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2019 YILI BÜTÇESi 

2020 YILI (01.01.2020-15.05.2020) BÜTÇESİ 

GELİR (₺) GİDER (₺) 

Vergi Gelirleri 3.052.341,64 Cari Harcamalar 48.391.227,56 

Vergi Dışı Gelirler 51.251.566,70 Yatırım Harcamaları 6.494.010,13 

Yardım ve Fonlar 3.371.709,00 Transfer Harcamaları 1.307.723,25 

TOPLAM 57.675.617,34 TOPLAM 56.192.960,94 

GELİR (₺) GİDER (₺) 

Vergi Gelirleri 815.661,79 Cari Harcamalar 17.237.108,49 

Vergi Dışı Gelirler 21.740.271,60 Yatırım Harcamaları 2.277.605,27 

Yardım ve Fonlar 555.003,84 Transfer Harcamaları 283.075,72 

TOPLAM 23.110.937,59 TOPLAM 19.797.789,48 



  MEVCUT 

Memur 77 

Sözleşmeli 5 

Daimi İşçi 58 

Hak-Bel A.Ş. 108 

TOPLAM 248 

PERSONEL DURUMU 



İMAR DURUMU 

İmar Planındaki Alan: 
 
İmar Planı Alanı yaklaşık 1500 hektardır. 
  
İmar Planı Uygulamaları ve imar planında yapılan değişiklikler ve son durumu: 
  
Belediyenin imar planı uygulaması imar planı kanununun 15 ve 16’ıncı maddelerine göre yapılmaktadır. 
 
İmar planında yapılan 2 adet değişiklik vardır. 
 
Verilen inşaat ruhsat sayısı 2 adettir. 
 
Mikro bölgeme işi tamamlanmış olup 1/5000 ölçekli nazım imar ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
taslakları yapılmakta olup 2020 yılı içerisinde tamamlanması beklenmektedir. 
  
Belediye Toplu Konut Çalışmaları: Bulunmamaktadır. 
 



İÇME SUYU 

GENEL BİLGİ: 
 
           İlimiz merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan 3500 rekımlı Berçelan ve Golan Yaylalarındaki içme suyu 
kaynakları saniyede 400 litre olarak 175 kilometrelik genel şebek hattı üzerinden, hat üzerine kurulu 22 maslak, 
47 basınç kırıcı vana odası ve 2 bin metreküplük 13 adet su deposu üzerinden hizmet vermektedir. 
 
           Proje yapım işi yapılan  iş artışıyla KDV dahil toplam 62 Milyon TL'ye İller Bankasınca ihale edilmiştir. İçme 
suyu yapım çalışmaları  12  mahallemizde tamamlanmış olup kalan 3 mahallemizde devam etmektedir. 12  ayrı 
noktada yapılan sondaj çalışmalarıyla mevcut içme suyu şebeke hattına saniyede 140 litre su ilevesi yapılmıştır. 
 
DEPOLAR: 
 
Dm5(Bulak mah.) 1500 m³ 
Dm6(Yenimahalle) 300 m³ 
Dm12(Merzan mah.) 250 m³ 
Dm8 Karşıyaka(TOKİ) 1000 m³ 
Dm10 sümbül(mezarlık) 300 m³ 
7 adet b.a.g servis deposu 
 
 DEPO KAPASİTELERİ 
 
 1 adet  (500 m³) 
2 adet  (700 m³) 
2 adet  (1500 m³) 
2 adet  (2000m³) 
 
 
 

    



          İÇME SUYU MEVCUT DURUMU: 

          Hakkari Merkez yeni içme suyu çalışmaları kapsamında  15  mahallenin  12'sinde şebeke hattı  testleri 
yapıldı. Yapılan  testlerde  12 mahallede  şebeke hattının  arızassız  olarak  çalıştığı  tespit  edilmiş  olup  bu 
mahallelere  yeni şebeke  hattından  24  saatte  8  saat  su  verilmektedir.   24  saat  içme  suyu  hizmetinin 
verilebilmesi için 350-400 m³/sn su kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu  kaynakta  ancak  İlmizde  Mayıs, 
Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 4 ay sürede  sağlanabilmektedir.  Geriye kalan   Merzan, Bağlar ve 
Karşıyaka   Mahallesinde  test   çalışmaları  devam etmekte olup bu 3 mahalleye eski şebeke hattından su 
verilmektedir. 

