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

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Sulama Bölgeleri (Köyler) 
Yasası'iıın l 7'rıci maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: 

Kısa İsim 

Tefsir 

Fasıl 342 
16/1983 

Amaç 

Kapsam 

Komisyonun 
Görev ve 
Seçiıni 

1. Bu Tüzük, Kanlıköy Göleti Sulama Bölgesi Tüzüğü olarak isimlendirilir. 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Kurallar 

2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe: 
"İşler", Sulama Bölgesinin sulama işlerini anlatır. 
"Kaymakam", Lefl<oşa İlçesinin Kayınakaınıııı anlatır. 
"Komisyon", Kanlıköy Göleti Sulama Bölgesi Komisyonunu anlatır. 
"Liste", Yasanın l 6'ncı maddesi uyarınca hazırlanıp kesinleşen ve l 5' iııci 
maddes.j uyarınca hazırlanan işlerden faydalanacak olan veya faydalanacak 
kabiliyetleri bulunan mai sahiplerinin isimleri ile ikamet yerlerini ve arazi 
ile sahalarını gösteren listeyi anlatır. 
''Sulama Bölgesi", Kanlıköy Göleti Sulama Bölgesini anlatır . 
''Sulama dönemi" Her yıl Mart ayı sonundan başlayıp bir sonraki yılın Mart 
ayı sonuna kadar süren dönemi anlatır . 

"Sulama nöbeti" Sulama bölgesi içinde bulunan faklı bölgelerin ve bölgeler 
içinde bulunan her mal sahibinin suyu kullanacağı zamai11 ve süreyi anlatır . 
"Ücret" Kanlıköy Göleti Sulama Bölgesinde göletten su kullanan arazi 
sahiplerinin su kullanımı için ödeyeceği ücreti anlatır. 
"Yasa", Sulama Bölgeleri (Köyler) Yasasını anlatır. 

3. Kanlı köy göleti sulama bölgesinde bulunan arazilere gölet içerisinde 
bulunan suyun eşit bir şekilde, amaca ve ihtiyaca uygun olarak mliınki.in 

olan en az kesinti ile düzenli olarak dağitılmasını sağlamak için gerekli yasal 
mevzuatı oluşturmak . 

4. Bu Tlizük kapsamında Kanlıköy göleti sulama bölgesinde bulunan arazilere 
gölet içerisinde bulunan suyun eşit bir şekilde , amaca ve ihtiyaca uygun 
olarak mümkün olan en az kesinti ile düzenli olarak dağıtılmas ını sağlamak 
amacı ile komisyonun görev ve sorumlulukları ile mal sahiplerinin 
yliki.imlülükleri bulunmaktadır. 

İKİNCİ KISlM 
Sulama Bölgesinin Oluşturulması ve İşleyişi ile ilgili Genel Kurallar 

5. (1) Komisyon, Kanlıköy göleti sulama bölgesi içerisinde bulunan arazilere 
gölet içerisinde bulunan suyun eşit bir şekilde, amaca ve ihtiyaca uygun 
olarak mümkün olan en az kesinti ile düzenli olarak dağıtılmasını sağlamak 
amacı ile tUırı çalışmalari yürütür. 

(2) Komisyonun üyeleri Yasa içerisindeki koşullara uygun olarak seçilir. 

(3)Komisyon ilk oluştuğu tarihten başlamak üzere, üç yıllık bir süre için 
görev yapar. 
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Veznedarın 

Tayin ve 
Görevi 

Mal 
Sahiplerinin 
Ödeyeceği 
Ücretler 

Ücretlerin 
Ödenmesi 

Listenin 
Tanzimi 

Yıllık Bütçe 

6. 

(4) 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) Komisyon, bir Veznedar tayin eder. Veznedar listede belirtilen mal 
sahiplerine takdir edilen ücretleri tahsil eder. 

(2) Veznedar, her yıl 31 Ekim tarihinde ödenmesi gereken ve ödenmemiş 
bulunan ücretlerin bir beyannamesini hazırlar ve İlçe Kaymakaınına 
göndei'ir. 

(3) Veznedar, yukarıdaki (l)'inci fıkra uyarınca tahsil ettiği ücretlerin 
o/o 1 0'unu (yüzde onunu) alır ve buna ek olarak masraflar Komisyon 
tarafından onaylanarak kendisine ödenir. 

(4) Veznedar, Komisyonun tayın edeceği süre için görev yapar. Vezııedar'ın 
görev süresi kendisini atayan Komisyonun görev süresini aşamaz. 

7. ( 1) Listede belirtilen her mal sahibi ve/veya kiracısı, kendi malı ve/veya 
kirasında olan ve sulama işlerinden faydalanan veya faydalanabilecek 
kabiliyeti bulunan arazisini veya ağaçlarını sulayabilmek için Komisyon 
tarafından saptanan ve Kaymakam tarafından onaylanan gölet suyu kullanim 
ücretini öder. 

