak değişmeyen tek gerçek
vardır ki, o da bir alanın yüksekliğinin o alanın hem fiziki hem de beşeri olaylarını derinden etkilediği
gerçeğidir. Denizlere göre yükseltinin artması özellikle iklim elemanları açısından çoğunlukla tehdit
olarak algılansa da dünyanın belirli mekânlarında bu durum bir fırsat olarak karşımıza çıkabilmekted ir.
Orta enlemlerde deniz seviyelerinde bir yerleşmenin başta iklim elemanları açısından olmak üzere diğer
birçok değişken açısından bir fırsat olarak değerlendirilmesine karşılık, aynı durumun ekvator
bölgesinde bir yerleşmede bir tehdit olarak algılanması pekâlâ mümkündür. Dolayısıyla yükseltinin
yerleşmeyi ve nüfusu derinden etkileyen bir faktör olarak ele alınması ve haklı olarak bulunduğunuz yer
dünyanın neresindedir sorusunun sorulması anlamlıdır. Zira dünyanın neresinde olduğunuz bilgis i
yükseltiyle ilişkilendirildiğinde yerleşmelerin nitelik ve nicelikleri ile nüfusun sayısal durumu daha da
anlamlı olabilmektedir. Diğer bir ifadeyle, denilebilir ki yükselti, insan ve insana ait, nüfus, yerleşme,
ulaşım, ekonomik faaliyetin şekli ve büyüklüğü, turizm ve daha birçok faaliyeti etkilemekte ve büyük
ölçüde de düzenlemektedir.
Bugün var olan yerleşmelerin büyük çoğunluğunun ortaya çıkışında ve farklılaşmasında temel
belirleyici güç doğa olsa da, nüfusa ilişkin birçok değişkenin belirleyicisi büyük ölçüde ekonomik
değişkenler olmuştur. Diğer bir ifadeyle yerleşmelerin niceliklerini ve kuruluş yerlerini ağırlıklı olarak
doğal değişkenler belirlerken, niteliklerini ve sayısal büyüklüklerini büyük ölçüde ekonomik
değişkenler belirlemektedir. Bu durum ülkelerin veya daha küçük ölçüde bölgelerin gelişmiş lik
durumlarıyla da doğrudan ilişkilidir. Bu anlamda araştırmaya konu olan Van Gölü Havzasındaki
yerleşmeler ve nüfusun sayısal büyüklüğü yükselti kademelenmesine göre ele alınmış ve irdelenmiştir.
Van Gölü havzasında yükselti ve nüfus ilişkisinin bir havza ölçeğinde ele alınmasının temel
nedeni, havzanın kapalı bir havza olması ve olası iklimdeki değişikliklerin havzayı derinden etkileyeceği
gerçeğidir. Zira havzadaki yağış, sıcaklık ve buharlaşma değerleri incelendiğinde havzanın geleceğin e
ilişkin olumsuz sonuçların ortaya çıktığı görülmektedir. Alaeddinoğlu ve Yılmaz tarafından 2012
yılında tamamlanan "Van Gölü Havzasının Su Bilançosu" isimli çalışma bu durumu doğrular
niteliktedir. Zira çalışmada, sıcaklık, yağış, buharlaşma ve akım değerleri hem gerçek hem de modele
göre verilmiş ve elde edilen bulgulardan havzanın su bilançosu çıkarılmıştır. Araştırma bulguları,
havzada yaşanan sıcaklık ve buharlaşma artışının, Havzanın geleceğine ilişkin endişe verici olduğunu
ortaya koymaktadır. Söz konusu havzanın kapalı bir havza olduğu düşünüldüğünde sorunun önemi daha
da artmaktadır. Dolayısıyla havzadaki yerleşmelerin ve nüfusun bilgisine sahip olmak, gerçekleşecek
tehditlerin doğru yönetilmesini sağlayacak ve büyük oranda karar vericilerin işini kolaylaştıracaktır.
2. Havzanın Fiziki Coğrafik Özellikleri
Jeolojik ve Jeomorfolojik özellikler: Van Gölü Havzası jeolojik ve jeomorfolojik yapısından
kaynaklanan özellikler nedeniyle kısa mesafede değişikliklere uğrar ve bu durum havza içerisindek i
nüfusun alansal dağılışını ve yerleşmelerin yükselti kademelerine göre farklılaşmasını doğrudan etkiler .
Van Gölü Havzası, değişik jeolojik birimlerin bulunduğu bir pencere özelliğindedir. Van Gölü
Havzasının bu günkü görünümünü kazanmasında en önemli faktörler tektonik ve litolojik yapıdır. Bu
bağlamda, Van Gölü Havzasını jeomorfolojik bakımından üç farklı üniteye ayırmak mümkündür: a)
Güneyde yer alan eski Bitlis kütlesi, b) Van Gölü ile Türk-İran sınırı arasında mesozoik-tersiyer
arazilerinin ve aynı zamanda ekseriye yeni depolarla kaplı depresyonların yer aldığı bir saha, c) Taze
volkan konileri ve lav sahaları ile kaplı batı kısmı. Ayrıca bu üç ünite arasında yer alan ve bölgenin esas
coğrafi unsurlarından biri olan Van Gölü’dür (Erinç, 1953; 60). Van Gölü’nün güney kesimi doğu-batı
uzanımlı Güneydoğu Toroslar ve bunların doğudaki uzantısı üzerinde bulunan Gevaş Dağları ile
çevrelenmiştir. Bu kesimde yükseltisi 3000 m’yi geçen birçok tepe vardır. Kavuşahap Tepesi (3634),
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Çadır Dağı (3537 m), Hasanbeşir Tepesi (3503 m) gibi oldukça yüksek sayılabilecek tepeler yer
almaktadır.