          İhalesi yapılan Yeni İçme Suyu Hatıının imalatları devam ettiğinden yapılan şartlı geçici kabulle 2020 
içerisinde patlayan su boruları,  oluşan  arızaların  giderilmesi ve kalan 3 mahallede su test çalışmalarının 
yapılması sonucu iş tamamlanarak kesin kabülün yapılması planlanmaktadır. 

 



KANALİZASYON 

Hakkari Merkez Kanalizasyon ve Yağmursuyu Yapım İşi KDV dahil 44 Milyon TL'ye ihale edilerek 
25.03.2016  tarihinde  yer  tesliminin yapılmasıyla işe başlanmıştır. 2 yıl süren çalışmalar kapasamında şehir 
merkezinin tamamında 80 kilometre  kanalizasyon şebekesi  ve  50  kilometre  parsel  bağlantısı yapılmıştır. 
Ayrıca 20 kilometre drenaj hattı inşa edilmiştir. İşin tamamlanmasıyla birlikte 24.01.2019 yılında geçici kabul 
yapılmıştır.  

 
Ayrıca imar dışı olan evlerin kanalizasyon hattı  bulunmamakta olup buda 20 kilometre arasında olup 

bağlantılar imar yollarının olmamasından kaynaklanmıştır. 



2019 / EKİM-ARALIK FAALİYETLERİ 



• Hakkari Merkez Merzan Mahallesinde 1,8 km’lik yola toplam 15 cm 2 kat asfalt yapılarak Hakkari Merkez 
Merzan Mahallesi, Durankaya ve kayak merkezi yolu vatandaşlarımızın hizmetine açılmıştır. 

 



• Hakkari Merkez Karşıyaka Mahallesi Gopsi TOKİ Konutları ile Otluca Köyüne ulaşımı sağlayan  
4km’lik yol asfaltlanmıştır.  



• Kent merkezinin genelinde bozulan asfalt yoların 15 km’lik kısmında yama onarım çalışmaları yapılmıştır.  



• Şehir merkezinden geçen derelerde su baskınlarına karşı köprü ve menfez onarılmış ve tüm derelerde 
temizlik çalışmaları yapılmıştır.  



• Kentteki 15 mahallede ihtiyaç duyulan bölgelere sulama kanalları ve yağmur suyu drenaj kanalları yapılmıştır. 



• Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki hayvan rehabilitasyon merkezi tarafından 
kentteki 129 sokak hayvanına  yönelik  rehabilitasyon  ve  tıbbi  müdahaleler  yapılmıştır.  
Müdürlüğümüzün  ikinci faaliyet alanı, bünyesindeki gıda denetim ve kontrol ekipleri tarafından 
kentteki gıda satış merkezlerinde rutin  denetimler  yapılmıştır.  Ayrıca  ilaçlama,  haşereler  ile  
mücadele  ve dezenfekte sağlık çalışmaları yapılmıştır. 



• Şehirde kışın içme suyu şebeke hattında oluşabilen arızalar nedeniyle yaşanan su sıkıntısına karşı 
tedbir alınarak 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylasının  karlı  dağ eteklerinde bulunan yeni su kaynakları 
şehir içi içme suyu şebeke hattına bağlanmıştır. 



• Şehirdeki park sorununu çözmek için 20.000 m² geçici otopark alanları oluşturulmuş ve şehir içi 
trafikte yoğunluk ortadan kaldırılmıştır. 



