KIRIKKALE BELEDİYESİ MECLİS DİVAN BAŞKANLIĞINA
(Avrupa Birliği ve Projeler Komisyonu Raporu)
Belediyemiz Meclisinin 01.10.2018 tarih ve 2018/98 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen,
ilimizin tam ortasından geçen ve özellikle çevrede yaşayan vatandaşların pis kokusundan şikayetçi olduğu
Çoruh Özü Deresi'nin, DSİ ile birlikte ıslah edilmesi hususunda bir çalışma yapılması hususundaki
çalışmalarımız tamamlanmıştır.
ÇORUHÖZÜ DERESİ
AMAÇ: İlimiz Fabrikalar Mahallesi ve Kızılırmak Mahallesi yerleşim yerleri Çoruhözü Deresi’nin taşkın
zararlarından korunması ve şev stabilitelerinin güçlendirilmesi.
Projenin gerçekleşmesi ile yerleşim yerleri Çoruhözü Deresi taşkınlarından ve yukarı havzadan gelen
rüsubattan zarar görmesi engellenmiş olacaktır.
Çoruhözü Deresi; Yenilli, Beşbıçak, Acıderesi ve Gölyeri Deresi birleşiminden doğduktan sonra
Kızılırmak’ta son bulmaktadır.
Doğal durumda derenin menbada yatak eğimi 0.0064 ve mansapta 0.0050’dir. Derenin mevcut
genişliği 11-23 m arasında değişmektedir.
Dere yatağında Menderes ve Kıvrımlar olabildiğince en aza indirilmeli ve yatak uzunluğu
kısaltılmalıdır. Bu durumda yatak uzunluğu kısaldığı için eğim düzenli hale getirilecek ve bu olumsuzluklar
giderilecektir.
Geçmişte meydana gelmiş tarihi taşkınlarda şevlerin kendisini tutmadığı görülmüştür. Yapılacak olan
beton duvarlı kanal ile şevlerden gelen kil ve silt gibi malzemeler taşınımı da azalacaktır. Hatta son bulacaktır.
Son yıllarda tüm Türkiye’de meydana gelen taşkınlar genellikle ani yağışlar (yağmur) neticesinde
oluşmakta bilim adamlarınca bu duruma neden olan en büyük sebebin iklim değişikliği olduğu
düşünülmektedir. Bu görüş komisyonumuz tarafından da kabul görmektedir.
SONUÇ OLARAK:
Çoruhözü Deresinin ıslahı ve taşkın önleme tesisinin yapılabilmesi için 20 m dere talveğ hattından
10 m sağ sahil 10 m sol sahil DSİ Müdürlüğüne imar problemleri çözülerek teslim edilmesi gerekmekte olup,
MKE kurumuna ait arazilerinde aynı şekilde DSİ Müdürlüğüne dere ıslahı ve taşkın önleme tesislerinin köprü
ve menfezlerinin yapılabilmesi için terk edilmesi talep edilmiştir. Projelendirme çalışmaları hukuki sorunların
ve imar çalışmaların yapılmasından sonra başlatılacağı komisyonumuza DSİ yetkilileri tarafından iletilmiştir.
Bu konuda rüsubattan kaynaklanan MKE Kurumu arazilerindeki yollar üzerindeki menfezlerde yağışlarda
taşma olduğu için talep yetkililer tarafından temizlenme talebi DSİ’ne iletildiği ortak bir çalışma ile Çoruhözü
Deresi’nin ıslahı ve taşkın önleme tesisinin yapılacağı komisyonumuza dipnot olarakta iletilmiştir. Projenin
değerlendirilmesi meclisimize tavsiyemizdir.
Çalışmalarımızda bizlere yardımcı olan DSİ yetkililerine teşekkür ederiz.
Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 22.11.2018
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