DÜZOVA KÖYÜ KANLIDERE İSKAİYE SULAMA BÖLGESİ TÜZÜĞÜ
(9.7.2015 - R.G. 112 - EK III - A.E. 464 Sayılı Tüzük)

SULAMA BÖLGELERİ (KÖYLER) YASASI

(Fasıl 342 ve 16/1983 Sayılı Yasalar.)
Madde 17 Altında Yapılan Tüzük

Bakanlar Kurulu, Lefkoşa İlçesi Düzova Köyü Kanlıdere İskaiye Sulama Bölgesi
Komisyonu’nun Sulama Bölgeleri (Köyler) Yasası’nın 17’inci maddesinin kendisine verdiği
yetkiye dayanarak yaptığı aşağıdaki Tüzüğü onaylar ve ayni Yasanın 19’uncu maddesine göre
Resmi Gazetede yayımlar:

Kısa İsim

1.

Bu Tüzük, “Düzova Köyü Kanlıdere İskaiye Sulama Bölgesi Tüzüğü”
olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Tefsir

Fasıl 342

2.

Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe:
“İşler”, Sulama Bölgesinin sulama işlerini anlatır.
“Kaymakam”, Lefkoşa İlçesinin Kaymakamını anlatır.
“Komisyon”, Düzova Köyü Kanlıdere İskaiye Sulama Bölgesi
Komisyonunu anlatır.
“Liste”, Yasanın 16’ncı maddesi kuralları uyarınca Kat’i surette
kararlaştırılan ve 15’inci maddesine göre hazırlanan işlerden faydalanacak
olan veya faydalanacak kabiliyetleri bulunan mal sahiplerinin isimleri ile
ikâmet yerlerini ve arazi ile sahalarını gösteren listeyi anlatır.
“Sulama Bölgesi”, Düzova Köyü Kanlıdere İskaiye Sulama Bölgesini
anlatır.
“Yasa”, Sulama Bölgeleri (Köyler) Yasasını anlatır.
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İKİNCİ KISIM
Sulama Bölgesinin Oluşturulması ve İşleyişi ile ilgili Genel Kurallar

Komisyonun
Görev ve
Seçimi

3.

Sandık Eminin 4.
Tayın ve
Görevi

Komisyon ilk oluştuğu tarihden başlamak üzere, üç yıllık bir süre için
görev yapar. Ondan sonra her üç yılda bir Haziran ayının ikinci haftası
içerisinde Komisyon seçimi yapılır ve seçilen Komisyon, seçimi takip
eden günden itibaren üç yıllık bir süre için görev yapar.
(1)

(2)

(3)

(4)

Mal
Sahiplerinin
Ödeyeceği
Ücretler

5.

(1)

(2)

Komisyon, bir Sandık Emini tayın eder ve tayin edilen Sandık
Emini listede belirtilen mal sahiplerine takdir edilen vergi ile
ücretleri tahsil eder.
Sandık Emini, her yıl 31 Ekim tarihinde ödenmesi gereken ve hala o
tarihte ödenmemiş bulunan bütün vergilerin veya ücretlerin bir
beyannamesini hazırlar ve İlçe Kaymakamına gönderir.
Sandık Emini, yukarıdaki (1)’inci fıkrada gösterildiği gibi
kendisinin tahsil ettiği bütün vergi ve ücretlerin %10’unu (yüzde
onu) alır ve buna ek olarak da kendi cebinden sarf edip de
Komisyon tarafından onaylanan masrafları ödenir.
Sandık Emini, Komisyonun tayın edeceği süre için görev yapar.
Ancak, hiçbir zaman Sandık Emini’nin görev süresi kendisini
atayan Komisyonun görev süresini aşamaz.

Listede belirtilen her mal sahibi, kendi malı olan ve Sulama
İşlerinden faydalanan veya faydalanabilecek kabiliyeti bulunan
arazisini veya ağaçlarını sulayabilmek için Komisyon tarafından
saptanan ve Kaymakam tarafından onaylanan ücreti öder. Ücret,
saat başı metreküp (m3) veya dönüm başı olabilir.
Ancak sudan faydalanacak olan her mal sahibi ayrıca her yıl 1,000.TL’yi (Bin Türk Lirasını) geçmeyen maktu bir ücret öder.
Mal sahibinin malını üçüncü bir şahsa kiralaması ve/veya herhangi
bir şekilde o şahsın faydalanmasına sunması ve veya malın üçüncü
bir şahıs tarafından kullanılmasına göz yumması mal sahibinin
kullanılan su için ücret ödeme mükellefiyetini ortadan kaldırmaz.

