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Meclis üyelerinin sulama suyu konulu dilekçelerinin görüşülmesi

KARAR: Belediye Başkanı Taner İSBİR konu ile ilgili söz hakkını sırayla Faruk ÖNCÜLDEN

başlayarak söz hakkı veridi. Faruk ÖNCÜL öz deresine göletler yapılarak yapılan göletlerden dere
yatağını takip ederek ve kimsenin arazisine girmeden Pınarlı Göletine su basılmasını talep etti. Kadir
ÇETİN: Faruk ÖNCÜL’ÜN fikrine katıldığını söyledi.Vehbi ÖZDEMİRCAN İncesu ırmağından proje
çıkarttırılarak Pınarlı Göletine su basılmasının uygun olacağı ayrıca içme suyu içinde geleceğe yatırım
yapılması gerektiğini söyledi. Halil İbrahim UZUNER içme suyu için yer altı sularımızın haritasının
çıkarılarak proje hazırlanmasını ve mevcut suyun yaz kış olarak kullanılacak projeler üretilmesini,
Sulama suyu için Pınarlı Göletinin içerisini temizlenmesini ve ırmaktan su basılarak doldurulmasını
talep etti. Yusuf ÖZDEMİRCAN yazın suyun yetmediğini kışın suyun boa gittiğini akan suların bir
depolama havzası oluşturulmasının sağlanması gerektiğini, kışın öz deresinden akan suyun ırmağa
inmeden öz deresi içerisinde 2 adet baraj oluşturularak günlük olarak baraja basılmasını ve öz deresinin
suyunun da kurumamasının sağlanmasının tek çözüm olarak gördüğünü söyledi. İsmet KOÇ en ideal
olanının İncesu ırmağından baraja ve tarlalara sulama suyu verilmesi olduğunu söyledi.e Rdoğan
KÖKSAL en çok sıkıntının yazın olduğunu ve ırmaktan su basılmasının gerekli olduğunu, öz deresi ve
mevcut göletin altına barajlar yapılmasını ve bu göletlerin ırmaktan su basılmak sureti ile doldurulması
gerektiğini söyledi. Haccı Ahmet BOZKURT Ortaköy’de yapımı planlanan baraj projesinin durumunun
ne olduğunun bilinmediğini, kısa vade olarak öz deresine kısa aralıklarla göl yapılarak sulama suyu
olarak verilmesini, çekerek barajından su alınmasını,en garanti olanının İncesu ırmağından su alınması,
tekenci deresine kısım kısım göl yapılmasının da sulama suyu sorununu çözeceği kanaatindeyim dedi.
Herkes fikrini söyledi Belediye Baskanı Taner İSBİR; meclis Üyelerine Belediyemizin içme suyu
depolarının günün şartlarına göre kapasiteleri arttırılarak yenilendiğini ve içme suyu gözünden 40.000
nüfuslu bir ilçeye yetecek içme suyunun çıktığını, bu içme suyunun ilçemize yetebilmesi için kayıp ve
kaçakların önüne geçileceğinin ve bunla ilgili çalışmaların başladığını, depo tahliye ayağının kapalı
sistemle Pınarlı Göletine verileceğini, ayrıca gölet üzerinde bulunan arazi sahipleri içinde V kanal
yapılarak ihtiyaç halinde sulama suyu olarak kullanılacağını, oruç pınardan açık arkla gelen suyun kaçak
oranın fazla olduğu ve bu suyunda V kanal sistemi ile baraja aktarılacağını, öz deresinde sadece kış

aylarında su olduğu ve bu akan suya Karahacip köyünün kanalizasyonunun karıştığını bu nedenle öz
deresinin olmayacağını,pınarlı göletinin içinin temizlik işinin pojeye alındığını ve 2021 yılında
temizlenerek kapalı sistem sulamaya geçileceğini, düzbek mevkiinde yapımı planlanan baraj projesinin
olurunun alındığı ve 2021 yılında proje ihalesinin 2022 yılında yapım işi ihalesinin olacağını, Kazankaya
Çekerek barajının Ortaköy e takviye edilmesi nin sözünün alındığını ve çalışmaların başladığını 2021
yılında ilçemizin içme suyu ve sulama sıkıntısının olmayacağını içmesuyu yer altı haritasına göre
ilçemizde mevcut kaynak dışında içme suyu olmadığını bu sebeple aksi bir durumda pınarlı göletinin
arıtım ile içme suyu olarak kullanılacağı bu sebeple öz deresi ve ince su ırmağından su basılarak göletin
kirlenmesinin uygun olmayacağını meclis üyelerine bildirdi.
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