Şekil 4:Van Gölü Havzasının fiziki haritası

Şekil 2: Tali havzaların dağılışı

Van Gölü havzasında oluşmuş ovalar nispeten büyük akarsu kaynaklarının yer aldığı ve eğim
şartlarının müsait olduğu doğu bölümünde gelişmişlerdir. Eğim ve toprak şartlarının müsait olduğu bu
alüvyal sahalar verimli birer tarım alanıdır. Bölümün ekonomik yaşamında önemli yere sahip olan bu
ovalar, aynı zamanda yerleşme ve nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu alanlardır. Van Gölü kıyısında
yer alan alüvyal ovaların önemlileri, Ilıca (Zilan) Çayı ve kollarının taşıdığı malzeme ile oluşan Erciş
ovası, Bendimahi Çayı boyunca uzanan Muradiye ovası, Değirmendere (Akköprü Çayı), Doni (Gölardı),
Zemobat gibi küçük akarsu ve mevsimlik derelerin oluşturduğu nisbeten büyük olan Van ovası,
Adilcevaz’ın kuzey doğusunda bulunan Arın ovası ve araştırma sahamızın da bir kısmının içinde
yeraldığı gölün güney doğu kısmında yeralan 45 km uzunluğunda, 7 km kadar genişliğinde ve 135
km2’lik bir alana sahip olan Gevaş-Gürpınar ovası yer almaktadır. Yukarıda belirttiğimiz bütün ovalar
bugün olduğu gibi geçmişte de bölge insanının vazgeçilmez zenginlik kaynaklarındandı. Bu zengin
alüvyal ovaların sulanması amacıyla bölgede kurulan ilk medeniyetlerden olan Urartular döneminde
baraj, gölet ve sulama kanalları yapılmıştır. Bu kanalların en önemlilerinden biri 52 km uzunluğa sahip
Şamran kanalıdır. Gürpınar’ın yukarı kaymaz köyünden çıkan Şamran kaynağından başlayıp, Edremit
kasabasını kat tetikten sonra Van Ovasına kadar uzanır.
Klimatik Faktörler: Van Gölü havzası içerisinde yer alan kıyı bölgeleri Doğu Anadolu iklimi
içerisinde karasallık derecesinin önemli ölçüde hafiflediği bir mikroklima alanıdır. Bu durumun başlıca
nedeni havzanın ortasında yer alan ve alanı 3574 km² yi bulan Van Gölü'dür. Sularının, karalara göre
daha geç ısınıp ve daha geç soğuması, Van Gölü kıyılarında bulunan alanların kış mevsiminde çevre
bölgelere göre daha sıcak olmasını sağlarken, yaz mevsiminde de sıcaklıkların aşırı yükselmesini
engelleyerek karasallığın hafiflemesine neden olmaktadır. Örnek vermek gerekirse, en soğuk ay olan
ocak ortalaması Van’da –4.0° iken, 400-500 m. daha alçakta bulunan Muş’ta bu değer -7.8° dir. Aynı
şekilde temmuz ortalaması Van’da 22.0° iken, Muş’ta 24.8° dir. Örneğin Van Gölü’nün yerinde bir
ova bulunmuş olsaydı, şu ana kadar –20 ve –25° olarak ölçülen en düşük sıcaklıklar, -40°’lere kadar
düşeceği söylenebilir. Zira aynı değer Muş’ta –33°, Ağrı’da ise –45.6° olarak ölçülmüştür (Komisyon,
1997). Bir diğer etken olarak, barometre minimumlarının, zaman zaman güneydeki Toros vadilerinden
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ve bu arada özellikle Bitlis Vadisi Rahva Çukurluğu üzerinden Van ve çevresine kol vermeleri ve
Akdeniz’in ılık havasını buralara kadar getirmiş olmaları ihtimal dâhilindedir (ArdeL, 1945; 97-98).
Gerek yıllık ortalama sıcaklıklar ve gerekse ocak ve temmuz ortalamaları bakımından Van Gölü
çevresi istasyonları arasında fazlaca bir fark yoktur. Genel olarak yıllık ortalama sıcaklıkları 8-9°
arasında değişen bu istasyonlar, Doğu Anadolu’nun şiddetli karasal ikliminin temel niteliği olan uzun
ve soğuk kışlar ile kurak ve kısa yazların nispeten hafiflemiş bir tipini ortaya koyarlar. Ortalama
sıcaklıkların aylık gidişine bakıldığında açıkça görülebileceği gibi, kış aylarında çok önemli bir sıcaklık
düşüşü söz konusu olmadığı gibi, yaz aylarında da çok aşırı sıcaklıklar görülmez. Ancak kıyı
ovalarından yüksek dağ ve platolara çıkıldıkça az da olsa iklimde bir değişiklik söz konusu olur. Kıyıya
oranla oldukça yüksek ve dağlık alanlarda kış devresi uzun, yaz devresi daha kısadır. Ortalama
sıcaklıklar (Ağrı 5.9, Başkale 6.2, Çaldıran 4.3) kıyıya oranla daha düşüktür. Karın yerde kalış süresi
artar. Bu olumsuzluklar yüksek alanlarda hem yaşamı ve hem de ekonomik faaliyetleri etkilemektedir.
Bunun yanında kıyı ovaları ve depresyonlarda iklimin müsait olması, tarım alanlarının başta olmak
üzere buralarda toplanmasına, buna bağlı olarak ta nüfus ve yerleşme alanlarının bu kesimlerde
yoğunlaşmasına neden olmuştur.
Van Gölü Havzasında, sıcaklık koşulları bakımından görülen benzerlik yağış değerlerinde
görülmez. Genel iklim özelliklerini anlatırken değindiğimiz gibi, Güneydoğu Toroslar’ın ılıman ve