Vergilerin
Ödenmesi

6.

Yasa uyarınca ve bu Tüzük altında takdir edilen bütün vergiler her yıl 31
Ekim ile 15 Kasım tarihleri arasında ödenir.

Listenin
Tazmini

7.

Liste, Mart ayının 31’nci gününden geç olmamak üzere yıllık olarak
Komisyon tarafından incelenir ve Komisyon o listeyi Yasa’nın 16(6)’ncı
maddesinde kural altına alındığı gibi değiştirmek yetkisine sahiptir.
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Yıllık Bütçe

8.

Sulama Bölgesinin yıllık bütçesi her yıl Mart ayının 31’inci gününden geç
olmamak üzere Komisyon tarafından onaylanmak üzere Kaymakama
sunulur.

Sandık
Emini’nin
Ödemeleri

9.

Komisyon, zaman zaman Sandık Emini’ne elindeki paradan aşağıda
gösterilen hususlar için ödemede bulunmaya yetki verir:
(1) İşler veya işlerinin idamesi veya tamiratlar için,
(2) Sulama Bölgesi’nin işlerine müteallik olarak Kaymakam tarafından
onaylanan herhangi bir bütçede hakkında tertibat alınmış bulunan ve
Kaymakam tarafından onaylanan herhangi bir amaç için,
(3) Yasanın 32’nci ve 34’üncü maddeleri uyarınca ödenmesi gereken
herhangi bir tazminat için;
(Sandık Emininin veya Komisyonun tasarrufundan bu maddelerin
kuralları uyarınca tazminat olarak ödenmesi gereken herhangi bir
meblağı ödemeye yeterli para varsa)

Komisyonun
İşleri İçin
Şahıs Tespiti
Fasıl 342
16/1983

10.

Komisyon, zaman zaman, Yasanın veya bu Tüzüğün kuralları uyarınca
herhangi bir işin icrası veya herhangi bir vazifenin yerine getirilmesi için
gerekli olabilecek kişi veya kişileri tayin ve o kişinin veya kişilerin
ücretini tespit edebilir.
Ancak, herhangi bir işin yerine getirilmesi için görevlendirilen kişi veya
kişilerin önce Kaymakam tarafından uygun bulunması koşuldur.

İşlerin Tamiri
ve
Temizletilmesi

11.

Her yıl Mart ve Temmuz ayları içerisinde Komisyon, işleri layıkı ile
temizlettirir ve tamir ettirir.

Tüzüğe
12.
Aykırılıklar ve
İzin

(1)

(2)

Hiçbir kişi Komisyondan izin almadan;
(A) Sudan istifade edemez,
(B) Herhangi bir su bendinin veya arkının borularının genişliğini
büyütemez veya küçültemez,
(C) Yeni bir ark açamaz ve yeni su borusu ilave edemez,
(Ç) Komisyon aksine karar vermediği sürece damlama ve
yağmurlama sistemi dışında sulama yapamaz, Böyle bir
durumda Komisyon Kaymakama başvurur, Kaymakam ilgili
Dairelerden görüş alır ve kararı Komisyona bildirir.
(D) Komisyonun önceden yazılı izni olmadan ve Komisyonun
koyabileceği şartlara ve kayıtlara bağlı kalınmaksızın suya
veya işlere müdahale eden ve kendisine o gibi izin vermiş
bulunan bir kişi Komisyonun koymuş olduğu şartlara veya
kayıtlara riayet etmez veya bu hususta ihmal gösterir ise, bu
Tüzüğe aykırılıktan hakkında Yasa’nın öngördüğü cezai işlem
yapılır,
Kaymakam sudan yararlanmak isteyenlerin başvuruları ile ilgili
olarak Su İşleri ile ilgili Daireden, Jeoloji ve Maden işleri ile ilgili
Daireden, Tarım işleri ile ilgili Daireden görüş alır.
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Arkın ve
Boruların
Temizliği

13.

Arazisinin içinden herhangi bir ark veya su borusu geçen her mal sahibi,
her zaman o arkların veya su borularının kendi arazisinden geçen kısmını
temiz ve her çeşit engellerden arındırılmış bulundurur. Bunu yapmakta
kusur ederse, Komisyon arkın veya su borusunun o kısmından engelleri
kaldırabilir. Bu iş için yaptığı masrafı da Tüzüğün 5’inci maddesi
uyarınca o mal sahibinin ödemesi gereken ücrete ekleyerek, ilgili mal,
sahibinden tahsil eder, ve bu Tüzüğün ihlali nedeniyle söz konusu mal
sahibinin başka herhangi bir sorumluluğuna halel vermez.