8. 

9. 

10. 

(2) Komisyon, üçretin aşağıdaki metodlardan biri ile ödenmesine karar verir. 

(a) Saat başı metreküp (ın3)ücreti, 

(b) Dönüm başı ücreti, 

(c) Tarlasını sulamak amacı ile tarlasına döşediği yirmi metre uzuııhığunda 
lastik başına alınacak ücret. 

(3) Sudan faydalanacak olan her mal sahibi ve/veya kiracısı her yıl asgari 
ücretin IO'da ! 'den (1/10) fazla olmayacak miktarda ve Komisyon 
tarafından belirlenecek maktu bir ücret öder. Belirlenecek olan maktu liçret 
miktarı suyun kullanım amacına göre farklı miktarlarda olacaktır. 

(4) Listede belirtilen her mal sahibi ve/veya kiracısı, malını üçüncii bir şahsa 
kiralaması ve/veya herhangi bir şekilde o kişinin faydalanmasına sunması ve 
veya malın üçüncü bir kişi tarafından kullanılmasına göz yumması mal 
sahibinin kullanılan su için ücret ödeme mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. 

Yasa ve bu Tiizük uyarınca takdir edilen bütün üçretler her yıl 31 Ekim ile 
15 Kasım tarihleri arasında ödenir. 

Liste, Mart ayın111 31 'inci gününden geç olmamak lizere yıllık olarak 
Komisyon tarafından incelenir. Komisyon listeyi · Yasa'nın 16'ncı 
maddesinin (6)'ncı fıkrası uyarınca değiştirmek yetkisine sahiptir. 

Sulama Bölgesinin yıllık blitçesi her yıl Mart ayının 31 'inci gününden geç 
olmamak üzere Komisyon tarafından onaylanmak üzere Kaymakama 
sunulur. 
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11 . Komisyon, görevlerini yerine getirmek amacı ile gerekli gördüğii 
durumlarda Veznedar'a elindeki paradan aşağıda gösterilen hususlar için 
ödemede bulunma yetkisi verir: 

(1) işler veya işlerinin idamesi veya tamiratlar için, 

(2) Sulama Bölgesinin işlerine müteallik olarak Kaymakam tarafından 
011aylanan herhangi bir bütçede hakkında tertibat alınmış bulunan ve 
Kaymakam tarafından onaylanan herhangi bir amaç için, 

(3) Veznedar'ın veya Komisyonun tasarrufunda Yasanın 32'nci ve 34'üncü 
maddelerinin kuralları uyarınca tazminat olarak ödenmesi gereken herhangi 
bir meblağı ödemeye yeterli para varsa Yasanın 32'nci ve 34'üncü 
maddeleri uyarınca ödenmesi gereken herhangi bir tazminat için. 

12. Komisyon, Yasa veya bu Tüziik uyarınca yerine getirilmesi gereken 
herhangi bir işin icrası veya bir vazifenin yerine getirilmesi için 
belirleyeceği kişi veya kişileri tayin edebilir ve o kişinin veya kişilerin 
ücretini tespit edebilir. 

Ancak, herhangi bir işin yerine getirilmesi için görevlendirilen kişi 
veya kişilerin Kaymakam tarafından uygun bulunması koşuldur. 

13 . Her yıl Maıt ve Temmuz ayları içerisinde Komisyon, su kanallarını ve/veya 
borularını temizletir ve tamir ettirir. 

14. (1) Hiçbir kişi Komisyondan izin almadan; 

(A) Sudan faydalanamaz, 

(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 mal sahipleri damlama ve 
yağmurlama sistemi dışında sulama yapılamaz. Yapmak istemleri 
durumunda Komisyon Kaymakama başvurur, Kaymakam ilgili Dairelerden 
görüş alır ve kararı Komisyona bildirir. 

(D) Komisyon tarafından önceden verilen yazılı izin olmadan ve 
Komisyonun koyduğu şartlara ve kayıtlara · bağlı kalınmaksızın su 
kanallarına ve/veya borularına müdahale eden bir kişi suç işlemiş olur ve 
hakkında Yasanın suç ve cezalara ilişkin kuralları uygulanır, 

(2) Kaymakam sudan yararlanmak isteyenlerin başvuruları ile ilgili olarak 
Su İşleri ile ilgili Daireden, Jeoloji ve Madeıı işleri ile ilgili Daireden, Tarım 
işleri ile ilgili Daireden görüş alır. 