nemli havası Rahva Düzü aracılığıyla Van Gölü’nün Güneybatısından girme olanağı bulurlar ve bu
civarların daha fazla yağış almalarına neden olurlar (Ardel, 1945; 97-98). Yağış miktarı doğuya doğru
gidildikçe azalır. Yıllık yağış miktarı Tatvan’da 796 mm., Ahlat’ta 578 mm., Gevaş 525 mm., Erciş’te
458 mm., Çaldıran 514 mm., Başkale 435 mm., ve doğudaki Van’da 380.6 mm. dir. Bunun en önemli
nedeni, güneybatı ve güneyden giren hava kütlelerinin kuzey ve kuzeydoğu kısımlarına ulaşıncaya kadar
nem bakımından fakirleşmeleridir (Gürbüz, 1994; 55). Bu nedenle, gölün güneyi cephe yolları üzerinde
bulunduğu için daha fazla yağış almaktadır.
Hidrografya :Van Gölü’nün batı, kuzeybatı ve güney kıyılarında topografyanın kıyıdan itibaren
dik bir eğimle yükselmesi sonucunda büyük akarsular oluşamadığı gibi var olan akarsuların boyları da
kısadır. Buna karşılık gölü besleyen Ilıca (Zilan), Deliçay, Bend-i Mahi, Karasu, Güzelsu (Hoşap), Kotur
Çayı ve Gedik Çayı gibi nispeten büyük akarsular hep doğu bölümünden kaynaklanmakta olup geniş
kıyı ovaları oluşturmaktadırlar. Daha kısa boylu ve az su taşıyan akarsular ise (Köyaltı Deresi, Tilki
Dere, Büyük Dere, Destedüzü Deresi, İrşat Çayı, Kırkgeçit Deresi, Çatak Suyu, Çığı Suyu, Akköprü
Çayı) çoğunlukla yatakları boyunca ve kısmen de kıyıda küçük alüvyal ovalar oluşturmaktadır.
Genellikle fay ve şaryaj hatlarını takibenden bu akarsular dar ve derin vadiler içinden akarlar. Yukarıda
belirtilen akarsuların tamamının yıl içinde akışları mevcuttur. Bunların dışında yağış dönemlerinde akışa
geçen geçici akarsular da yer almakta olup çoğunlukla kıyı yakınlarında yağışın ve eğim derecesinin
azalmasına bağlı olarak kaybolurlar.
3. Havzanın Beşeri Coğrafya Özellikleri
Bir bölgenin sosyal yapısını oluşturan ve değiştiren en önemli faktörlerden biri hiç şüphe yok
ki nüfustur. Bunlardan özellikle nüfusun mutlak miktarı, cinsiyete göre dağılımı, artış hızı, şehirli veya
köylü olma özelliği, iktisadi faaliyet dallarına göre dağılımı, yaş gruplarına göre ayırımı, eğitim seviyesi
v.b. özellikleri bölgenin yeniden yapılanması ve kalkınmasına ilişkin planlama çalışmalarının önemli
belirleyicilerindendir. Nüfusun birçok özelliği insanlık tarihi boyunca medeniyetlerin kurulmasında,
gelişmesinde ve yaşatılma sürecinde temel belirleyici olmuştur. Şüphesiz nüfusun bu özellikler i
günümüzde artarak devam etmektedir. Bu anlamda Van Gölü Havzasının bugününü yorumlamak ve
geleceğine projeksiyonlar tutmak ancak geçmişini anlamakla mümkündür. Dolayısıyla havzanın nüfus
açısından dününe bakmak gerekmektedir. Bilindiği üzere Anadolu, bir bütün olarak jeopolitik ve
matematik konum açısından oldukça uygun bir yerdedir. Bu konumu jeolojik evrim açısından da
desteklenmiş ve eski dünya karalarının merkezi bir yerinde yer almasına neden olmuştur. Şüphesiz bu
durum Anadolu’nun, seferlere, göçlere ve seyahatlere açık bir geçiş noktası olarak görev yapmasının
yanında, tarihin her döneminde, tampon bir bölge olarak varlığını sürdürmesini sağlamıştır. Bu durum
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Anadolu'nun yoğun bir yerleşmeye sahne olmasına, sayısız ulus, kültür ve medeniyete beşiklik
yapmasına ve sürekli olarak el değiştirmesine neden olmuştur. Böylece, bu topraklarda, belli bir sınıfa,
kültüre ve ulusa mal edilemeyecek olan bir mozaik meydana gelmiştir.
Tarihi süreç içinde birçok medeniyetin geçit töreni mekânı olarak varlığını sürdüren Van Gölü
Havzasının tarihi, yapılan kazı ve yüzey araştırmaları sonucunda M.Ö. 15.000-8.000 tarihlerine kadar
uzandığı şeklindedir (Belli 1975). Havza içinde ve yakın çevresinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılar
sonucu elde edilen bulgular, kesintisiz bir kültürün varlığını ortaya koymaktadır. Tilkitepe de ve Ernis
mezarlıklarında gerçekleştirilen kazı çalışmaları, bölgenin Kalkolitik, Bronz ve Demir çağları ile ilgili
bilgiler edinmemizi sağlamaktadır (Belli, 1979: 20). Ancak bununla birlikte yinede Van Gölü
Havzası’nın M.Ö. 2000’den önceki tarihine ilişkin bilgiler sınırlıdır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde
Neolitik çağın ne zaman başladığı kesin olarak belirlenememiştir. Ancak, Malatya- Elazığ bölgesinde
yapılan kazılarda Neolitik devir kültürünü yansıtan hububat çeşitleri ve ehli hayvan kalıntılar ı
bulunmuştur (Erzen, 1986; 15- 16). Bu kalıntılar ve Neolitik çağın en erken başladığı Mezopotamya