• Şehir Merkezi Pehlivan Mahallesi Hastane Kavşağı ile Katramas Köprüsü arasında ilk defa 
SSB            (Silindirik Sıkıştırılmış Beton) yol uygulaması yapılmıştır. 



Yol Kenarlarına taş duvar yapımları çeşitli mahallerde yapılmıştır. 



2020 / OCAK-MAYIS FAALİYETLERİ 



2020-2023 Hakkari Değişim ve Dönüşüm Programında içerisinde yer alan ‘Estetik Kent Aydınlatması’ projesi kapsamında 
Sümbül Mahallesi Hakkari Van Bulvarı üzerinde yer alan orta refüjlerdeki elektrik direklerine lale motifli led ışıklar takıldı. 



2020-2023 Hakkari Değişim ve Dönüşüm Programında içerisinde yer alan ‘Estetik Kent Aydınlatması’ projesi kapsamında 
Dağgöl Mahallesi Medeni Sancak Kavşağına ay yıldız motifli estetik led kavşak aydınlatma uygulaması yapıldı. 



2020 yılı Ocak, Şubat ve Mart döneminde Belediye Başkanlığımızca İlimiz Merkezinde 15 Mahallede 24 saat esasına göre 14 
iş makinesi ve 40 personel ile yaptığımız karla mücadele çalışmaları ile Hakkari’de sorunsuz bir kış geçirdik. 



İlimizde 2020 Mart ayı itibariyle koronavirüs (covid-19) ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili alınan tedbirler kapsamında başta tüm 

kamu kurum ve kuruluşlarında, kent merkezindeki cadde ve sokaklar ile çeşitli iş yeri ve evlerde ile dezenfekte çalışmaları 
yapılmaktadır. 



İlimizde 2020 Mart ayı itibariyle koronavirüs (covid-19) ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili alınan tedbirler kapsamında periyodik 
olarak cadde, sokak ve kaldırımlar tazyikli deterjanlı su ile yıkma çalışmaları yapılmaktadır. 



2020 yılı Ocak ve Mayıs ayı dönemi içerisinde kent merkezinin değişik bölgelerine sokak hayvanları için barınak yaşam 
kulübeleri bırakıldı. 



2020 yılı Ocak ve Mayıs ayı dönemi içerisinde sokak hayvanları için düzenli olarak besleme çalışmaları ve doğaya yem 
bırakma çalışmaları yapılmıştır. 



İlimizde 2020 Mart ayı itibariyle korona virüs (covid-19) ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili alınan tedbirler kapsamında kent 
merkezinde 20 bin adet ücretsiz maske dağıtımı yapılmıştır. 



2020 Mart ayı itibariyle İlimiz genelinde Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı ilaçlama ekiplerimiz haşere ve larvayla 
mücadele çalışmalarına başlamıştır. 



2020-2023 Hakkari Değişim ve Dönüşüm Programımız Kapsamında 6 Adet Çöp Toplama Aracı, 1 Adet Kazıcı Yükleyici, 
1 Adet Çöp Taksi ve 272 Adet Çöp Konteyneri Hizmete Kazandırılmıştır. 



Belediyemizin 2020-2023 Hakkari Değişim ve Dönüşüm Programı Kapsamında yapacağımız Mir Kalesi Sosyal Tesis 
Projesi çalışmalarımız başlamış olup çalışma öncesi proje alanında teknik inceleme ve denetimler yapılmaktadır. 



Değişim ve Dönüşüm Programı 

T.C. 

