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KONU     : Şabanözü İlçesi Bulduk köyü sınırları içerisinde bulunan 0,300 lt/sn 

debili membaının Bulduk Köyüne ihtilaflı olarak tahsisi konusundaki raporun kabulü. 

 

        İl Genel Meclisi 07/07/2022 Perşembe günü saat 10.30’da Meclis 1. Başkan 

Vekili Ruhi ŞEKER’in başkanlığında 27 üyeli meclisimizden 26 üyenin 

iştirakleriyle toplandı. 

        Şabanözü İlçesi Bulduk köyü sınırları içerisinde Y=516681.901 

X=4490857.977 koordinatlarında bulunan 0,300 lt/sn debili membaının Bulduk 

Köyüne ihtilaflı olarak tahsisi konusu incelenmek üzere İl Genel Meclisinin 

03.06.2022 tarih ve 90 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale 

edilmiş olup, incelemesini tamamlayan Komisyonlarca hazırlanan 21.06.2022 

tarih ve 7 nolu rapor okundu. 

 

K A R A R 

 

         İmar ve Bayındırlık Komisyonu olarak mahallinde ve dosyasında yaptığımız 

incelemeler neticesinde ;  

         Şabanözü İlçesi Bulduk köyü sınırları içerisinde Y=516681.901 

X=4490857.977 koordinatlarında bulunan 0,300 lt/sn debili membaının Bulduk 

Köyüne ihtilaflı olarak tahsis edilmesi konusunun incelenmesi istenilmektedir.  

         Çankırı İli Şabanözü ilçesi Bulduk Köyüne tasdikli ön proje raporuyla drenaj 

ve isale hattı yapılarak öngörülen Q= 0,300 lt/sn. sarfiyatlı  Y=  516681.901 X= 

4490857.977 koordinatlarındaki membadan elde edilen su numuneleri Mayıs 2022 

tarihli ve 3258/22 sayılı analiz raporuna göre insani sular yönetmeliğine uygun 

olduğunun anlaşıldığı,  

         Çankırı Kadastro Müdürlüğünün 05.05.2022 tarih ve 24909796 sayılı 

yazısında  Y=516681.901   X=4490857.977 koordinatındaki membaının Şabanözü 

ilçesi Bulduk köyü sınırlarında bulunduğunun belirtildiği, 

          Çankırı İli Şabanözü ilçesi Bulduk Köyüne içme suyu olarak isalesi 

öngörülen Q=0,300 lt/sn debili membaının Bulduk Köyüne tahsisi için 29.04.2022 

tarihinde Bulduk köyüne asılan ilana, ilan müddeti içerisinde itirazda 

bulunulmadığı, 

          Ancak belirtilen alan kadastro sınırını kapsamakta olup, Orta ilçesi Yenice 

köyü muhtarlığının Orta Kaymakamlığına vermiş olduğu dilekçe de Bulduk 

köyünün 3091 Sayılı kanuna göre çeşme ve alanından men edildiği, alanın idari 

sınır olarak Orta İlçesi sınırlarında kaldığının belirtildiği, 
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         Bulduk Köyü 2022 yılı nüfusunun 87 kişi olup, köylerin insan içme ve 

kullanma suyu müstakbel ihtiyacı Q=0,378 lt/sn, hayvan içme suyu ihtiyacı ise Q= 

0,080 lt/sn olup, toplam ihtiyacın Q=0,458 lt/sn olduğu, 

         Halihazırda köye ait depoya yeterli suyun iletilemediğinin anlaşıldığı, 

         Orta İlçesi Yenice Köyü tarafından yapılan itiraza konu çeşmenin ise uzun 

yıllardır hizmet verdiği, 

         Yerinde yapılan inceleme sırasında teknik elemanlarca membaının 

bulunduğu bölgede zeminin çok parçalı olduğu belirtildiği, bu nedenle suyun tam 

anlamı ile askıya alınarak toplanabilmesinin zor olması sebebiyle her iki tarafın 

birlikte beslenebileceğinin öngörüldüğü, 

         Bununla birlikte suyun tamamının bir maslakta toplanabilmesi halinde dahi 

tevzi edilebileceği sonucuna varıldığı,   

         Bu nedenlerle; Kadastro olarak Şabanözü İlçesi Bulduk Köyü, İdari sınır 

olarak Orta İlçesi sınırlarında bulunan membaının mevsimsel olarak değişebilecek 

debisinin üçte ikisinin içmesuyu ihtiyacını karşılamak ve bahse konu çeşmenin 

suyunun kesilmemesi esas olmak kaydı ile 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler 

Hakkındaki Kanun gereği ihtilaflı şekilde tahsisine dair 21.06.2022 tarihli 

komisyon raporun kabulüne, gereği için İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler 

Müdürlüğüne karar örneğinden bir adedinin gönderilmesine 07.07.2022 tarihli 

toplantıda mevcudun oy çokluğu ile karar verildi. 

Meclis Toplantısında Bulunan Başkan ve Üyeler 

 

 

 
          Ruhi ŞEKER                          Adem TÜYSÜZ                     Hüseyin AKTAŞ 

       İl Genel Meclisi                              Katip Üye                               Katip Üye 

       1.Başkanı Vekili 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Valiliğe Teslim Tarihi    :……………………. 

 

      Teslim Alan                    :……………………. 

 

       İmzası                             :…………………… 

 

 
 