Bölgesi’ne komşu olması dolayısıyla, Doğu Anadolu Bölgesi’nde M.Ö. 5000’den beri geniş çapta tarım
kültürünün var olduğu kabul edilmektedir.
4. Van Gölü Havzasında Nüfus ve Yerleşmeler
Van Gölü Havzası, fiziki coğrafya açısından oldukça renkli olmasının yanında, farklı medeniyet
ve kültürlerin etkisinde kalmış kadim yerleşmeleri bulunan ve bunun sonucu olarak ta çeşitli nüfus ve
yerleşme yapısına sahip özel bir alandır. Araştırmaya konu olan alan aynı zamanda kapalı bir havza
olması nedeniylede kendi içinde ele alınması ve birçok değişken açısından irdelenmesi gereken bir
sahadır. Bunların başında da nüfusun en temel ihtiyacı olan su kaynaklarıdır. Zira içinde bulunduğumuz
süreç incelendiğinde ki, özellikle kapalı havzalar açısından bir tehdit olarak kabul edilen küresel ısınma,
yakın gelecekte havzada bir su sorununu gündeme getirecektir (Alaeddinoğlu, Yılmaz 2012).
Dolayısıyla sahanın ihtiyacı olan suyun bir şekilde havza yönetimi marifetiyle gerçekleştirilmesi ve su
kaynaklarının yükselti ve havzalar ölçeğinde doğru kullanılması bir ihtiyaçtır. Ayrıca diğer ekonomik
değişkenler açısından da havzada yerleşmelerin ve nüfusun dağılışının bilinmesi birçok açıdan
sürdürülebilir bir yaklaşımın sergilenmesi açısından gereklidir.
Nüfusun ve yerleşmelerin özellikleri, dağılışları ve geliştirilen nüfus stratejileri konulu
çalışmalarda ağırlıklı olarak il sınırları esas alınmıştır. Ancak bu çalışmada esas amacın havza yönetimi
bağlamında yerel yöneticilere ve karar vericilere havzadaki nüfus ve yerleşmenin hem dikey hem de
yatay yönde nasıl bir dağılış gösterdiğini ortaya koymak suretiyle katkıda bulunmak olduğundan havza
sınırları esas alınmıştır. Bilindiği üzere havzalar çevrelerinden özellikle su ve ona ilişkin her türlü
yaklaşımda bağımsız ele alınmalı ve kendi içinde değerlendirilmelidirler. Hele söz konusu olan bu havza
kapalı bir havza ise bu durum daha da hayati bir önem taşımaktadır. Zira havzalar su kaynakları
açısından kendi içerisinde değerlendirilir ve kaynakları oranında zengin ya da fakir diye nitelendirilir ler.
İşte tam bu noktada çalışmaya konu olan alanın kapalı bir havza olması, havzadaki nüfus ve
yerleşmelerin dikey ve yatay yönde dağılışını daha anlamlı kılmaktadır. Zira mevcut su kaynaklarının
havzadaki nüfusu destekleyip desteklemediği ya da gelecekte nasıl bir yapının oluşacağı gibi soruların
araştırılması için, öncelikle nüfus ve yerleşmelerin yükselti kademelenmelerine göre nasıl bir dağılış
gösterdiği sorusuna açıklık getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Alaeddinoğlu ve Yılmaz tarafından
2012 yılında tamamlanan bir araştırma projesinde ele alınan "Van Gölü Havzasının Su Bilançosu" isimli
çalışma önemli bir referans olmuştur. Dahası bu çalışma havza yönetimi gerekliliğini ortaya koymuş ve
buradan hareketle Havzadaki nüfusun dikey ve yatay dağılışı ele alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Dolayısıyla Van Gölü Havzasında nüfusun ve yerleşmelerin yükselti kademelerine göre dağılış ı
şeklindeki bu çalışma bu soruya cevap aramak üzerine gerçekleştirilmiş bir çalışmadır. Bu bağlamda
öncelikle havza sınırları CBS tabanlı programlarda yeniden çizilmiş ve havza içerisindeki bütün
yerleşmeler ve nüfusları tek tek girilmiştir. Programın veri tabanına 2010 nüfus bilgileri esas alınarak
sonuçlar işlenmiştir.
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Bu bağlamda araştırma konusu ve alanına geçmeden Türkiye’nin yükselti kademelenmesine ya
da daha genel olarak ortalama yükseltisine dünya ile kıyaslanması açısından bakmakta fayda vardır. Bu
çerçevede Türkiye dünya ile kıyaslandığında ortalama yükseltisi açısından daha yüksek bir ülke olduğu
görülmektedir. Bilindiği üzere Türkiye, yüksek yaylalardan ve dağlardan oluşmuş homojen olmayan bir
arazi yapısına sahiptir. Nitekim ülke arazisinin ortalama yükseltisi 1132 m’yi bulur; Anadolu’nun
ortalama yükseltisi 1162 m, Trakya kesiminin ortalama yükseltisi ise 180 m’dir. Türkiye yüksek bir ülke
olmasına karşılık, ülkede düzlükler geniş yer kaplamaktadır. Örneğin 814 578 km2 kadar olan ülke alanı
içinde %45 den fazla bir oranı, yani yaklaşık 375 000 km2 kadar alanı alçak ve yüksek düzlükler, başka
bir ifade ile ovalar ve platolar oluşturur. Ülkenin deniz seviyesine göre yüksek olması, yüksek kuşakların