Hakkari Belediye Başkanlığı 

2020-2023 



2020 - 2023  Değişim ve Dönüşüm Programı 
 Kent Mobilyası Uygulaması 

 Şehir Peyzaj Uygulaması 

 Açık Alan Spor Fitness Grupları 

 Modern Kent Aydınlatma Uygulaması 

 Şehir Giriş Tagı 

 40 Km Yeni Asfalt Uygulaması 

 Katı Atık Arıtma Tesisi 

 Atık Su Arıtma Tesisi 

 Otluca HES Üzerine İçme Suyu Arıtma Tesisi 

 Doğalgaz 
 

 Millet Bahçesi 

 Mir Kalesi Sosyal Tesisi 

 Gopsi Sosyal Tesisi 

 Cadde Giydirme 

 Yeni Hizmet Binası, Kent Meydanı ve Kapalı Otopark 

 Pazar Yeri 

 Modern Yolcu Durakları 

 Şehir İçi Yeni Toplu Taşıma Araçları 

 Kültür ve Sanat Sokağı 



MİLLET BAHÇESİ 
     Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’IN ülke genelinde Millet Bahçelerinin 81 ilimizde 
yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda bizler de Hakkari’mize mevcut Karayolları 114. şube şefliğinin 26 bin 463 
metrekare alanı üzerinde; özel bir peyzaj mimarisinin, dekoratif aydınlatma sisteminin, halk kıraathanesinin, fitness 
spor kompleksinin, çocuk oyun gruplarının, amfi açık hava etkinlik alanlarının, süs havuzları ve kamelyaların yer aldığı 
Millet Bahçesi yapım işini 2020-2023 değişim ve dönüşüm programımıza aldık.  



MİR KALESİ SOSYAL TESİSİ 
        Hakkari’nin tarihi miraslarından olan Mir Kalesini özel bir sosyal tesise dönüştüreceğiz. Halkın bu tarihi Kale de oturup 
şehrin doğal güzelliklerini yüksekten keyif içinde seyredebileceği bu sosyal tesis projesi ile Kale içerisinde oluşturacağımız 
alanda seyir balkonları, kafeteryalar, yürüyüş yolları, piknik kamelyaları, botanik bahçe, çocuk oyun grubu olacak.  Kalenin 
sosyal tesis  alanına dönüştürülmesiyle tüm  halkımız  bu heyecanı yaşayacaktır.  Yapılması gereken en önemli 
projelerden birisi olarak gördüğümüz Mir Kalesi’nin sivilleştirilmesi  ve  sosyal tesise dönüştürülmesi projesi için proje 
yapım ortağımız olan  Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığı  projenin  yapımı  için  çalışmalar başlatılmış olup proje 2020-2023 
Hakkari Değişim ve Dönüşüm Programı kapsamında tamamlanacaktır. 



   Hakkari Yeni Mahalle Gopsi semtinde Belediyemize ait 10 bin metrekare alan üzerinde içerisinde; Aqua Park, yarı olimpik 
yüzme havuzu, tenis kortu, semt sahası, basketbol sahası, kafeteryalar, çok amaçlı kapalı etkinlik salonu, çocuk oyun parkı, 
yürüyüş ve bisiklet yolu, paten ve kaykay parkuru, kamelya ve kent ekipmanları, modern peyzaj mimarisi ile Hakkari’ye can 
katacak, insan hayatını güzelleştirecek çok önemli bir projeyi; Gopsi Sosyal Tesisini 2020-2023 Hakkari Değişim Dönüşüm 
Programı kapsamında hayata geçireceğiz. 

GOPSİ SOSYAL TESİSİ 



      Hakkari’de Bulvar Caddesi, Çölemerik 
Caddesi,  Çevre  Yolu  ve  Medeni  Sancar 
Kavşağı   üzerinde  yapılan   prestij  cadde 
üzerinde  bulunan  yapıların (binaların) ön 
dış   cephelerine   tek  tip  boya,  kaplama, 
giydirme  ve  ayrıca  yapılarda  bulunan  iş 
yerlerine  levha  uygulaması  yapıp prestij 
cadde üzerinde bulunan yapılara modern 
bir görünüm kazandıracağız.  