15. Arazisinın içinden herhangi bir ark veya su borusu geçen bir mal sahibi, o 
arkın veya su borusunun kendi arazisinden geçen kısmını temiz ve her çeşit 
engellerden arındırılmış bulundurmakla yükümlüdür. Bunu yapmakta kusu~ 
ederse Komisyon arkın veya su borusunun o kısmından engellen 
kaldırabilir. Komisyon bu iş için yaptığı masrafı bu Tüzüğün 5' inci maddesi 
uyatınca ilgili mai sahibinin ödemesi gereken ücrete ekleyerek mal 
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Mal 
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sahibinden tahsil eder. Bu durnm Tüzüğün ihlali nedeniyle söz konusu mal 
sahibinin başka herhangi bir sorumluluğuna halel vermez. 

16. ( 1) Arazisinin içindeı1 herhangi bir arkı veya su borusu geçen bir mal sahibi, 
her yıl 31 Mart tarihinden geç olmamak üzere arkı veya su borusunu tamir 
eder ve bütün engelleri temizler. Bu sorumluluğu yerine getirmeyen için 
arkı veya su borusunu Komisyon tamir ettirir ve engelleri teınizlertirir. Bu 
amaçla yapılan masraf bu Tüzüğün 5'inci maddesi uyarınca ilgili ınal sahibi 
tarafından ödenir. Bu durum Tüzüğün ihlali nedeniyle o kişinin diğer 
sorumluluklarına halel vermez. 

(2) Herhangi bir su arkında veya su borusunda ilgili iki veya daha fazla kişi 
bulunur ve bu kişiler arkın su borusu veya arkların su borularının tamiri ve 
engellerden temizlenmesi hakkında aralarında anlaşamazlarsa, Komisyon bu 
arkları veya su borularını tamir eder ve engelleri kaldırır. Bu amaçla yapılan 
masrafı ilgili mal sahipleri Komisyonun emredeceği nispette ve bu Tüzüğün 
S'inci maddesi uyarınca o gibi her mal sahibinin ödeyeceği ücrete ek olarak 
öderler. 

17. ( !) Komisyon, sulama dönemi başında belirlemiş olduğu sulama nöbeti ile 
gölette kalan suyun dağıtılması durumunda suyun sulama döneminde yeterli 
olmayacağı durumlarda sulama nöbetini her mat sahibi ta,rafından sulanacak 
arazilerin yeterince su alabilmesi dikkate alınarak yeniden dlizenler. 

(2) Komisyon suyu idareli kullanmak ve her mal sahibinin faydalanmasına 
sunabilmek amacıyla göletteki su hacmine göre gerekti gördüğü taktirde her 
mal sahibinin Urün ekeceği alam belirlemek ve/veya kısıtlamak yetkisine 
sahip olur. 

J 8. Komisyon, Kaymakamın onayı ile Yasa uyarınca oluşturulmuş herhangi bir 
Sulama Bölgesi Komisyonu ile müşterek bulunan setlere veya arklara veya 
su borularına, onların idamesi ve onlara milteallik olarak yapılan herhangi 
bir masraf için o Sulama Bölgesi tarafından ödenecek herhangi hisseye 
ilişkin herhangi bir mukaveleye veya tertibe dahil olabilir. 

19. ( 1) Listede beliıtilen mal sahiplerinin üçte ikisi tarafından imzalanarak 
Kaymakama verilen Sulama Bölgesinin iptal edilmesi talebini içeren dilekçe 
lizerine Kaymakam, taleple ilgili karar verilmesi amacıyla mal sahiplerinden 
oluşan bir toplantı düzenler. 

(2) Yukarıdaki (!)'inci fıkrada belirtilen amaçla yapılan toplantılar, 
kararlaştırılan zaman ve yerde Kaymakamın huzurunda yapılır. Toplantıda 
bulunan mal sahiplerinin üçte ikisi Sulama Bölgesinin iptal edilmesine karar 
verirse, Sulama Bölgesi verilen karar uyarınca iptal edilir. Vadesi gelen ve 
iptal tarihinde ödenmemiş bulunan bütül'ı ücretler, Sulama Bölgesi iptal 
edilmemiş gibi tahsil ve tediye olunur. 

(3) Genel toplantılar hakkında Yasa'mn 4'ncü, 6'ncı, 7'nci, 8'nci ve 9'ncu 
maddeleri bu Tüzük ki:ırallan uyarınca yapılan bir toplantıda geteken tadilat 
icra kılınarak tatbik edılir. 
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Ylirürlüğe 
Giriş 

(4) Sulaına Bölgesinin iptali zamanında Komisyonu11 veya Veznedar'ın 
elinde bulunan pata ile iptal sonrasında vadesi gelen ve iptal zamaninda 
tediye edilmemiş bulunan ücretler hesabına ait olmak üzere tahsil edilen 
herhangi bir meblağ; Kaymakaın'a tediye olunur. Bu meblağ, Kanlıköy 

Köyü alacağına olmak Uzere Kaynıakatn ' ın defterine geçirilir ve Kanlıköy 
Köylinde kendi tarafından tasdik edilerek kamu yarat'ı için Kaymakam 
taratindan kullanılır. 

20. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak ylirürlüğe 
girer. 
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