geniş yer kaplaması basta fiziki faktörler olmak üzere beşeri ve ekonomik tüm coğrafi unsurların
çeşitlenmesine, bölgesel ve yöresel farklılıklar göstermesine neden olmuştur (Doğanay, 1995).
Dolayısıyla Türkiye’nin bugün almış olduğu görünüm yüz milyonlarca yıllık uzun bir evrimin, kabaca
orta Miyosen’den sonra başlayarak günümüze kadar süren, düşey ve yatay atımlı faylanmalar ve blok
hareketlerin yani neo-tektonik safhanın eseridir (Şaroglu ve Yılmaz, 1987; Erinç, 1988).
Türkiye’nin ortalama yükseltisinin fazla olması başta fiziki coğrafya şartlarının tesisinde ve
dolayısıyla fiziki coğrafyanın etkisiyle de beşeri coğrafyanın şekillenmesinde etkilidir. Zira yükselti,
sıcaklık, yağış, toprak oluşumu, bitki örtüsü ve daha birçok değişken ortaya konulurken bu değişkenlerin
aslında beşeri coğrafyanın şekillenmesini ve ne oranda yaşanılacağının sınırlarını da belirlediği ortaya
çıkmaktadır. Bu anlamda Türkiye’nin yükselti kademelenmesi başta nüfusun sosyal ve ekonomik yönü
olmak üzere nüfusun dağılışını ve yoğunluğunu belirleyen en temel faktördür. Örneğin iç bölgelerde
nüfusun büyük çoğunluğu çevresine oranla daha düşük yükselti değerleri arz eden çöküntü ovalarına ve
depresyon bölgelerine toplanmıştır. Yükselti kuşaklarıyla nüfus dağılış düzeni arasında, sıkı bir
paralellik vardır. Gerçekten de ülke içi bölgelerde yüksek kesimlere karşılık gelen plato yüzeyleri, dağ
sıraları, yüksek volkanik dağ kütleleri hemen hemen boş denecek kadar çok seyrek nüfuslu bölgelerdir.
Bu bölgeleri çevreleyen alçak kesimlere karşılık gelen platolar, depresyonlar, ovalar nispeten yoğun
nüfuslanma bölgeleri olarak göze çarpar. Türkiye genelinde yükseltinin artığı kesimlerde paradoks
yerleşmeler bile yaklaşık 2000 ile 2400 metrelerde genel olarak sona erer. Bu durum yükseltiyle beraber
iklim şartlarının değişmesi sonucunda ekip dikmeye dayanan tarımsal faaliyetlerin önlenmiş olmasından
ileri gelir (Doğanay, 1995). Yükselti ile doğru orantılı bir şekilde gelişen ve değişen nüfusun alansal
dağılışı ve yoğunluğu iç bölgelerde ve kıyı bölgelerinde farklılıklar göstermektedir. Örneğin kıyı
bölgelerinde başlıca nüfus yoğunluk bölgeleri 0 m ile yaklaşık 500-600 m’ler arasındaki yükselti
kuşaklarıdır. Daha yüksekler, örneğin 700-800 m’lere doğru eğimli ve dağlık bölgelerde nüfus
yoğunluğu çok dikkat çekici bir şekilde azalır ve daha yükseklere doğru artık devamlı yerleşme sekilerli
ortadan kalkar. Bunların yerini mezra ve yayla gibi geçici kır yerleşme şekilleri alır (Doganay, 1995).
İç kesimlerde, birbirinden uzak ve dikey sınırları daha yüksek yörelerde yerleşmeler göze çarpar.
Örneğin İç Anadolu’da ortalama yükseltisi 800 ile 1000 metreyi bulan Konya Ovası, 800 metreyi bulan
Eskişehir Ovası, Haymana Platosu ve Kayseri, Nevşehir illeri oldukça yoğun nüfuslanmış yörelerdir.
Doğu Anadolu bölgesinde yoğun nüfuslanma bölgeleri genel olarak tektonik ovalar ve havzalar
bölgeleridir. Örneğin Erzincan Ovası 1200 metre, Erzurum Ovası 1750-1875 m, Elazığ, Bingöl, Muş ve
Malatya ovaları 800-900 ile 1000 metre dikkat çekici bir şekilde nüfuslanmıştır. Böyle olmakla birlikte
Türkiye’nin kıyı bölgeleri ile iç bölgeleri arasında nüfus dağılış yapısı bakımından çok belirgin bir
farklılık vardır. Örneğin denizlerde kıyısı olan yaklaşık 26 adet ilimiz Türkiye alanının yaklaşık % 27,9
‘unu oluşturup, ülke nüfusunun % 50’sini barındırmaktadır. Zira kır nüfusu açısından olaya
baktığımızda 0-500 metre arasındaki yükseltiye sahip alanın toplam yüzölçümü %17,5’dür. Yerleşim
şartlarının uygun olması, kırsal nüfusun %40’ını aşan kesiminin burada toplanmasına sebebiyet
vermiştir (Sergün, Ümit, 1994: 18) yerkabuğunu birçok noktada kesen, fay adını verdiğimiz kırık hatları
üzerine denk gelirler. Bu bölgeler, depremler bakımından aktif bölgelerdir. Bu nedenle de, özellikle bu
bölgelerde, sık sık depremler meydana gelmekte; bunlardan bazıları büyük can ve mal kayıplarına yol
açmaktadır. Örneğin en yeni deprem felâketlerinden biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde 17
127 can kaybı olmuş ve 41 000 konut yıkılmıştır; 12 Kasım 1999 Düzce depreminde ise 845 kişi
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ölmüştür. (Doğanay, 1995). Bu kadar can ve mal kaybının yaşandığı bu bölgeler depremlere rağmen sık
nüfuslanmış bölgelerdir.