CADDE GİYDİRME 



YENİ HİZMET BİNASI, KENT MEYDANI VE KAPALI OTOPARK  

       Projemizin temel amacı ilimizde hem temel otopark sorunu gidermek hem de vatandaşlarımızın rahat bir nefes alacağı 
oturup dinleneceği bir kent meydanı oluşturmaktır. Mevcut Belediye binası 1985 yılında yapılmış ve şuanda  fiziki yapı gücü 
yetersiz kalmaktadır. Mevcut Belediye binamızı yıkıp burada oluşacak alanda yeni Belediye hizmet binası, kent meydanı ve 
kapalı otopark alanı ile Hakkari’de insan hayatını kolaylaştıracak ve araç park sorununa  çözüm getireceğiz. Bu alanda yeri 
geldiğinde çeşitli etkinlikler düzenlenebilecektir.  
  
 



PAZAR YERİ 
          Eski Valilik arazisi üzerinde  vatandaşımızın kolay ulaşabileceği, yerli sebze ve meyve alım satımı ile her 
türden gündelik ihtiyaçların karşılanabileceği Halk Pazarı Projesi 2020 - 2023  Hakkari Değişim ve Dönüşüm 
Programı kapsamında inşa edeceğiz. 



   Hakkari kent merkezinde şehir içi yolcu 
taşımacılığında  otobüs  ve  minibüslerin, 
yolcuları  alma  ve  indirme  işlemlerinde 
mevut   durakların  olmaması   nedeniyle 
şehir   içi   trafiğinde  gelişi  güzel   olarak 
yapmış   olduğu   yolcu alma  ve  indirme 
problemini    çözmek    için    2020 - 2023 
Hakkari  Değişim  ve Dönüşüm Programı 
kapsamında  kentimizin  15 Mahallesinde 
belirleyeceğimiz  belirli  noktalara kentin 
mevsim  koşullarına  göre  modern yolcu 
durakları yapacağız. Proje ihale edilmiş 
olup duraklar 2020 Haziran ayı içerisinde 
yapımına başlanacaktır. 

MODERN 

YOLCU DURAKLARI 



ŞEHİR İÇİ YENİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI 

           Hakkari’nin şehir içi ulaşımında yaşanan sorunlara 
ilişkin  vatandaşlarımızdan  şimdiye  dek  sayısız  şikayet 
aldık ve bu nedenle yaptığımız inceleme ve araştırmalar 
sonucu   kentin  15  mahallesi  için  yeterli  araç  sayısının 
olmadığını, şuan da  kentte  hizmet  veren   taşımacıların 
vatandaşlara  kuralsız,   konforsuz,  güvensiz  ve yetersiz 
hizmet verdiğini tespit ettik. Bizlerde bu amaçla şehir içi 
ulaşımın temel öğesi  olan toplu taşımanın;  hız,  konfor, 
güven,  maliyet  unsurlarından  oluşan  hizmet  düzeyini  
arttırarak  ulaşımın   ana  planı   doğrultusunda  özel  bir  
proje ile satın alacağımız  yeni  toplu  taşıma  araçlarıyla 
Hakkari'nin bu sorunu bütüncül olarak çözeceğiz. 
Projenin ihalesi yapılmış olup araçların üretimi 
tamamlanmış ve 2020 Haziran ayı içerisinde hizmete 
sunulacaktır. 



KÜLTÜR VE SANAT SOKAĞI 
           Hakkari’de kültür sanat etkinliklerini arttırmak ve geliştirmek, kültürel ve sanatsal konularda ortak ilgi alanlarına sahip 
insanları buluşturmak, el becerileri ve sanatsal anlamda üretim yapan kişilerin bunları maddi bir kazanca 
dönüştürebileceği, yalnızca  manevi  olarak  değil, ekonomik anlamda da emeklerinin karşılığını görebilecekleri bir ortam 
hazırlamak, okunmuş kitapların sergilenip satıldığı, eski ders kitaplarının alışverişinin çok küçük  rakamlarla  yapıldığı,  antika 
niteliğindeki eşyaların satışının yapıldığı  bir Kültür - Sanat Sokağı oluşturacağız. 2020 - 2023 Hakkari Değişim ve Dönüşüm  
Programı  kapsamında Hakkari’de ilk defa bir Kültür-Sanat Sokağını şehir merkezi Altay Caddesi üzerinde yapacağız.  