Mal
Sahiplerinin
Sorumlulukları

14.

(1)

(2)

Suyun
Dağıtımı

15.

(1)

(2)

Su Boruları ve 16.
Arkların
İdamesi
Fasıl 342
16/1983

Arazisinin içinden su arkı veya su borusu geçen bir mal sahibi, her
yıl 31 Mart tarihinden geç olmamak üzere o arkları veya su
borularını tamir eder ve bütün engelleri temizler. Bunu yapmakta
kusur ederse, Komisyon arkları veya su borularını tamir ettirir ve
engelleri temizlettirir. Bu amaçla yapılan masraf da bu Tüzüğün
5’inci maddesi uyarınca o mal sahibi tarafından ödenir ve bu
Tüzüğün bu fıkrasının ihlali nedeniyle o kişinin diğer
sorumluluklarına halel vermez.
Eğer herhangi bir su arkında veya su borusunda ilgili iki veya daha
fazla şahıs bulunur ve bunlar o gibi herhangi bir arkın su borusu
veya arkların su borularının tamiri ve engellerden temizlenmesi
hakkında aralarında uyuşmazlar ise, Komisyon o gibi arkları veya
su borularını tamir eder ve engelleri de kaldırır. Bunlar için yapılan
masrafı ilgili mal sahipleri Komisyonun emredeceği nispette ve bu
Tüzüğün 5’inci maddesi altında o gibi her mal sahibinin ödeyeceği
ücrete ek olarak öderler.

Komisyon, sulama nöbeti ve o suyun dağıtımı hakkında şimdiye
kadar uygulanan yönteme göre suyu zaman zaman her mal sahibine
dağıtacak ve elde edilebilecek suyun miktarı ile her mal sahibi
tarafından sulanacak arazi dönümlerinin miktarı layıkı ile dikkate
alınır.
Komisyon suyu idareli kullanmak ve her mal sahibinin istifadesine
sunabilmek amacıyla göletteki su hacmine göre gerekli gördüğü
ve/veya şartlar gerektirdiği taktirde her mal sahibinin ürün ekeceği
alanı belirlemek ve/veya kısıtlamak yetkisine sahip olur.

Komisyon, Kaymakam’ın onayı ile Yasa kuralları uyarınca teşkil edilmiş
bulunan diğer herhangi bir Sulama Bölgesi Komisyonu ile müşterek
bulunan setlere veya arklara veya su borularına, onların idamesi ve onlara
müteallik olarak yapılan herhangi bir masraf için o Sulama Bölgesi
tarafından ödenecek herhangi hisseye ilişkin herhangi bir mukaveleye
veya tertibe dahil olabilir.
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Sulama Bölge 17.
Sahipleri

(1)

(2)

(3)

(4)

Listede belirtilen mal sahiplerinin üçte ikisi tarafından imzalan ve
Sulama Bölgesinin iptal edilmesini talep ederek Kaymakam’a
verilen bir dilekçe üzerine Kaymakam, Sulama Bölgesi’nin iptal
edilip edilmeyeceğini kararlaştırmak amacı ile mal sahiplerinden
oluşan bir toplantı düzenler.
Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen amaçla yapılan her toplantı,
kararlaştırılan zaman ve yerde Kaymakamın huzurunda yapılır ve
eğer o toplantıda olan mal sahiplerinin üçte ikisi Sulama Bölgesinin
iptal edilmesine karar verirse, Sulama Bölgesi verilen karar
uyarınca iptal edilir. Vadesi gelen ve iptal tarihinde ödenmemiş
bulunan bütün vergiler, Sulama Bölgesi iptal edilmemiş gibi tahsil
ve tediye olunur.
Umumi toplantılar hakkında Yasa’nın 4’ncü, 6’ncı, 7’nci, 8’nci ve
9’ncu maddeleri bu Tüzük kuralları uyarınca yapılan bir toplantıda
gereken tadilat icra kılınarak tatbik edilir.
Sulama Bölgesinin iptali zamanında Komisyonun veya Sandık
Emininin elinde bulunan herhangi bir para ve ondan sonra vadesi
gelen ve iptal zamanında tediye edilmemiş bulunan vergiler
hesabına ait olmak üzere tahsil edilen, herhangi bir meblağ,
Kaymakam’a tediye olunur ve Düzova Köyü alacağına olmak üzere
Kaymakam’ın defterine geçirilir, Düzova Köyünde kendi tarafından
tasdik edilerek bir kamu yararı için Kaymakam tarafından kullanılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Son Kurallar
Yürürlüğe
Giriş

18.

Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten başlayarak
yürürlüğe girer.
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