Şekil 3: Nüfusun dağılışı
Şekil 4:Tali havzalara göre nüfus büyüklüğü
Çizelge 2:Doğu Anadolu ilerinde yükselti kademesine göre kırsal nüfus dağılışı
Doğu Anadolu ilerinde yükseltilere göre kırsal nüfus dağılışı
Kırsal Nüfus
Van
430.548
Bitlis
169.162
Ağrı
276.435
Bingöl
130.269
Elazığ
205.342
Erzincan
144.635
Erzurum
376.838
Hakkâri
97.126
Kars
182.871
Malatya
353.945
Muş
294.151
Tunceli
39.108
Şırnak
141.869
Ardahan
94.031
Iğdır
87.052
Toplam
3.023.382
Yükseltilere Göre %

0-1000
4.000
2.000
62.500
2.000

7.500
72.000

1000-1500
20.000
6.500
84.000
137.000
96.500
10.000
10.500
14.000
201.500
226.500
21.500
27.500

60.500
287.000
9.49

10.000
865.500
28.63

8.500
500
6.7500

1500-2000
245.5000
123.000
202.000
43.000
6.000
36.500
297.000
54.500
88.000
84.000
63.000
10.000
25.000
65.000
11.000
1.354.000
44.79

2000-2500
185.000
21.500
68.000
1.000
9.500
70.000
23.500
80.5000
1.000
4.500
17.500
29.000
5.500
516.500
17.09

Toplam
430.500
169.000
276.500
130.000
205.500
144.500
377.000
97.000
183.000
354.000
294.000
39.000
142.000
94.000
87.000
3.023.000
100

Kaynak: Khalaf, 2006:187

Türkiye, genel itibarıyla yukarıda da ifade edildiği üzere denizlerden ortalama yükseltisi fazla
ve oldukça engebeli bir ülkedir. Bu özelliği ülke genelinde kırsal yerleşmelerin sayısal olarak fazla
olmasına neden olmuştur. Genel olarak tarım ve hayvancılık ekonomisine dayalı bu yerleşmeler sayısal
olarak fazla olmalarına karşın nüfuslanma açısından çok büyük sayılmazlar. Araştırma sahasının da
içinde yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi kırsal yerleşmeler açısından oldukça yoğun sayılan bir bölgedir.
Zira bir bütün olarak bölgenin yüksek olması nüfusun 1000 m’lerin üzerinde yoğunlaşmasına neden
olmuştur. Bölgede nüfusun yaklaşık olarak yarısı 1500-2000 m’ler civarında yaşamaktadır (Çizelge 1).
2010 yılı verilerine göre kırsal alanda 3.023.000 kişinin yaşadığı görülmektedir.
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Van Gölü Havzasında yükselti kademelenmesine göre nüfusun nasıl değiştiği konusu ele
alınırken, havzayı Doğu Anadolu Bölgesinden soyutlamadan ancak yükselti kademelenmesi nüfus
ilişkisini havza ölçeğinde incelemenin faydalı olacağı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda öncelikle Doğu
Anadolu bölgesinde ve araştırma alanımız olan Van Gölü Havzasında köylerin nasıl bir özellik
gösterdiklerinin bilinmesi gerekmektedir. Bölge genelinde köylerin kuruluş yerlerine bakıldığınd a
genellikle dağ etekleri, sırt, yamaç, vadi ve ovalarda toplandıkları görülmektedir. 1981 yılında Doğu
Anadolu bölgesindeki köylerin %23-24’ü düzlüklerde, geriye kalan %76-77’si, çeşitli derecelerden
eğimli alanlarda kurulmuştur. Bölgede köylerin yaklaşık olarak %5’i nehir kenarlarında, %19- 20 ova,
%22-25 sırt, %20-22 vadi, %29-30 eteklerde kurulmuştur (Khalaf, 2006:187). Bu oranlar bölgedeki iller
düzeyinde değişiklik gösterebildikleri gibi Van Gölü Havzasında da değişmektedir. Havzanın güneyinde
ve batısında dağ eteği, sırt, yamaç ve vadi köyleri ağırlıktayken, kuzeyde ve özelliklede doğuda ova
köyleri sayısal olarak artmaktadır. Ova köylerinin büyük kısmı çevredeki büyük akarsula rın
oluşturdukları ovalar ya da iç kesimlerde kalan Çaldıran Ovası gibi alanlarda yoğunlaşmışlardır.
Yükselti kademelenmesine göre havza nüfusunu işlemek, ancak havza sınırlarının doğru bir
şekilde tespit edilmesi ve havza içerisindeki nüfusun bu çerçevede veri tabanlarına işlenmesiyle
mümkündür. Bu gerekçeyle hem 1/25.000 ve 1/50.0000 ölçekli haritalar üzerinde gerçekleştirilen havza
sınırı tanımlaması bilgisi hem de bizzat havza alanında gerçekleştirilen uygulamalı alan çalışmasıyla
ortaya çıkan tespitler neticesinde havzanın toplam alanın 17.280 km² olduğu, ancak Erçek Gölü
havzasının çıkarılması halinde alanın 13672 km² olduğu ortaya konmuştur. Toplamda 17.280 km²’lik
alana sahip olan Van Gölü kapalı havzası yeryüzü şekilleri ve özellikle de yükselti kademelenmesi