KENT MOBİLYASI UYGULAMASI 
     Hakkari’de park, meydan, prestij cadde, kaldırım ve kamuya açık alanları; işlevsel, nitelikli ve estetik kent 
mobilyaları ile donatacağız. Yapacağımız  bu uygulama  ile Hakkari’de  kent içinde dış mekanların düzeni ve 
kullanılabilirliği ile şehir kimliği ön plana çıkacak. 



ŞEHİR İÇİ PEYZAJ UYGULAMASI 
     2020 - 2023 Hakkari Değişim  ve  Dönüşüm Programı ile şehirin imajını yenilemek için kent genelinde yol, kaldırım 
ve orta refüjlere peyzaj uygulaması yapılacaktır. 



AÇIK ALAN SPOR FİTNESS GRUPLARI 
      Şehirde vatandaşların ücretsiz, güvenli ve kolay spor yapmalarını sağlamak ve kent içinde spor yapmayı yayınlaştırmak 
amacıyla 15 mahallemizde çeşitli bölgelere dış mekan fitness spor grupları kuracağız. 



MODERN KENT AYDINLATMA UYGULAMASI 

   Şehrin girişi depin noktasından şehrin sonu Yeni Mahalleye kadar kentin ana arterlerinin tamamını kapsayacak 
şekilde 8000 metre yol  ve  kaldırımlara  modern  kent  aydınlatma  uygulamasını   2020 - 2023  Hakkari  Değişim  ve  
Dönüşüm programı kapsamında yapacağız.  Proje kapsamında çalışmaların ilk ayağı Hakkari-Van Bulvarından Tekser 
mevkiine kadar aydınlatma direklerine modern aydınlatma motifleri yapılmış olup ayrıca Medeni Sancar Kavşağına ilk 
Kavşak Aydınlatma uygulaması yapılmıştır.  



ŞEHİR GİRİŞ TAGI 
      Hakkari'nin şehir kimliğini zenginleştirmek, şehre daha modern ve estetik bir görünüm kazandırmak için 
2020-2023 Hakkari Değişim ve Dönüşüm Programı kapsamında  Sümbül Mahallesi Tekser TOKİ mevkiinde 
şehir girişine yakın bir konumda şehir tagı yapacağız. 



     2017 - 2018 Hakkari Dönüşüm Programı 
kapsamında  Hakkari  şehir  genelinde  80 
kilometre BSK asfalt uygulaması yapıldı. 
 
     Hakkari’de yıllardı tozdan, çamurdan ve 
çukurdan    geçilmeyen   yolların   80’lik 
kısmı asfaltlandı.  
 
     Ancak  kente  genlinde  yeni açacağımız 
imar  yolları,  okul  önleri,  yolların  aşınma 
payları,  doğalgaz   şebeke  hattı    döşeme 
çalışmaları  sonucu  tahrip  olan  yollar  ve 
ihtiyaç duyulan ikinci kat asfalt uygulaması 
için  önümüzdeki  2020-2023  yılları  
süreci içerisinde  modern  şehirciliğinin bir 
gereği olarak asfalt çalışmalarımız devam 
edecek. 40  Kilometre  BSK yeni asfalt  
uygulaması ihalesi yapılmış olup 
asfaltlama çalışmalarına başlanmıştır. 