açısından incelendiğinde görüleceği üzere kısa mesafelerde yükseltinin arttığı ve kapalı bir havza olması
münasebetiyle doğal olarak gölden çevreye doğru yükseldiği şeklindedir. Şüphesiz bu özelliği havza
içerisindeki yerleşmelerin hem alansal dağılışını hem de yükselti basamağına göre dağılış ın ı
etkilemiştir.
Havza sınırlarını ve yükselti kademelerini gösteren şekiller incelendiğinde görüleceği üzere
Bahçesaray ve Başkale ilçelerinin tamamı havza sınırları dışında kalırken, Gürpınar ilçesinin ( 4012 km²
nin 2322 km² si) 5/3’ü, Saray’ın (946 km² nin 199 km²si ) 5/1’i Çatak ilçesinin (1925 km² nin 220
km²’si) yaklaşık 9/8’i, Gevaş ilçesinin (787 km² nin 647 km²si) 6/5’i, Tatvan ilçesinin (1291 km² nin
538 km² si) yaklaşık 5/2’si havza sınırlarına dâhildir. Dolayısıyla havza bir bütün olarak incelendiğind e
şehirlerin göl kıyısında geliştikleri görülecektir. Zira Başkale, Çatak ve Bahçesaray ilçe merkezleri
havza sınırları dışında kaldığından geriye kalan bütün ilçe merkezleri ki, başta nüfussal olarak en büyük
kent merkezleri olan Van, Erciş ve Tatvan olmak üzere, Ahlat, Adilcevaz, Gevaş, Edremit ve Gürpınar
kent merkezlerinin yükselti kademelenmesindeki yerleri 1650-1750m leri arasındadır. Geriye kalan
Muradiye, Özalp ve Çaldıran ilçe merkezleri ise nüfussal olarak önemli değerler ifade etmemektedirler.
Havzada yer alan 547 yerleşmelerin nüfus büyüklüklerine bakıldığında görüleceği üzere, yerleşmelerin
nüfus büyüklüklerinin fazla olmadığı, ağırlıklı olarak küçük sayılacak yerleşmelerin sayıca fazla olduğu
anlaşılmaktadır. Zira havzada yer alan yerleşmelerin %11,7'sinin nüfusu 2000 kişinin üzerinde olurken,
% 16,1'i 1000 kişinin üzerinde ve %72,2'sinin nüfusu ise 1000 kişiden az şeklinde sıralandığı
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla havzada yer alan yerleşme nüfuslarının sayıca küçük olması, bunların
büyük oranda gelişmediklerini ve ağırlıklı olarak köy yerleşmeleri olduklarını göstermektedir. Sayıca
fazla, ancak nüfus açısından küçük sayılacak kırsal yerleşmelerin nüfusları yükselti kademelenmesine
göre dağılışı incelendiğinde nüfusun dağılışının yeryüzü şekilleri ve verimli tarım alanlarıyla yakından
ilişkili oldukları anlaşılmaktadır.
Nüfusun Van Gölü seviyesi (1650 m) esas alınarak bir kademelenmesi yapıldığında 2010 yılı
verilerine göre toplam 547 köy ve 1.014.645 nüfus havza sınırları içinde bulunmaktadır. Nüfus
kademelenmesini yaparken 100 m aralıklarla incelemek ve ona göre değişimi işlemek doğru olacaktır.
Dolayısıyla 1650 m’den değil 1700m ve aşağısı, 1700m-1800m …. ve 2500m’ye kadar olan aralık
100’er metre arayla işlenmiştir. Bu bağlamda 2010 yılı verilerine göre nüfusun % 55.83’ü (566212 kişi)
1700m ve altında yaşamaktadır. Bu alan gölün hemen kıyısındaki yerleşmeleri tarif etmektedir.
Özellikle büyük yerleşmelerin bir kısmı ve ova köyleri bu yükseltide kurulmuşlardır (gelişmişlerd ir).
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1700m ve altında yer alan yerleşme sayısı 64 olup toplam yerleşme sayısının % 11.71’ni
oluşturmaktadır. Daha öncede ifade edildiği üzere en büyük yerleşme merkezleri göl kıyısına yakın
yükseltide bulunmaktadırlar. Dolayısıyla havzanın en kalabalık nüfusunu barındıran 1650-1700m
aralığında gelişmiş olan Van şehri başta olmak üzere diğer önemli şehirlerden dolayı 1650-1700m’ler
arası en yoğun yerleşilmiş alanlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar (Çizelge 2). Toplam nüfusun %
55.83’ünü barındıran yükselti kademesi, ulaşılabilirlik açısından uygun olduğu gibi ekonomik
faaliyetlerin gelişmesine ve çeşitlenmesine de uygun şartları sağlamaktadır.
Çizelge 3: Yükselti Basamaklarına Göre Nüfus
Yük.
2010
%
Bas.
Nüfus
<1700
566212
55.83
1700-1800
129930
12.84
1800-1900
56128
5.55
1900-2000
54562
5.39
2000-2100
114539
11.30
2100-2200
50629
5.01
2200-2300
21665
2.16
2300-2400
11980
1.20
2400-2500
4683
0.48
>2500
2309
0.24
Top
1014645
100

Çizelge
Grup
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top

Çizelge 5:Yıllara göre havzaların toplam nüfusları
Havza Adı
2010
Havza Adı
Nüfus
Zilan-Surfesor
76724
Engil-Gevaş
Zilan Deresi
40898
Gevaş Deresi
Deliçay
87390
Kotum-Gevaş
Bendimahi-Deliçay
8298
Uzuntekne
Bendimahi Nehri
93691
Erçek Gölü
Karasu Nehri
75491
Erçek-Karasu-Engil
Engil Nehri
49634
Karasu-Bendimahi

4: Yükselti Basamaklarına Göre Köyler
Yük.
Yerleşme
%
Bas.
Sayısı
<1700
64
11.71
1700-1800
97
17.72
1800-1900
66
12.02
1900-2000
66
12.02
2000-2100
119
21.77
2100-2200
62
11.39
2200-2300
36
6.58
2300-2400
23
4.22
2400-2500
8
1.47
>2500
6
1.10
547
100

2010
Nüfus
1402
13572
14438
712
62250
395311
10531

Havza Adı
Zilan-Deliçay
Kotum-Surfesor
Surfesor Deresi
Kotum Çayı
Göllü
Toplam

2010
Nüfus
0
65406
11656
2805
2428
1014645

Yoğun nüfuslanma açısından diğer önemli yükselti basamağı 1700-1800 m aralığıdır. Bu alan
içerisinde 97 yerleşme yer almaktadır. Söz konusu yükselti basamağında toplam nüfusun % 12.84’ü (
129.930 kişi) yaşamaktadır. 1800-1900m’ler arasında yer alan 66 (%12.02) yerleşmede ise toplam
56.128 kişi (%5.55) bulunmaktadır. 1900-2000 m’ler arasında yer alan toplam yerleşme sayısı 66
olurken yaşayan kişi sayısı 54.562 kişidir. Oysa 2000-2100 m’ler arasında yer alan yerleşme sayısı 119
(%21.77) olurken yaşayan kişi sayısı 114.539 (%11.30) şeklindedir. Görüldüğü üzere yükseltinin
artmasına karşın hem yerleşme sayısı hem de doğal olarak nüfus artmıştır. Şüphesiz havzanın fiziki
haritası incelendiğinde bu durumun gayet doğal bir gelişme olduğu anlaşılacaktır. Zira söz konu yükselti
kademesi özellikle yukarıda da ifade edildiği üzere yüksek kesimlerdeki düzlükleri ve ovaları ifade
etmektedir. Şekil 2-3, incelendiğinde başta Çaldıran ovası olmak üzere, Özalp ve diğer ilçelerin bir kısım
nispeten az eğimli arazileri bu yükseltilerde yer almaktadır. 2100 metreden sonra yerleşme sayısı ve ona
bağlı olarak nüfus tedricen azalmaktadır. 2100-2200 metrelerde bulunan yerleşme sayısı 62 adet olup
toplam yerleşme sayısının %11,39’na karşılık gelmektedir. Toplamda 50629 (%5,01) kişinin yaşadığı
yerleşmelerin büyük bir kısmı, Havzanın doğu kesiminde olduğu görülmektedir. 2200 metrelerden
sonra nüfus ve yerleşme sayısı hızlıca azalmakta ve toplamda 2200-2300 metreler arsında 21665
(%2,16) kişi ve 36 yerleşme bulunmaktadır. Çizelge 2 ve Çizelge 3 den de anlaşılacağı üzere bu
yükseltilerden sonra nüfustaki ve yerleşme sayılarındaki düşüş devam etmekte ve Havza toplamı
içindeki yerleşme sayısı ve nüfus miktarı oransal olarak giderek azalmaktır. Öyle ki, geriye kalan 3
aralıktaki nüfus ve yerleşme sayısı ve oranlarına bakıldığında bu oranların nüfus için %1,9 ve yerleşme
sayısı için ise % 6,79’a karşılık geldiği görülmektedir.
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Şekil 5: Van Gölü Havzasında Yerleşmelerin Yükselti Kademelerine Göre Dağılışı

5. Sonuç
Nüfusun ve yerleşmelerin yükselti kademesine göre dağılımını ele alan araştırma sonuçlarına
göre, yerleşmelerin %11.71’sinin yer aldığı 1700 metre altındaki yükselti kademesinde toplam nüfusun
% 55.83’ü yaşamaktadır. Söz konusu yükseltilerde kurulmuş olan Van, Erciş, Ahlat, Tatvan ve
Adilcevaz gibi kent merkezleri nüfusun yoğun olarak yerleştiği alanlardır. Göl seviyesinin 1650
metrelerde olduğu düşünüldüğünde, 1700 metreler civarında yer alan yerleşmelerde nüfusun % 50'den
fazlasının bulunduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu alan içerisinde yerleşme sayısının az olmasına karşın
büyük yerişleşmelerin varlığı nüfusun yoğunluğunu artırmıştır. Bu durumun temel nedeni, yerleşmelerin
göl kıyısında kurulmuş olmaları, verimli tarım alanlarının varlığı ve diğer coğrafi değişkenlerin olumlu
yansımaları neticesinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır.
İkinci olarak nüfusun (% 12.84) en yoğun yaşadığı yükselti aralığı 1700-1800 metreler arasıdır.
Bu yükselti de yer alan yerleşme sayısının (97) toplam içindeki oranı %17.72’dir. Havzada 1800
metrelerden sonra nüfusun sayıca azaldığı gözlense de, bu durumun 2000-2100 metrelerde birden
farklılaşarak yerleşme sayısının en fazla görüldüğü alanı temsil etti anlaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle
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söz konusu metreler arasında yerleşmelerin ve nüfusun belirgin bir şekilde sayıca arttığı ve bu yükseltiler
arasında yerleşmelerin, %21.77’si, nüfusun ise % 11.30’unun yaşadığı görülmektedir. Bu yükselti
aralığına bakıldığında, alanın yüksek düzlüklerden oluştuğu ve söz konusu düzlüklerin ise önemli bir
kısmının ovalardan meydana geldiği anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere canlıların en temel gereksinimi olan su, içinde bulunduğumuz süreçte ve dahası
iklim değişikliğinin tehdit ettiği geleceğimizde su sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle çok
daha önemli bir konu hâline gelen su sorunu Türkiye ölçeğinde değil, havzalar ölçeğinde ele alınmalı
ve havza yönetimi şeklinde kendini göstermelidir. Bu gerçekten hareketle, bir milyonu aşan (1.014.645
bin kişi) nüfusu ve toplam yağışın % 40’tan fazlasının akışa geçtiği Van Gölü Havzası su potansiyelinin
doğru tespit edilmesi ve su yönetiminin daha rasyonel planlanması gerekmektedir. Bu bağlamda, havza
incelendiğinde, yağış, sıcaklık, buharlaşma ve akım değerlerinde görülen farklılıklar yanında, nüfusun
yoğunlaştığı bölgelerde de farklılıklar olmaktadır. Alan olarak en büyük tali havzalar Van Gölü’nün
doğusunda yer almaktadır. Bu alanlar, nispeten büyük akarsuların aktığı alanlar olduğu gibi, yoğun
nüfus ve tarım faaliyetinin yapıldığı alanlardır. Bu alanlar aynı zamanda iklim değişikliğinden de en çok
etkilenen sahalar (Alaeddinoğlu, Yılmaz, 2012) olarak karşımıza çıkmaktadır. Nüfus açısından yoğun,
su bütçesi açısından açık veren (Erçek-Karasu-Engil Havzası gibi) bu alanlar, gelecekte daha fazla nüfus
yoğunluğuna sahne olacaklardır. Bu durum daha küçük havzalarda sürdürülebilir bir hâl almaktan
çıkacak ve söz konusu alanlar ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacaklardır. Tali havzaların büyük bir
bölümünde bugün için, su sorunu ciddi bir tehdit olarak görülmese de bazı havzalarda küçük de olsa
sorunların görülmeye başlandığı gözlenmiştir.
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