40 KM YENİ ASFALT UYGULAMASI 



         Evlerde,  okullarda,  hastanelerde,  
endüstrilerde, bahçelerde  ve  daha  birçok  yerde  
oluşan  katı atıklar Hakkari’de en son  2012  yılı 
verilerine göre 87.327 ton olarak belirlenmiş ve bu  
atıkların düzenli bir  toplama merkezi olmadığından 
senelerdir açık alanda toplanıp düzensiz imha 
edilmektedir. Buda  beraberinde  insan ve çevre 
sağlığı problemini  getirmektedir.  Hakkari’de yaşanan  
bu  sorunun  önüne  geçmek için Belediyeler 
sorumluluğunda   olan  ve  ayrıca  Çevre  ve  Şehircilik 
Bakanlığının  ilgili  yasa ve yönetmenliği çerçevesinde 
Hakkari  merkez,  4  ilçe  ve  3 beldenin katı atıkları için 
ortak  yer  olarak  ön  görülen  Akçalı  Köyü  mevkiinde 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının özel destekleriyle tüm 
Hakkari’nin  faydalanacağı  ortak  bir Katı Atık Merkezi 
oluşturacağız.  Böylece  Hakkari’de  katı atıklar sınıfına 
göre   ayrıştırılmasını  yapıp,   bunları   oluşturacağımız 
ayrıştırıcı   istasyonlara  taşıyıp  geri  yapacağımız   geri 
dönüşüm ile elektrik enerjisi üretip ülke  ekonomisine 
katkı   sağlayacağız.  Çok   önemsediğimiz  bu   projeyi 
2020-2023 Hakkari  Değişim  ve  Dönüşüm  Programı 
kapsamında gerçekleştireceğiz.  

KATI ATIK TESİSİ 



   Hakkari’de 464.56  lt/saniye atık su şehirdeki 
Serink ve  Katramas  dereleri   üzerinden   kentin  en  
önemli akarsuyu olan Zap Suyuna  karışıp Zap Suyu 
ve çevre doğasına zarar  vermektedir.   İnsan  
yaşamına  dayalı olarak oluşan ve şehir doğasına 
zarar veren atık sular Hakkari’de  2017  yılı adrese 
dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre  Hakkari / 
Merkez  nüfusu 76984 olup bu  nüfusun  artışı  göz  
önüne  alındığında  atık   sular ileride Hakkari 
ekolojisini bozacağı görülmektedir.  

  
  Belirtilen tüm bu nedenler ile kurumumuz tarafınca 
kamulaştırılan ve  tasdikli  imar  planının  29L - IIC  ve 
29M - Id paftasında Atık Su Arıtma Tesisi alanı olarak 
yer  alan,  Biçer  Mahallesi  Beşi mevkiinde  279  ada 
19  nolu  parselin toplamı  olan  18.911,15 m² üzerinde 
Atık  Su  Arıtma  Tesisi  2020 - 2023 Hakkari Değişim 
Dönüşüm Programı kapsamında yapılacaktır.  
 

ATIK SU ARITMA TESİSİ 



OTLUCA HES ÜZERİNE İÇME SUYU ARITMA TESİSİ 

       Hakkari Merkez içme suyu projesi kapsamında şehre 24 saat su verilebilmesi ve vatandaşa daha 
sağlıklı su  temini için Otluca Köyünde bulunan HES çıkış suyunu, 2020 - 2023 Değişim ve Dönüşüm 
Programı kapsamında yapmayı planladığımız su artıma tesisine aktarıp temiz içme suyu elde etmeyi 
planlıyoruz. 



DOĞALGAZ 
     Kısa bir süre zarfında zorlu bölge coğrafyasının 203 kilometrelik mesafesinden  Hakkari’mize getirdiğimiz 
doğal  gaz  ana  boru  hattının  dağıtım  ve  ölçüm  istasyonları  kuruldu.  Şehir  merkezine  25   kilometre  hat 
döşenirken  300  binaya  doğalgaz  kutusu  bağlandı.  Toplam   2000  eve  hat ulaştırıldı.  Bulak, Gazi ve Yeni  
Mahallede doğalgaz  kullanımı başladı.  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’IN destekleri ile 
bölgemize ulaşan bu önemli yatırım kapsamında 2020 yılı için 33 kilometre yeni hat yapılması 
planlanmaktadır. 


